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TIIVISTELMÄ
Hankekuvaus ja vaihtoehdot
wpd Finland Oy suunnittelee Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston rakentamista Kokkolan ja Halsuan kuntien alueelle. Hankealue sijaitsee noin 9 km Halsuan keskustasta pohjois-koilliseen, noin 16 km Ullavan keskustaajamasta kaakkoon ja 15 km
Toholammin keskustasta lounaaseen. Hankealue jakautuu kahteen osaan, Kokkolan
kuntaan sijoittuvaan Tuohimaan tuulipuistoon ja Halsuan kuntaan sijoittuvaan Riutanmaan tuulipuistoon. Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain yhtenä hankkeena (Tuohimaa-Riutanmaa), joka sisältää kaksi tuulivoimayhtiötä (wpd Tuohimaan Tuulipuisto Oy ja wpd Riutanmaan Tuulipuisto Oy). TuohimaaRiutanmaan tuulipuistohankkeesta toteutetaan YVA-menettely. Lisäksi YVAmenettelyssä arvioidaan tuulipuiston valtakunnan verkkoon 400 kV ilmajohdolla liittämisen ympäristövaikutukset.
Hankealue käsittää yhtenäisen tuulipuistoalueen, jonka pinta-ala on yhteensä noin
36 km2. Tästä Tuohimaan alueen pinta on noin 27 km2 ja Riutanmaan alueen pintaala noin 9 km2. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan
kahta toteutusvaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta:




VE1 -vaihtoehdossa hankealueelle rakennettaisiin yhteensä 73 voimalaa.
Tuohimaan alueelle rakennettaisiin 54 voimalaa ja Riutanmaan alueelle 19
voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 8 MW. Voimaloiden välinen etäisyys toisistaan on pääsääntöisesti noin 600−800 m.
VE2 -vaihtoehdossa hankealueelle rakennettaisiin yhteensä 65 voimalaa.
Tuohimaan alueelle rakennettaisiin 48 voimalaa ja Riutanmaan alueelle 17
voimalaa. Voimaloiden koko, yksikköteho ja etäisyys toisistaan ovat vastaavia kuin VE1 -vaihtoehdossa.

Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistohankkeille suunnitellaan yhteistä sähkönsiirtoa.
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja hankealueelle rakennetaan tarvittavat sisäiset sähköasemat. Tuulipuiston liittämisessä sähköverkkoon tarkastellaan kolmea 400 kV:n ilmajohtovaihtoehtoa (SVE1, SVE2 ja SVE3)
Ullavan, Raikonharjun, Eltonevan tai Halsuan sähköasemille.






SVE1: Uusi 400 kV voimajohto välillä hankealue – Ullavan suunniteltu sähköasema (Fingrid). Voimajohdon kokonaispituus on noin 20 km. Välille Ullavan sähköasema – suunniteltu Raikonharjun sähköasema (wpd:n Länsi-Toholammin tuulipuistohankkeen uusi sähköasema) suunnitelmissa myös
wpd:n Länsi-Toholammin tuulipuistohankkeen uusi 400 kV -voimajohto ja
Fingridin suunniteltu uusi 400 kV voimajohto.
SVE2: Uusi 400 kV voimajohto välillä hankealue – Raikonharjun sähköasema. Voimajohdon kokonaispituus on noin 10 km. Välille Raikonharjun
sähköasema –Ullavan sähköasema suunnitelmissa wpd:n Länsi-Toholammin
ja Toholampi-Lestijärven tuulipuistojen uusi 400 kV -voimajohto, johon Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuisto SVE2:ssa liittyy.
SVE3: Uusi 400 kV voimajohto välillä hankealue – suunniteltu Eltonevan
(OX2) tai suunniteltu Halsuan sähköasema (Fingrid). Voimajohdon kokonaispituus on noin 35 km. Välille hankealue – Eltonevan/Halsuan sähköasema
suunnitelmissa myös wpd:n Länsi-Toholammin tuulipuiston uusi 400 kV -voimajohto.

Hanke edellyttää rakentamiseen oikeuttavien tuulivoimaosayleiskaavojen laadintaa.
Hankkeessa laaditaan kaksi erillistä osayleiskaavaa Halsuan ja Kokkolan kuntiin.
Menettelyt pyritään toteuttamaan rinnakkain muun muassa järjestämällä mahdollisuuksien mukaan yhteiset yleisötilaisuudet. Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään
YVA:n yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja.
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YVA-menettely
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä YVA-lain (252/2017) mukaisessa
arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista
sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon
perustaksi.
Tämä asiakirja on ympäristövaikutusten arviointimenettelyn arviointiohjelma (YVAohjelma), jossa esitetään:




Hankkeen perustiedot, sen vaihtoehdot sekä tekninen kuvaus
Hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulu sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä
Hanke- ja tarkastelualueiden nykytilan kuvaus sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia arvioidaan ja millä menetelmillä arvioinnit tehdään

YVA-menettelyn toisessa vaiheessa laaditaan YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä tehtyjen selvitysten perusteella YVA-selostus, jossa
esitetään hankkeen ympäristövaikutukset, niiden merkittävyys sekä arvioitujen
vaihtoehtojen vertailu ja haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot. Yhteysviranomainen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) tarkistaa YVA-selostuksen riittävyyden ja
laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä
ympäristövaikutuksista.
Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy.
Osallistumis- ja tiedotussuunnitelma
YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua hankkeeseen
esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle, hankevastaavalle tai YVA-konsultille.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle tiedotus- ja keskustelutilaisuus ohjelman nähtävillä olon aikana. Tilaisuuden järjestämisessä seurataan
viranomaisten ohjeistusta COVID-19 pandemian johdosta. Lisäksi hankevastaavalle
on mahdollista esittää kysymyksiä ja näkemyksiä puhelimitse tai sähköpostitse.
Yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään myös ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua.
YVA-menettelyä seuraamaan kootaan seurantaryhmä, jonka tarkoitus on edistää
tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin
kulkua ja esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arvioinnin laadinnasta.
Hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulu
Hanke on tällä hetkellä esisuunnitteluvaiheessa. Hankkeen YVA-menettely on käynnistetty YVA-lain 8 §:n mukaisella ennakkoneuvottelulla 6.5.2020. Valmistunut YVAohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle kesäkuussa 2021.
Ympäristövaikutusten arviointityö tehdään loppuvuoden 2021 aikana. YVA-selostus
jätetään alustavan aikataulun mukaan yhteysviranomaiselle joulukuussa 2021, ja
yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on odotettavissa vuoden 2022 keväällä.
Osayleiskaava on tarkoitus saada valmiiksi siten, että se olisi lainvoimainen vuoden
2023 alussa. Alustavan aikataulun mukaan tuulipuiston rakentaminen voisi alkaa
aikaisintaan vuonna 2024 ja tuulipuisto olisi tuotantovalmiina aikaisintaan vuonna
2026.
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Ympäristön nykytila
Hankealue on rakentamatonta, kangasmaiden ja suurelta osin ojitettujen suoalueiden muodostamaa mosaiikkia. Myös hankkeen vaihtoehtoiset sähkönsiirtolinjat kulkevat pääosin metsä- ja suoalueilla etäällä asutuksesta. Hankealueen pohjois-/luoteispuolelle sijoittuu Ullavanjärveä ympäröiviä kyliä, itäpuolelle Sykäräisen kylä ja
etelä-/lounaispuolelle Liedeksen, Pajuojan ja Köyhäjoen kyläalueet. Kaakkois-,
etelä- ja länsipuolille sijoittuu useita erikokoisia turvetuotantosoita. Hankealueen
lounaispuolella noin 2 km etäisyydellä lähimmästä alustavasta voimalapaikasta on
turkistarha.
Hankealuetta lähin asuinrakennus sijaitsee VE1 -vaihtoehdossa noin 1,6 km ja VE2
-vaihtoehdossa noin 2,1 km etäisyydellä lähimmästä alustavasta voimalapaikasta.
Rekisteritiedon perusteella lähimpään lomarakennukseen on etäisyyttä lähimmästä
alustavasta voimalapaikasta VE1 -vaihtoehdossa noin 0,8 km ja VE2 -vaihtoehdossa
noin 1,3 km. Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien osalta lähin asutus sijaitsee noin
70 metrin etäisyydellä voimalinjasta (SVE3). Hankealueella harrastetaan metsästystä ja muuta jokamiehenoikeudella tapahtuvaa virkistyskäyttöä, virallisia virkistysreittejä tai -alueita hankealueelle ei sijoitu. Kokkolassa on vireillä luonnosvaiheessa oleva, koko kaupungin kattavan Kokkolan strategisen aluerakenneyleiskaavan laatiminen, jossa hankealue on osoitettu tuulivoiman selvitysalueeksi. Halsuan
kunnan alueella on voimassa oikeusvaikutteinen rakenneyleiskaava, joka sijoittuu
osin hankealueelle. Tämän YVA-prosessin kanssa yhtäaikaisesti laadittava osayleiskaava tulee korvaamaan rakenneyleiskaavan hankealueen osalta. Hankealueelle ei
sijoitu voimassa olevia asemakaavoja.
Hankealuetta lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on noin 12 km päässä
lähimmästä tuulivoimalasta sijaitseva Lestijokilaakson alue. Valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä sijaitsee lähimmillään noin 9 km etäisyydellä (Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu). Vahvistettuihin maakuntakaavoihin merkittyä arvokasta maisemaa tai kulttuuriympäristöä edustavat lähimpänä hanketta sijaitsevat Härkänevan pika-asutus noin 2,5 km ja Ullavanjärven alue noin 3,3 km etäisyydellä. SVE3
sähkösiirtolinjaus kulkee Härkänevan alueen lävitse.
Hankealueelle tai vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien varrelle ei sijoitu luokiteltuja
pohjavesialueita tai geologisesti arvokkaita muodostumia. Kymmenen kilometrin
etäisyydelle hankealueesta sijoittuvat seuraavat Natura-alueet: Kotkanneva ja
Pikku-Koppelon metsät (FI000034, SAC), Pilvineva (FI1001001, SAC/SPA), Vionneva (FI1000019, SAC/SPA) ja Lestijoki (FI1000057, SAC). Tuulipuiston lähiympäristöön ei sijoitu kansainvälisesti arvokkaita lintualueita (IBA-alueet). Kotkanneva ja
Pilvineva kuuluvat Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA-alueet). Seuraavaksi lähimmät FINIBA-alueet sijoittuvat yli 10 kilometrin etäisyydelle.
Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät
Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:






Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Luonnonvarojen hyödyntämiseen
Näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin
ja koettuihin vaikutuksiin, joita tässä hankkeessa arvioidaan alustavasti olevan erityisesti maisemaan, luontoon (erityisesti lintuihin ja metsäpeuraan), suojelualueisiin ja ihmisten elinoloihin. Muita mahdollisesti merkittäviksi koettuja
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tai muuten olennaisia vaikutuksia pyritään tunnistamaan YVA-menettelyn aikana
selvitysten, lausuntojen, mielipiteiden ja sidosryhmätyöskentelyn kautta.
Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona olemassa olevan aineiston
pohjalta sekä osin pohjautuen seuraaviin hankkeen aikana tehtäviin selvityksiin ja
arviointeihin:










Näkemäalueanalyysi
Maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein
Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys
Muinaismuistoselvitys
Melumallinnus, sisältäen pienitaajuisen melun mallinnuksen
Välkemallinnus
Asukaskysely
Luontoselvitykset (kasvillisuus- ja luontotyypit, linnusto, liito-oravat ja lepakot, suurpedot, metsäpeura)
Natura-arviointi

Lisäksi vaikutusten arvioinnissa tullaan huomioimaan vaikutukset turvallisuuteen
sekä tutka- ja viestintäyhteyksiin (mm. puolustusvoimien toiminta, lentoliikenne).
Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahankkeen hankekohtaisen ympäristövaikutusten
arvioinnin lisäksi YVA-menettelyssä tullaan arvioimaan yhteisvaikutukset lähialueen
muiden suunniteltujen hankkeiden, mm. tuulivoima- ja kaivoshankkeiden, kanssa.
Ympäristövaikutusten vertailun ja merkittävyyden arvioinnin lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet sekä arvioinnin epävarmuustekijät.
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YVA-TYÖRYHMÄ
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä
AFRY Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa 1-1.
Hankkeen osayleiskaavoituksesta vastaa alikonsulttina toimiva Plandea Oy.
Taulukko 1-1. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä.

KOULUTUS

NIMI

ROOLI

KOKEMUS

FM

Luonnonmaantiede

Marja Heikkinen

YVA-projektipäällikkö, ihmisiin, kohdistuvat vaikutukset

14 vuotta

FM, ins.
(YAMK)

Sosiologia,
kestävä kaupunkiympäristö

Paula Mäki

YVAprojektikoordinaattori

12 vuotta

Ins.amk.

Maanmittausteknikko Ville Vihanta (Plandea Oy)

Kaavoituksen projektipäällikkö

8 vuotta

Ins.

Maanmittausteknikko, YKS
549 Pekka Kujala (Plandea
Oy)

Kaavan laatija

Yli 15 vuotta

FT

Biologia
(eläintiede)

Petri Lampila

Linnusto ja muu eläimistö

10 vuotta

FM

Biologia
(eläintiede)

Taru Suninen

Linnusto ja muu eläimistö

4 vuotta

FM

Biologia
(kasvitiede)

Sari Ylitulkkila

Kasvillisuus ja suojelualueet

20 vuotta

DI

Energiatekniikka

Carlo
di Napoli

Melu

Yli 15 vuotta

FM

Meteorologia

Elina
Heinilä

Välke

2 vuotta

FM

Maaperägeologia

Heidi Rahikkala

Maa- ja kallioperä, pohjavedet

17 vuotta

MARK

Maisema-arkkitehti Marko
Väyrynen (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen)

Maisema ja kulttuuriympäristö

Yli 10 vuotta

FM

Luonnonmaantiede

Ilmastoon, vesistöön, liikenteeseen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset

Yli 10 vuotta

Ari Nikula

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Ay

Muinaismuistoselvitys

DI

Ympäristötekniikka

Leena Kurkinen

Paikkatietoaineisto, kartat

Yli 10 vuotta

FM

Biologia
(kasvitiede)

Ella
Kilpeläinen

Laadunvarmistus

17 vuotta
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TERMIT JA LYHENTEET
YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:
TERMI

SELITE

CO2

Hiilidioksidi.

dB(A), desibeli

Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin nousu melutasossa tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista. Melumittauksissa käytetään eri taajuuksia eri tavoin painottavia suodatuksia. Yleisin on niin sanottu A-suodatin, jonka avulla pyritään kuvaamaan tarkemmin äänen vaikutusta ihmiseen.

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

FINIBAalue

Kansallisesti tärkeä lintualue (Finnish Important Bird Area).

IBA-alue

Kansainvälisesti tärkeä lintualue (Important Bird and Biodiversity
Area).

Hankealue

Hankealueella tarkoitetaan tässä YVA-ohjelmassa aluetta, jolle tuulivoimalat sijoitetaan.

kV

Kilovoltti, jännitteen yksikkö.

LAeq

Ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin käytetään äänen A-äänitasoa. A-painotus on tarkoitettu ihmisen kokeman meluhäiriön arviointiin. Kun pitkän ajanjakson aikana esiintyvää vaihtelevaa melua ja ihmisen kokemaa terveys- tai viihtyvyyshaittaa kuvataan yhdellä luvulla, käytetään keskiäänitasoa. Keskiäänitason muita nimityksiä ovat ekvivalentti A-äänitaso ja ekvivalenttitaso, ja sen tunnus
on LAeq.
Keskiäänitaso ei ole pelkkä melun äänitason tavallinen keskiarvo.
Määritelmään sisältyvä neliöön korotus merkitsee, että keskimääräistä suuremmat äänenpaineet saavat korostetun painoarvon lopputuloksessa.

MAALIalue

Maakunnallisesti tärkeä lintualue.

m mpy

Metriä meren pinnan yläpuolella.

MW

Megawatti, energian tehoyksikkö (1 MW = 1 000 kW).

MWh
(GWh,
TWh)

Megawattitunti (gigawattitunti), energian yksikkö (1 GWh = 1000
MWh, 1 TWh = 1000 GWh).

SAC-alue

Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue
(Special Areas of Conservation).

SPA-alue

Lintudirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue
(Special Protection Area).

SVA

Sosiaalisten vaikutusten arviointi.

Vanahäviö

Turbiini hidastaa tuulta ja tämän hidastuneen tuulen siipiinsä saa
seuraava turbiini, jos se sijaitsee kyseisen turbiinin takana. Tällaista
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TERMI

SELITE
tapahtumaa kutsutaan vanahäviöksi. Ilmiötä voidaan vähentää sijoittamalla voimalat riittävän etäälle toisistaan.

YVAohjelma

YVA-ohjelmassa esitetään hankealueen nykytila sekä suunnitelma
siitä mitä vaikutuksia YVA-selostusvaiheessa selvitetään ja miten
selvitykset tehdään.

YVAselostus

YVA-selostuksessa esitetään vaikutusarvioiden tulokset ja vertaillaan niitä hankevaihtoehdoittain. Selostuksessa esitetään myös ympäristövaikutusten lieventämiskeinot sekä kuvaus vaikutusten seurannasta.
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1

JOHDANTO
wpd Finland Oy suunnittelee Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston rakentamista Kokkolan ja Halsuan kuntien alueelle. Hankealue sijaitsee noin 55 km kaakkoon Kokkolan keskustasta ja noin 9 km pohjoiseen Halsuan keskustasta. Hanke jakautuu kahteen osaan, Kokkolan kuntaan sijoittuvaan Tuohimaan tuulipuistoon ja Halsuan kuntaan sijoittuvaan Riutanmaan tuulipuistoon (Kuva 1-1). Tuohimaan ja Riutanmaan
tuulipuistoja kehitetään rinnakkain ja niistä toteutetaan yhteinen YVA-menettely.
Lisäksi YVA-menettelyssä arvioidaan tuulipuiston valtakunnan verkkoon 400 kV ilmajohdolla liittämisen ympäristövaikutukset.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE1 ja VE2) ja lisäksi tarkastellaan ns. nollavaihtoehtoa (VE0) eli tilannetta, jossa tuulipuistoa ei rakenneta. VE1 -vaihtoehdossa alueelle rakennettaisiin yhteensä 73 voimalaa ja VE2 -vaihtoehdossa yhteensä 65 voimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 8 MW.
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulipuiston liittämisessä sähköverkkoon tarkastellaan kolmea 400 kV:n ilmajohtovaihtoehtoa (SVE1,
SVE2 ja SVE3) Ullavan, Raikonharjun, Eltonevan tai Halsuan sähköasemille.

Kuva 1-1. Hankealueen sijainti.
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Hanke edellyttää rakentamiseen oikeuttavien tuulivoimaosayleiskaavojen laadintaa.
Hankkeessa laaditaan kaksi erillistä osayleiskaavaa Halsuan ja Kokkolan kuntiin.
Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistojen kaavamenettelyt toteutetaan erillisinä
YVA-menettelyn rinnalla. Menettelyt pyritään kuitenkin toteuttamaan rinnakkain
muun muassa järjestämällä mahdollisuuksien mukaan yhteiset yleisötilaisuudet.
Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään YVA:n yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja.

2

HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

2.1

Hankevastaava ja -aikataulu
Tuohimaa-Riutanmaan hankkeen kehittämisestä, valmistelusta ja toteutuksesta
vastaa wpd Finland Oy, joka kuuluu kansainväliseen, uusiutuviin energiamuotoihin
keskittyvään wpd-konserniin. wpd on aloittanut toimintansa vuonna 1996 Saksassa
ja on nykyisin yksi Euroopan johtavia tuulivoima-alan toimijoita. Nykyään wpd konsernilla on noin 3 200 työntekijää 28 eri maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Saksassa, Bremenissä. wpd:llä on kokemusta tuulivoimaprojektien kehittämisestä ja
rahoittamisesta sekä yli 2 400 tuulivoimalan rakentamisesta Euroopassa ja Aasiassa. wpd Finland Oy aloitti toimintansa 2007 ja sen palveluksessa on tällä hetkellä
18 työntekijää. wpd Finland Oy:n päätoimisto on Espoossa, minkä lisäksi vuonna
2021 perustetaan toinen toimisto Ouluun. Yhtiö kehittää sekä maa- että merituulivoimaprojekteja Suomessa. Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain yhtenä hankkeena (Tuohimaa-Riutanmaa), joka sisältää kaksi tuulivoimayhtiötä (wpd Tuohimaan Tuulipuisto Oy ja wpd Riutanmaan Tuulipuisto Oy).
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistohanke on tällä hetkellä esisuunnitteluvaiheessa.
Hankkeen YVA-selostus jätetään yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskukselle alustavan aikatauluarvion mukaan loppuvuodesta 2021, minkä jälkeen yhteysviranomainen antaa siitä perustellun päätelmän. Hankkeen osayleiskaavan laadinta tehdään samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa ja kaava on tarkoitus
saada valmiiksi siten, että se olisi lainvoimainen vuoden 2023 alussa. Alustavan
aikataulun mukaan tuulipuiston rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2024
ja tuulipuisto olisi tuotantovalmiina aikaisintaan vuonna 2026.

2.2

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, jota ratkaistaan vähentämällä
maapallon lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Kansainvälisen ilmastopolitiikan ydin on YK:n ilmastosopimus. Euroopan unioni on merkittävä ilmastopolitiikan toimija, jonka sisällä määritellään unionin omat, myös Suomea velvoittavat ilmastopoliittiset tavoitteet. Lisäksi Suomi tekee omaa kansallista ilmastopolitiikkaansa. (Ympäristöministeriö 2020a)
EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RES) mukaan vuoteen 2020 mennessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus nostetaan EU:ssa 20 prosenttiin
energian loppukulutuksesta. Uusiutuvan energian direktiivissä on sovittu 32 prosentin uusiutuvan energian tavoitteesta vuodelle 2030. Euroopan komissio julkaisi
vuonna 2011 ns. tiekartan vähähiiliseen talouteen 2050, jossa muun muassa esitetään tavoitteita siitä, miten EU voi saavuttaa tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisesta 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.
(Ympäristöministeriö 2020b)
Työ- ja elinkeinoministeriön (2020) mukaan Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on
hiilineutraali yhteiskunta. Ilmastolakiin on kirjattu kansallinen pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite vuoteen 2050 mennessä, joka on vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa 2016
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2017a) on linjattu, että uusiutuvan energian käyttöä
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lisätään niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin
2020-luvulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vahvasti uusiutuviin energialähteisiin. Suomen hallitus on
laatinut 3.2.2020 tiekartan hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2035 (Valtioneuvosto
2020).
Kuvassa 2-1 on esitetty Suomeen asennetun tuulivoimatuotannon kehitys vuosina
1997–2020. Suomen tuulivoimakapasiteetti vuonna 2020 oli 2 586 MW ja tuulivoimaloiden määrä 821 kpl. Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2020 sähköä noin 7,8 TWh,
mikä vastaa noin 10 prosenttia Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. (Suomen
Tuulivoimayhdistys ry 2020a). Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuisto kasvattaa osaltaan
uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa näin sekä kansallisiin
että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä.

Kuva 2-1. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2020a).

2.3

Hankkeen alueellinen merkitys
Keski-Pohjanmaan viimeisin ilmastostrategia on tehty vuosille 2010−2020. Ilmastostrategiassa on asetettu tavoitteita ja ehdotettu toimenpiteitä, joilla voidaan hillitä
ilmastonmuutosta ja joilla ilmastonmuutokseen sopeudutaan. Ilmastostrategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Strategia laaditaan Keski-Pohjanmaan liiton johdolla
yhteistyössä alueen kuntien ja toimijoiden kanssa. Tulevassa maakunnallisessa ilmastostrategiassa määritellään keinot, joilla Keski-Pohjanmaa on hiilineutraali
vuonna 2035.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018−2021 on
hyväksytty maakuntavaltuustossa marraskuussa 2017. Sen yhtenä osatavoitteena
on tuulivoiman käytön edistäminen (Keski-Pohjanmaan liitto 2017a). Maakuntaohjelman ympäristöselostuksen mukaan kaivostoiminnan aloittaminen sekä uusiutuvan energiantuotannon, erityisesti tuulivoiman, lisääminen alueelle ovat maakunnan
keskeisiä tavoitteita. Ympäristöselostuksen mukaan useissa maakuntaohjelman kehittämisteemoissa
tähdätään
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseen.
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Tuulivoiman lisäksi ilmastonmuutoksen hillitsijöinä mainitaan mm. bio- ja kiertotalous. (Keski-Pohjanmaan liitto 2017b)
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot ovat käynnistäneet vuoden 2021 alusta yhteisen selvitystyön, jonka tavoitteena on tutkia maakuntien alueella potentiaalisia uusia alueita tuulivoimatuotantoon. Selvitys on tarpeen, koska maakuntakaavojen seudullisesti merkittävät, vähintään 10 voimalan,
tuulivoima-alueet ovat tällä hetkellä pitkälti rakentuneet tai varattuja suunnitteluun.
Selvitykseen sisältyy muun muassa tuulivoimalle soveltumattomien alueiden tarkistus, uusien potentiaalisten alueiden rajauksen suunnittelu sekä yhteisvaikutusten
arviointi. Tarkastelu ulotetaan myös merialueelle. Osana työtä selvitetään myös
sähkönsiirtoverkon nykytila ja kehittämistarpeet ja kartoitetaan hiljaisia alueita.
Työn on määrä valmistua syyskuussa 2021 ja toimia maakuntakaavoituksen taustaselvityksenä. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2021)
Sähkönkulutus oli Kokkolassa vuonna 2019 noin 1 828 GWh, josta asumisen ja maatalouden osuus oli noin 10 %, palveluiden ja rakentamisen osuus oli noin 10 % ja
teollisuuden noin 80 %. Halsualla sähkönkulutus oli vuonna 2019 puolestaan noin
13 GWh, josta asumisen ja maatalouden osuus oli noin 70 %, palveluiden ja rakentamisen osuus oli noin 23 % ja teollisuuden noin 8 %. (Energiateollisuus ry 2021)
Hankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnalliseen
sähköverkkoon. Tämänhetkisen arvion mukaan suunniteltujen tuulivoimaloiden
(65−73 kpl) vuosittainen sähköntuotanto olisi noin 2 050−2 300 GWh.
Hankkeen toteutumisella on positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Tuulipuisto lisää työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta kuntien kunnallis-,
kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. Tuulivoimahankkeella tulee toteutuessaan olemaan
positiivisia vaikutuksia myös alueella toimiviin rakennus- ja suunnittelualan yrityksiin. Lisääntyneellä taloudellisella aktiivisuudella on positiivisia välillisiä vaikutuksia
myös alueen muihin toimialoihin, kuten palvelualaan.

2.4

Arvioitavat vaihtoehdot
Hankealue käsittää yhtenäisen tuulipuistoalueen, jonka pinta-ala on yhteensä noin
36 km2. Tästä Tuohimaan alueen pinta-ala on noin 27 km2 ja Riutanmaan alueen
pinta-ala noin 9 km2. Taulukossa 2-1 on esitetty YVA:ssa tarkasteltavat hankevaihtoehdot (VE1, VE2) sekä ns. 0-vaihtoehto eli hankkeen toteuttamatta jättäminen.
Tuulipuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on pyritty muodostamaan ratkaisu, joka lähtökohtaisesti aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa alueen käytölle, lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta on kuitenkin tuotannollisesti ja
taloudellisesti kannattava ja ennalta arvioiden toteuttamiskelpoinen. Hankealueen
rajauksen esisuunnittelussa on huomioitu alueen tiedossa olevat luontoarvot sekä
maankäyttömuodot. Voimaloiden sijoittelu sekä sisäisten teiden ja maakaapeleiden
linjaukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa YVA-menettelyä ja kaavoitusta varten
laadittavien selvitysten sekä hankkeesta saadun palautteen perusteella. Tuulipuiston alustavat sijoitussuunnitelmat VE1 ja VE2 -vaihtoehdoissa on esitetty seuraavissa kuvissa.
Taulukko 2-1. YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot.

Vaihtoehto

Kuvaus

VE0

 Hanketta ei toteuteta: tuulipuistoa ja siihen liittyvää sähkönsiirtoa ei rakenneta.

VE1

 Hankealueelle sijoitetaan enintään 73 voimalaa. Tuohimaan
alueelle rakennettaisiin 54 voimalaa ja Riutanmaan alueelle 19
voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300
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Vaihtoehto

Kuvaus
metriä ja yksikköteho enintään 8 MW. Voimaloiden välinen
etäisyys toisistaan on pääsääntöisesti noin 600−800 metriä.

VE2

 Hankealueelle sijoitetaan enintään 65 voimalaa. Tuohimaan
alueelle rakennettaisiin 48 voimalaa ja Riutanmaan alueelle 17
voimalaa. Voimaloiden koko, yksikköteho ja etäisyys toisistaan ovat vastaavia kuin VE1 -vaihtoehdossa.

Kuva 2-2. VE1:n mukainen tuulipuiston sijoitussuunnitelma.
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Kuva 2-3. VE2:n mukainen tuulipuiston sijoitussuunnitelma (suunnitelma ei sisällä VE1:n voimaloita 1, 3, 6, 10, 14, 15, 62 ja 67).

Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistohankkeille suunnitellaan yhteistä sähkönsiirtoa.
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Hankealueelle rakennetaan myös tarvittavat sähköasemat; nykyisen arvion mukaan sähköasemia tarvittaisiin yhteensä 3 kpl. Valtakunnan verkkoon liittymisen osalta tarkastellaan kolmea eri 400 kV ilmajohtovaihtoehtoa (SVE1, SVE2 ja SVE3). Kyseiset sähkönsiirtovaihtoehdot on suunniteltu siltä pohjalta, että voimajohdon saisi sijoitettua mahdollisimman pitkälle hankealueelle ja alueelle suunniteltujen muiden voimajohtojen yhteyteen. Vaihtoehdot on esitetty seuraavassa tarkemmin sekä esitetty seuraavissa
kuvissa. Sähkönsiirtovaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioidaan tässä YVA:ssa
varsinaisen tuulipuistohankkeen ohella.
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SVE1: 400 kV voimajohto välillä hankealue – Ullavan suunniteltu sähköasema (Fingrid):
o
o

o

Uusi 400 kV voimajohto välillä hankealue – Ullavan suunniteltu sähköasema
(Fingrid). Voimajohdon kokonaispituus on noin 20 km.
Välille Raikonharjun sähköasema (wpd:n Länsi-Toholammin tuulipuistohankkeen uusi sähköasema) – Ullavan sähköasema suunnitelmissa on myös wpd:n
Länsi-Toholammin tuulipuistohankkeen suunniteltu uusi 400 kV -voimajohto ja
Fingridin suunniteltu uusi 400 kV voimajohto. Fingrid tulee käynnistämään loppusyksystä 2021 Kalajoen ja Alajärven välisen voimajohtoyhteyden YVAmenettelyn, johon kyseinen osuus sisältyy (suullinen tiedonanto Mika Penttilä,
Fingrid Oyj). wpd:n Länsi-Toholammin tuulipuistohankkeessa on meneillään
YVA-menettelyn päivitys, jossa voimaloille haetaan korotusta enimmäistehon ja
-korkeuden osalta (Ramboll Finland Oy 2020).
Johtoreitin loppupäässä on vaihtoehtoiset reitit (SVE1a ja SVE1b) riippuen Ullavan sähköaseman sijoittumisesta. Sähköaseman sijainti tarkentuu mahdollisesti loppuvuoden 2021 aikana.

SVE2: 400 kV voimajohto välillä hankealue – Raikonharjun sähköasema.
o

Uusi 400 kV voimajohto välillä hankealue – Raikonharjun sähköasema. Voimajohdon kokonaispituus on noin 10 km. Välille Raikonharjun sähköasema – Ullavan sähköasema suunnitelmissa wpd:n Länsi-Toholammin ja Toholampi-Lestijärven tuulipuistojen uusi 400 kV -voimajohto, johon Tuohimaa-Riutanmaan
tuulipuisto SVE2:ssa liittyy. Raikonharjun ja Ullavan sähköasemien välisen 400
kV voimajohdon ympäristövaikutukset arvioidaan Länsi-Toholammin YVAmenettelyn päivityksen yhteydessä (kts. edellä).

SVE3: 400 kV voimajohto välillä hankealue – suunniteltu Eltonevan (OX2) tai suunniteltu Halsuan sähköasema (Fingrid):
o

o

o

Uusi 400 kV voimajohto välillä hankealue – Eltonevan tai Halsuan sähköasema.
Voimajohdon kokonaispituus on noin 35 km. Välille hankealue – Eltonevan/Halsuan sähköasema suunnitelmissa myös wpd:n Länsi-Toholammin tuulipuiston
uusi 400 kV -voimajohto, jonka ympäristövaikutukset arvioidaan Länsi-Toholammin YVA-menettelyn päivityksen yhteydessä (kts. edellä).
Johtoreitin alkupäässä on kaksi eri reittivaihtoehtoa SVE3a ja SVE3b:
 SVE3a: Länsi-Toholammin tuulipuistohankkeen alueen reunaa myötäillen.
 SVE3b: mutka lähellä Raikonharjun sähköasemaa
Halsuan sähköaseman (Fingrid) sijainti kartalla on suuntaa antava.

Yksittäisen 400 kV voimajohtokäytävän leveys on 62 m, josta johtoaukean leveys
on 42 metriä. Lisäksi johtoaukean molempiin reunoihin jäävät 10 metrin levyiset
puustoiset reunavyöhykkeet. Mikäli linjalle tulee kaksi 400 kV voimajohtoa rinnakkain, on johtoaukean leveys yhteensä 76 m, ja mikäli linjalle tulee kolme 400 kV
voimajohtoa rinnakkain, on johtoaukean leveys yhteensä 110 m.
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Kuva 2-4. Tuulipuiston vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit. Kuvassa ei ole esitetty Fingridin alueelle suunnittelemia sähkönsiirtoreittejä.
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Kuva 2-5. Sähkönsiirtoreitti SVE1 -vaihtoehdossa. Kuvassa ei ole esitetty Fingridin alueelle
suunnittelemia sähkönsiirtoreittejä.
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Kuva 2-6. Sähkönsiirtoreitti SVE2 -vaihtoehdossa. Kuvassa ei ole esitetty Fingridin alueelle
suunnittelemia sähkönsiirtoreittejä.
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Kuva 2-7. Sähkönsiirtoreitti SVE3 -vaihtoehdossa. Kuvassa ei ole esitetty Fingridin alueelle
suunnittelemia sähkönsiirtoreittejä.

2.5

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahankkeen läheisyyteen sijoittuvat muut valmisteilla, rakenteilla ja tuotannossa olevat tuulivoimahankkeet on esitetty seuraavassa
kuvassa (Kuva 2-8). Lähin tuulivoimahanke on Neova Oy:n (ent. Vapo Oy) Kairineva, joka sijaitsee Tuohimaa-Riutanmaan hankkeen kaakkoispuolella. Alueelle
suunnitellaan enintään 15 voimalaa. Kairinevan hanketta koskeva kaavoitusaloite
on hyväksytty keväällä 2021. wpd:n Länsi-Toholammin 25 voimalan hanke sijoittuu
Tuohimaa-Riutanmaan hankkeen pohjoispuolelle ja wpd:n 49 voimalan ToholampiLestijärven tuulipuistohanke reilun 10 kilometrin etäisyydelle. Länsi-Toholammin ja
Toholampi-Lestijärven hankkeissa on parhaillaan käynnissä YVA- ja osayleiskaavaprosessien päivitys muuttuneen voimalakoon ja -tehon sekä uuden voimajohtoreitin
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vuoksi (Ramboll Finland Oy 2020). Em. uusi voimajohtoreitti on sisällytetty hankkeeseen YVA-selostusvaiheessa. OX2 suunnittelee Halsuan Honkakankaan ja Kanniston alueille enintään 49 voimalan tuulipuistoa.
Lähin tuotannossa oleva puisto on Kannuksen Kuuronkallio, joka sijaitsee noin 30
kilometrin päässä Tuohimaa-Riutanmaan hankealueesta. Rakenteilla oleva Puutinkankaan hanke sijaitsee noin 30 kilometrin päässä.
Fingrid suunnittelee hankealueen läheisyyteen uutta sähkönsiirtohanketta, johon
wpd:n Tuohimaa-Riutanmaan sähkönsiirto osittain tukeutuisi. Fingrid tulee käynnistämään loppusyksystä 2021 kyseisen Kalajoen ja Alajärven välisen voimajohtoyhteyden YVA-menettelyn (suullinen tiedonanto Mika Penttilä, Fingrid Oyj).

Kuva 2-8. Hankealueen lähiseudun tuulipuistohankkeet. Tietoja on saatu wpd Finland Oy:ltä
ja ETHA Wind Oy:n ylläpitämästä karttapalvelusta (Etha Wind Oy & Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2021) sekä kerätty kuntien ja tuulivoimatoimijoiden Internet-sivuilta.

Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahankkeen ympäristössä on useita kaivoslain mukaisia hakemuksia ja voimassa olevia lupia. Keliber Oy:n Läntän louhosalue sijaitsee
aivan Tuohimaa-Riutanmaan hankealueen vieressä, sen luoteispuolella. Louhinta
Läntässä on suunniteltu alkavan aikaisintaan 2030-luvun alkupuolella. Keliberillä on
voimassa oleva ympäristölupa ja kaivoslupa Länttään, ympäristölupa tullaan päivittämään ennen toiminnan aloittamista ja kaivosluvalle hakemaan jatkoa. Kokkolan
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kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Läntän kaivosalueen osayleiskaavan 25.3.2021
(Keliber Oy 2021). Keliberillä on kaava-alueen ympärillä vireillä myös malminetsintälupahakemuksia.
Kalvinit Oy:llä on vireillä oleva kaivospiirihakemus hankealueen itä-kaakkoispuolella
sekä useampia voimassa olevia valtauksia.

Kuva 2-9. Kaivoslain mukaisten hakemusten ja päätösten alueet Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahankkeen läheisyydessä (TUKES 2021).

3

TEKNINEN KUVAUS
Suunniteltu tuulivoimahanke koostuu tuulivoimaloista ja voimaloiden välisestä
maanalaisesta 20–40 kV:n keskijännitekaapeliverkostosta. Tuulipuiston alueelle rakennetaan lisäksi huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn voimalapaikoille.
Tuulipuiston liittämisessä sähköverkkoon tarkastellaan kolmea 400 kV:n ilmajohtovaihtoehtoa (SVE1, SVE2 ja SVE3) Ullavan, Raikonharjun, Eltonevan tai Halsuan
sähköasemille. Hankealueelle rakennetaan myös tarvittavat sähköasemat. Tässä
YVA:ssa tarkastellaan yhteensä kolmen sähköaseman sijoittumista hankealueelle,
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joista yksi sijoittuu Halsuan Riutanmaan alueelle ja kaksi Kokkolan Tuohimaan puolelle.
Tuulipuiston tuottama energiamäärä riippuu voimaloiden nimellistehosta ja määrästä, paikallisista tuuliolosuhteista, voimaloiden toisilleen aiheuttamista vanahäviöistä ja sähkönsiirron häviöistä.

3.1

Tuulivoimalat
Tuulivoimalat muodostuvat perustuksesta, tornista, konehuoneesta ja roottorista
(Kuva 3-1). Torni voidaan myös varustaa tarvittaessa haruksilla.

Kuva 3-1. Periaatekuva tuulivoimalasta ilman haruksia.

YVA-vaiheessa hankkeessa käytettävä tuulivoimalatyyppi ei ole vielä selvillä, joten
vaikutusten arvioinnin perusteena käytetään hypoteettista tuulivoimalaa, jonka
enimmäismitat ovat:





Kokonaiskorkeus enintään 300 metriä
Napakorkeus (kohta, jossa roottori liittyy torniin) on enintään 200 metriä
Roottorin halkaisija enintään 200 metriä
Tuulivoimaloiden yksikköteho on enintään 8 MW

Tuulivoimaloiden tornit valmistetaan joko kokonaan teräsrakenteisina, betonin ja
teräksen yhdistelmänä (hybriditornit) tai kokonaan betonista. Tyypillisesti yli 100
metriä korkeat tornit ovat teräs-betonitorneja. Torni voidaan myös varustaa mahdollisesti haruksilla, jotka alkavat lapojen alapuolelta noin tornin keskeltä. Tässä
hankkeessa käytettävä tornityyppi tullaan päättämään hankkeen suunnitelmien
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tarkentuessa riippuen hankkeen rakentamisajankohtana markkinoilla olevista voimalamalleista.
Tuulivoimaloiden yksikkötehon on suunniteltu olevan enintään 8 MW. Nimellisteholtaan suuremmissa voimaloissa rakenteet, kuten perustukset, lavat, vaihteisto, generaattori ja torni voivat olla suurikokoisempia tai vahvempia, mutta tuulivoimalan
teho ei ole suoraan verrannollinen tuulivoimalan kokoon, melupäästöön tai muihin
ympäristövaikutuksiin. Voimaloiden tehoa on mahdollista nostaa myös teknisin ratkaisuin, joten suurempitehoinen voimala voi siis olla muilta ominaisuuksiltaan (esimerkiksi melupäästöltään) pienemmän tehon voimaloita vastaava. Suurempikokoinen voimala voi olla melupäästöltään myös pienempää hiljaisempikin johtuen muun
muassa alhaisemmasta roottorin kierrosnopeudesta. Lopulliseen voimalavalintaan
vaikuttaa muun muassa alueen paikalliset tuuliolosuhteet ja ympäristön rakentamiselle asettamat rajoitukset sekä rakentamishetkellä markkinoilla olevat voimalamallit.
Geneerisen voimalan käyttäminen vaikutusten arvioinnissa on tänä päivänä yleinen
käytäntö. Tuulivoimaloiden kehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin, joten tällä hetkellä markkinoilla saatavilla olevat tuulivoimalat eivät välttämättä ole enää teknistaloudellisesti järkeviä toteuttaa siinä vaiheessa, kun hanke olisi rakentamisvaiheessa. Mallinnuksissa käytetään tällä hetkellä markkinoilla olevia voimaloita niin,
että eri mallinnuksia varten valitaan voimalatyyppi, jonka vaikutukset ovat mittausten mukaan suurimmat; melumallinnuksia varten käytetään kovaäänisintä voimalatyyppiä, ja välkemallinnuksissa eniten varjostavaa voimalatyyppiä. Kun valittava
voimalatyyppi on selvillä, tehdään mallinnukset kyseisellä voimalatyypillä rakennuslupavaiheessa. Kaavoitusvaiheessa tulee kuitenkin varmistaa, että laadittava kaava
on toteutettavissa niin, että yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset esimerkiksi
terveellisestä elinympäristöstä täyttyvät.
Tuulivoimala-alue, johon sisältyvät tuulivoimala sekä rakentamista ja huoltotoimia
varten tarvittava nostoalue, edellyttää nykyisellä tekniikalla noin 1,5 hehtaarin laajuisen alueen. Voimaloiden perustamistekniikka riippuu valitusta rakennustekniikasta.
Kemikaalit
Tuulipuiston toimintaan liittyvät merkittävimmät kemikaalit ovat voimaloissa olevat
öljyt ja jäähdytysnesteet. Tuulivoimaloissa on kemikaaleja noin 2–3 tonnia/voimala.
Tuulivoimaloissa on keruualtaat, joilla estetään kemikaalien pääsy ympäristöön
mahdollisen, mutta epätodennäköisen vuodon sattuessa.
Tuulivoimaloiden sähkönsiirron kytkinkojeistojen ja sähköasemien kytkinlaitoksissa
käytetään SF6-kaasua, joka on yleisesti käytössä energiantuotantoon ja sähkön siirtoon liittyvissä kytkinlaitoksissa sekä kylmä- ja ilmastointilaitteissa. SF6-kaasua
käytetään kytkinlaitteissa estämään laitteistoa vahingoittavan valokaaren syntymistä. Yhdessä tuulivoimalassa SF6-kaasua on muutama kilo riippuen kytkinvalmistajan tuotteesta. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2020b).
Lentoestevalot
Lentoliikenteen turvallisuuden takaamiseksi voimalat varustetaan asetusten ja määräysten sekä lentoesteluvan tai -lausunnon mukaisilla lentoestevaloilla. Taulukossa
Taulukko 3-1 on esitetty Traficomin ohjeen mukaiset vaatimukset lentoestevaloista
tuulivoimaloissa, joiden lavan korkein kohta on yli 150 metrin korkeudessa. Ohjeessa huomioidaan puistomaiset, useista tuulivoimaloista muodostuvat tuulivoimahankkeet siten, että alueen keskiosassa sijaitsevien voimaloiden valaistus voi olla
reuna-alueen voimaloiden valaistusta pienitehoisempi, millä lievennetään lentoestevalaistuksen vaikutuksia lähiympäristöön (Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom
2020). Tapauskohtaisesti lentoestevalaistus on mahdollista toteuttaa myös tutkaavusteisena.
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Taulukko 3-1. Tuulivoimalan lentoestevalot, kun tuulivoimalan lavan korkein kohta on yli 150
metrin korkeudessa. (Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom 2020).

Päivällä

 B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen
päällä

Hämärällä

 B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen
päällä
 B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen, tai
 Keskitehoinen B-tyypin vilkkuva punainen, tai

Yöllä

 Keskitehoinen C-tyypin kiinteä punainen valo, konehuoneen
päällä
 Mikäli voimalan tornin korkeus on 105 metriä tai enemmän
maanpinnasta, tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa B-tyypin
pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, enintään 52 metrin, välein.
Alimman valotason tulee jäädä ympäröivän puuston yläpuolelle.

3.2

Sähkönsiirto
Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan keskijännitemaakaapeleilla. Tuulivoimalat yhdistetään niillä toisiinsa ja hankealueelle
rakennettaviin sähköasemiin (ks. Kuva 3-2). Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti
alueelle rakennettavien ja alueella jo olemassa olevien teiden varsille kaivettaviin
kaapeliojiin. Tuulipuiston liittämisessä sähköverkkoon tarkastellaan kolmea 400
kV:n ilmajohtovaihtoehtoa (SVE1, SVE2 ja SVE3) Ullavan, Raikonharjun, Eltonevan
tai Halsuan sähköasemille. Hankealueelle rakennetaan tämänhetkisen suunnitelman
mukaan 3 sähköasemaa.

Kuva 3-2. Esimerkki tuulivoimahankkeen 20/110 kV sähköasemasta. © AFRY Finland Oy.

Voimajohto käsittää voimajohdon rakenteen (Kuva 3-3) lisäksi voimajohdon alla
olevan maa-alueen eli niin sanotun johtoalueen (Kuva 3-4). Johtoalue on alue, johon
voimajohdon rakentaja on lunastanut rajoitetun käyttöoikeuden (käyttöoikeuden
supistus). Johtoalueen muodostavat johtoaukea ja sen molemmin puolin sijaitsevat
reunavyöhykkeet. Rakennusrajoitusalue on lunastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen välinen alue, johon ei saa rakentaa rakennuksia ja myös erilaisten
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rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan voimajohdon omistajan lupa. Voimajohtojen
alla olevat maa-alueet ja muu omaisuus pysyvät maanomistajan omistuksessa.

Kuva 3-3. Voimajohdon osat (Fingrid 2020).

Kuva 3-4. Periaatekuva johtoalueesta (Fingrid 2020).

Voimajohtopylvään pylväsala ulottuu tyypillisesti kolmen metrin etäisyydelle maanpäällisistä pylväsrakenteista (Kuva 3-5). Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua
työkoneilla, kaivaa tai läjittää.

Copyright © AFRY Finland Oy

Kesäkuu 2021
29

wpd Finland Oy
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuisto,
YVA-ohjelma

Kuva 3-5. Periaatekuva pylväsalasta. Vasemmassa kuvassa on harustettu kaksijalkainen portaalipylväs ja keskellä yksijalkainen vapaasti seisova pylväs. Oikealla on niin kutsuttu peltopylvästyyppi, jonka pylväsalalla voidaan liikkua työkoneilla (Fingrid 2020).

3.3

Hankealueen sisäinen tieverkosto
Hankealueen sisäinen tieverkosto tullaan toteuttamaan siten, että olemassa olevia
teitä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon. Tällä tavalla vältetään uusien
tieosuuksien rakentaminen ja minimoidaan rakennettavan tieverkoston haitalliset
vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä. Alueen olemassa olevaa tiestöä
kunnostetaan niiltä osin kuin tuulivoimaloiden osien ja rakentamisessa tarvittavan
pystytyskaluston erikoiskuljetukset parannuksia vaativat. Erikoiskuljetuksiin tarvittavan tien ajoradan minimileveys on noin 5–6 metriä. Käännösten kohdilta tiet ovat
leveämpiä. Olemassa olevien teiden käytöstä sovitaan tiekuntien ja maanomistajien
kanssa.
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Kuva 3-6. Esimerkki tuulipuiston rakennus- ja huoltotiestä. © AFRY Finland Oy.

3.4

Tuulivoimaloiden, teiden ja sähkönsiirtoreittien sijoittelun periaatteet
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi tehdään 65−73 tuulivoimalalle rakenteineen. Suunnittelualue ja sijoitettavien tuulivoimaloiden lopulliset sijainnit, ja sitä
myötä tuulipuiston sisäisen sähkönsiirtoverkoston, huoltoteiden ja sähköaseman sijainnit tarkentuvat hankkeen YVA-menettelyn ja suunnittelun aikana tehtävien selvitysten perusteella.
YVA-menettelyssä tarkasteltavaa tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmaa sekä siihen
liittyvää tieverkostoa ja sisäisiä sähkönsiirtoreittejä suunniteltaessa huomioidaan
muun muassa seuraavat seikat:






Tärkeimmät ympäristön aiheuttamat rajoitteet liittyen hankealueeseen ja
sen lähialueisiin (muun muassa hankealueen ja sen lähiympäristön nykytila,
kuten asutus, tiet ja luontokohteet)
Alustava tuulianalyysi
Voimaloiden minimietäisyydet toisistaan tuotantohävikin minimoimiseksi
Maaperän rakennettavuus
Mahdollisimman pieni tarve rakentaa uutta tiestöä ja sähköverkkoa alueelle
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3.5

Tuulipuiston rakentaminen

3.5.1

Olemassa olevien teiden perusparantaminen ja uusien tieyhteyksien rakentaminen
Teiden rakentaminen aloitetaan poistamalla tarvittava määrä puustoa voimalapaikoille johtavien tieyhteyksien kohdalta. Hankealueen tieverkosto rakennetaan ja
kunnostetaan raivauksien jälkeen. Alueen olemassa olevaa tiestöä kunnostetaan
niiltä osin kuin voimaloiden osien ja rakentamisessa tarvittavan pystytyskaluston
erikoiskuljetukset vaativat. Lopuksi rakennetaan tarvittava uusi tiestö, jolla tuulivoimalat yhdistetään olemassa oleviin ja kunnostettuihin teihin.

3.5.2

Kokoonpano- ja pystytysalueiden valmistelu
Rakennustöitä varten poistetaan kunkin tuulivoimalan rakennuspaikalta puustoa
noin 1,5 hehtaarin alueelta. Voimaloiden rakennuspaikan viereen tasoitetaan ja vahvistetaan niin sanottu nostoalue pystytyskalustoa varten. Roottorin kokoamista varten puustoa on lisäksi raivattava ainakin niiltä kohdilta, joille roottorin lavat sijoittuvat roottorin kokoamisvaiheessa. Voimalapaikalla on pystytyksen ajan myös väliaikainen alue nostureiden ja voimalaosien kokoamista varten.

3.5.3

Tuulivoimaloiden perustukset
Hankkeen suunnittelun edetessä tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla tehdään alustavia
maaperätutkimuksia kairaamalla tai maatutkaamalla. Näiden tutkimusten perusteella valitaan tuulivoimaloiden perustustapa. Ennen varsinaisten rakennustöiden
aloittamista tehdään vielä tarkentavia maaperätutkimuksia, joiden perusteella tehdään perustusten lopullinen mitoitus ja yksityiskohtainen suunnittelu. Perustamistapoja on useita ja niiden valintaan vaikuttavat alueen maaperä ja sen pohjaolosuhteet. Voimaloiden perustamistavan valinta riippuu myös valittavasta tornivaihtoehdosta. Seuraavassa on esitelty lyhyesti tyypillisesti käytettävät perustustekniikat.
Maan varaan perustettaessa raudoitettu betonilaatta upotetaan kaivamalla tiettyyn syvyyteen pohjaolosuhteista riippuen. Tarvittava perustuslaatan koko ja halkaisija riippuvat suuresti voimalasta ja pohjaolosuhteista. Voimalavaihtoehdoilla
laatan halkaisija on noin 30 metriä ja paksuus noin 4 metriä. Perustus peitellään
valmistumisen jälkeen maamassoilla tai kiviaineksella, jolloin siitä jää näkyviin pieni
osa. Maanvarainen perustus edellyttää maaperältä riittävää kantavuutta liittyen
myös mahdollisten haruksien perustuksiin.
Kallioon ankkuroitua perustusta käytetään olosuhteissa, joissa tuulivoimalat sijoittuvat ehjille kallioalueille ja kallion pinta on joko näkyvissä tai lähellä maanpinnan tasoa. Tällöin kallioon louhitaan varaus perustukselle ja porataan reiät kallioankkureita varten. Ankkurit asennetaan kallioon porattuihin reikiin. Yläpäästä
ankkurit yhdistetään tuulivoimalan teräsbetoniperustukseen, joka valetaan kallioon
louhittuun varaukseen. Tarvittava kallioankkureiden määrä ja pituus riippuvat kallion laadusta ja tuulivoimalan aiheuttamasta kuormituksesta. Kallioankkurointia
käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko on yleensä muita teräsbetoniperustamistapoja pienempi.
Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauksissa, joissa maan kantokyky ei ole riittävä, ja jossa kantamattomat kerrokset ulottuvat niin syvälle, ettei
massanvaihto ole enää kustannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa perustuksessa
orgaaniset pintamaat kaivetaan pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen
mursketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Eri paalutyypeillä on eri asennusmenetelmät, mutta yleisesti lähes kaikki vaihtoehdot vaativat järeää kalustoa asennukseen. Paalutuksen jälkeen paalujen päät valmistellaan ja teräsbetoniperustus valetaan paalujen varaan.
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Tuulipuiston rakentamisessa käytettävän maa-aineksen ottopaikat sijoittuvat mahdollisimman lähelle käyttöpaikkoja. Esimerkiksi hankealueelta on mahdollista saada
maa-ainesta, mutta ottopaikkojen sijainnit varmistuvat vasta myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.

3.5.4

Hankealueen sisäisen kaapeliverkoston ja voimajohtoliitynnän rakentaminen
Ennen tuulivoimaloiden pystyttämistä rakennetaan ja asennetaan hankealueen sisäiset kaapeloinnit sekä rakennetaan sähköasema, jonka kautta tuulipuisto yhdistetään sähköverkkoon. Tuulipuiston vaatimat maakaapelit sijoitetaan kaivettaviin
kaapeliojiin, jotka pyritään sijoittamaan hankealueen sisällä mahdollisimman pitkälle huoltoteiden yhteyteen. On myös mahdollista, että kaapeleita sijoitetaan metsäalueelle, teiden ulkopuolelle.

3.5.5

Tuulivoimaloiden asennus ja käyttöönotto
Voimalaosien tuominen hankealueelle vaatii ison määrän kuljetuksia, joista osa on
erikoiskuljetuksia (muun muassa lavat). Kuljetukset jaksotetaan voimaloiden pystytysaikataulujen mukaan. Tuulivoimaloiden pystytys alkaa, kun perustukset, tarvittavat tuulipuiston tieyhteydet ja asennusalue ovat valmiina ja voimaloiden eri
komponentit on toimitettu paikalle. Tuulivoimalat pystytetään nostureiden avulla.
Ensimmäisenä nostetaan torni lohko kerrallaan, tämän jälkeen konehuone ja viimeiseksi roottori.
Yhden voimalan asentamiseen valmiille perustukselle kuluu tyypillisesti 2–3 päivää.
Nosturin siirtäminen pystytyspaikalta toiselle voi viedä yhden työpäivän. Vaikeat
sääolosuhteet, kuten esimerkiksi kova tuuli tai sumu, voivat keskeyttää nostotyöt.
Yhden tuulivoimalan asennukseen ja käyttöönottoon kuluu, käyttöönotto- ja testausvaihe mukaan lukien, yhteensä noin 1,5–2 viikkoa.

3.5.6

Tuulivoimaloiden huolto ja käytöstä poisto
Tuulivoimaloille laaditaan huolto-ohjelma, jonka mukaisia suunniteltuja huoltokäyntejä tehdään kullekin tuulivoimalalle noin kerran kuukaudessa. Lisäksi voimaloille
tehdään ennakoimattomia huoltokäyntejä tarpeen mukaan keskimäärin muutaman
kerran vuodessa.
Tuulivoimaloiden käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi niiden käyttöiän loputtua.
Tällä hetkellä tuotannossa olevien tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 20–
30 vuotta. Tulevaisuudessa markkinoilla olevien tuulivoimaloiden eliniän ennakoidaan olevan pidempi, noin 35–40 vuotta. Voimaloiden koneistoja ja komponentteja
uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa pidempäänkin, mikäli muiden rakenteiden kuten tornien ja perustuksien kunto sen sallivat. Tuohimaa-Riutanmaan
tuulipuiston elinkaaren on tässä vaiheessa suunniteltu olevan arviolta noin 30
vuotta, jota voidaan pidentää noin 10 vuodella.
Tuulipuiston elinkaaren viimeinen vaihe on sen käytöstä poisto sekä toiminnassa
käytettyjen laitteiden kierrättäminen ja jätteiden käsittely. Purkamisen työvaiheet
ja kalusto ovat periaatteessa vastaavat kuin rakennusvaiheessa. Tuulivoimaloiden
entiset sijaintipaikat voidaan maisemoida ympäröivän maiseman mukaisesti. Tarvittaessa myös tuulivoimaloiden perustukset poistetaan kokonaan tai osittain. Perustusten jättäminen paikoilleen ja edelleen maisemoiminen voivat kuitenkin olla vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimenpiteitä kuin niiden poistaminen.
Perustuksia voi olla mahdollista hyödyntää myös osana muuta rakentamista. On
myös mahdollista, että voimaloiden elinkaaren tultua päätökseen voimalat vaihdetaan uusiin (repowering).
Sähkönsiirron päätyttyä sähköliitännän (sähköasema) rakenteet poistetaan ja sähköliitäntää varten käytössä ollut maa-ala vapautetaan maanomistajan muuhun
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käyttöön. Tuulipuiston maakaapelit voidaan käyttövaiheen päätyttyä jättää paikalleen tai tarvittaessa poistaa.
Tuulivoimaloiden ja muiden rakenteiden purkamisesta vastaa tuulipuiston omistaja.

3.6

Voimajohdon rakentaminen
Voimajohdon rakentaminen jakautuu ajallisesti kolmeen päävaiheeseen, jotka ovat
perustustyövaihe, pylväskasaus- ja pystytysvaihe sekä johdinasennukset. Pitkä voimajohtohanke saatetaan jakaa myös kahteen tai useampaan eri rakentamisvaiheeseen.
Perustustyövaihe tehdään heti uuden voimajohdon johtoalueen hakkuun jälkeen.
Pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan
pylväspaikoille. Pylvään perustuksessa käytetään tyypillisesti valmiita perustuselementtejä.
Tarvittaessa perustuksia vahvistetaan paaluttamalla tai massanvaihdolla kantavaan
maaperään saakka. Paalut voivat olla kyllästämätöntä puuta, betonia tai terästä.
Kallioisilla pylväspaikoilla perustuksen tekeminen voi edellyttää myös poraamista tai
louhimista. Pylväsvälit ovat maaston profiilista ja voimajohdon jännitetasosta riippuen noin 200–400 metriä. Pylvään perusmaadoituksena on pylväsrakenteet maahan yhdistävä kupariköysi. Maadoitukset vähentävät ukkoshäiriöitä sekä pienentävät ihmisille, ympäristölle ja voimajärjestelmän toiminnalle vikatilanteissa esiintyvien haitallisten jännitteiden vaikutuksia.
Pystytysvaiheessa sinkityistä teräsrakenteista koostuvat pylväät kuljetetaan osina
pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaamalla. Harustetut pylväät pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä. Pystytysvaiheessa pylvään orteen ripustetaan lasi- tai komposiittieristinketjut johtimien
asennusta varten.
Johtimien asentamisvaiheessa johtimet tuodaan paikalle keloissa, joissa kussakin
on johdinta noin 3–5 kilometriä. Asennus tapahtuu yleensä kireänä vetona eli johtimet kulkevat koko ajan ilmassa. Johtimien liittämisessä käytetään räjäytettäviä liitoksia, mistä aiheutuu hetkellistä melua. Liikkumiselle aiheutuvan haitan vähentämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi johtoreittiä risteävät tiet suojataan johtimia kannattavin telinein tai muulla hyväksytyllä työmenetelmällä. Virtajohtimien
yläpuolelle asennetaan ukkosjohtimet, jotka lisäävät voimajohdon käyttövarmuutta.
Ukkosjohtimiin voidaan tarvittaessa kiinnittää myös huomiopalloja eli lentovaroituspalloja ja lintupalloja.
Peltoalueilla ja soilla perustus- ja muut raskaammat työt pyritään tekemään routaaikana tai maan ollessa kantava, mikä vähentää ympäristön tilapäisiä vaurioita. Pääsääntöisesti liikkuminen tapahtuu käyttäen voimajohdolle johtavia teitä ja johtoaukealla, jolle voidaan tehdä tilapäisiä teitä ja siltoja. Käytettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen maanomistajien kanssa.
Rakentamisen aikana aiemmissa suunnitteluvaiheissa tunnistettujen ympäristökohteiden säilyminen varmistetaan erillisellä ohjeistuksella. Ennen työmaan päättämistä rakentamisen jäljet siistitään ja aiheutuneet vahingot joko korjataan tai korvataan.

3.6.1

Voimajohdon käyttö ja kunnossapito
Voimajohdon kunnossapitäminen sähköturvallisuusmääräysten mukaisena edellyttää johtorakenteen ja johtoalueen säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä.
Johtoalueella tehdään säännöllisin väliajoin huoltotarkastuksia, joista ei ole erityistä
haittaa ympäristölle tai lähialueen asukkaille. Johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se mekaanisesti joko koneellisesti tai miestyövoimin noin 5–8 vuoden
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välein. Johtoaukea raivataan käyttäen valikoivaa raivausta, jossa johtoaukealle jätetään tyypillisesti kasvamaan esim. katajia ja matalakasvuista puustoa.
Voimajohtojen reunavyöhykkeet käsitellään 10–25 vuoden välein sähköturvallisuuden ja voimajohdon käyttövarmuuden varmistamiseksi. Puuston kasvuvaiheesta
riippuen puiden latvoja katkaistaan tai ylipitkät puut kaadetaan avohakkuuna.
Maanomistajalla on puuston omistajana oikeus päättää, miten voimajohdon kunnossapidon edellyttämä reunavyöhykkeen puuston hakkuu ja myynti järjestetään.

3.6.2

Voimajohdon käytöstä poisto
Voimajohdon tekninen käyttöikä on tuulivoimaloiden käyttöikää pidempi, jopa 60–
80 vuotta. Voimajohdon elinkaaren päättyessä syntyvät jätteet kierrätetään niin,
että mahdollisimman suuri osa jätteistä toimitetaan kierrätettäväksi ja ne mitä ei
voida kierrättää materiaalina, käytetään energiaksi. Kaatopaikalle tai muuhun loppusijoitukseen päätyvä jätemäärä pyritään minimoimaan. Suuri osa purettavasta
materiaalista on pylväistä ja johtimista syntyvää metallijätettä, joka voidaan kierrättää. Pylväsrakenteita purettaessa poistetaan tarvittaessa myös maanalaiset betoniset perustuspilarit pihoilta ja pelloilta.

4

YVA-MENETTELY

4.1

YVA-menettelyn tarve ja osapuolet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) on säädetty YVA-lailla
(252/2017) ja -asetuksella (277/2017). YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja
niiden muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.
YVA-menettelyä sovelletaan hanketyypistä ja kokoluokasta riippuen joko suoraan
YVA-asetuksen hankeluettelon perusteella tai yksittäistapauksessa tehtävän päätöksen pohjalta. Tuulivoimahankkeet vaativat YVA-lain mukaisen menettelyn soveltamista aina, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 tai kokonaisteho
vähintään 45 megawattia.
Hankevastaavana tässä hankkeessa toimii wpd Finland Oy ja yhteysviranomaisena
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tämän ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY Finland Oy, jonka YVA-työryhmä on esitetty taulukossa 1-1.

4.2

YVA-menettelyn tavoite ja sisältö
YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena
on lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä hankesuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen
tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVAmenettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa
tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 4-1.

4.2.1

Ennakkoneuvottelu
Ennen YVA-menettelyn aloittamista tai sen kuluessa voidaan järjestää ennakkoneuvottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja
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käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. Tässä hankkeessa ennakkoneuvottelu
pidettiin 6.5.2021. Ennakkoneuvotteluun kutsuttiin yhteysviranomaisen, hankevastaavan ja YVA-konsultin lisäksi eri viranomaistahojen edustajat. Neuvotteluun osallistui yhteensä 28 henkilöä.

Kuva 4-1. YVA-menettelyn vaiheet.

4.2.2

YVA-ohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), joka on
suunnitelma (työohjelma) YVA-menettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista
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selvityksistä. Ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio hankkeen aikataulusta. Lisäksi kuvataan hankkeen ympäristön
nykytilaa ja esitetään ehdotus ympäristövaikutusten arviointimenetelmiksi sekä
suunnitelma osallistumisen järjestämisestä. Tässä YVA-ohjelmassa esitetään seuraavat tiedot:


Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista,
koosta, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin.



Tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta.



Hankkeen toteutusvaihtoehdot ja nollavaihtoehto. Tämän hankkeen toteutusvaihtoehdoiksi on pyritty muodostamaan ratkaisut, jotka lähtökohtaisesti
aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa alueen käytölle, lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta on kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti
kannattava ja ennalta arvioiden toteuttamiskelpoisia.



Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.



Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä.



Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista (ml. yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa).



Tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista.



Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä.



Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun.



Arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-menettelyn alkamisesta ja YVA-ohjelman
nähtävillä olosta sähköisesti omilla internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen
vaikutusalueen kunnissa. Nähtävilläoloaika alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä
ja kestää 30 päivää (erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän
mittaiseksi). Tänä aikana YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta.
Yhteysviranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa
niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa
nähtävillä olon päättymisestä.

4.2.3

YVA-selostus
Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) laaditaan arviointiohjelman
ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään muun muassa tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta sekä tiedot YVAmenettelyn toteuttamisesta ja yleistajuinen yhteenveto. Tämän hankkeen YVAselostuksessa esitetään seuraavat tiedot:
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Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, ja tärkeimmistä ominaisuuksista ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet sekä mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet.



Tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin.



Selvitys hankkeen ja sen toteutusvaihtoehdon suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.



Kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta ei toteuteta.



Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen toteutusvaihtoehtojen todennäköisesti
merkittävistä ympäristövaikutuksista. Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvio ja kuvaus kattaa hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyet, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset,
myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.



Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista.



Toteutusvaihtoehdon ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutusten vertailu.



Tiedot valitun toteutusvaihtoehdon valintaan johtaneista pääasiallisista
syistä, mukaan lukien ympäristövaikutukset.



Ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.



Ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä.



Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen suunnitteluun.



Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja
arviointien laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa
sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä.



Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä.



Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on
otettu huomioon.



Yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä.

Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin
kuin arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla
intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Annetut
mielipiteet ja lausunnot viranomainen ottaa huomioon omassa perustellussa päätelmässään.

4.2.4

Perusteltu päätelmä
Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen
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merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä esitetään yhteenveto YVA-selostuksesta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.
Perusteltu päätelmä on annettava kahden kuukauden kuluessa YVA-selostuksen lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille asianomaisille viranomaisille sekä julkaisee perustellun päätelmän yhteysviranomaisen internetsivuilla.
Hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä. Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa.

4.3

YVA-menettelyn ja kaavoituksen alustava aikataulu
YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu
on esitetty kuvassa 4-2. Hankkeeseen liittyviä erillisselvityksiä on tehty myös
vuonna 2020. Aikataulu kuulemisiin ja yhteysviranomaisen lausunnon ja perustellun
päätelmän antamiseen varatun ajan osalta on esitetty maksimikeston mukaisesti.
Kuvassa esitetty aikataulu on siten viitteellinen, että esimerkiksi lausuntomenettelyn johdosta siihen on mahdollista tulla muutoksia.

Kuva 4-2. Hankkeen YVA-menettelyn ja kaavoituksen suunniteltu aikataulu.

4.4

YVA-menettelyn sovittaminen kaavoituksen kanssa
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistohankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimarakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimista. Menettelyt pyritään toteuttamaan aikataulullisesti rinnakkain (Kuva 4-3) muun muassa järjestämällä yhteinen
yleisötilaisuus YVA-ohjelma ja OAS -vaiheessa sekä YVA-selostus- ja kaavaluonnosvaiheessa. Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään YVA:n yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja. Kaavaehdotusta ei voida asettaa nähtäville ennen perustellun päätelmän saamista.
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Kuva 4-3. YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittaminen aikataulullisesti rinnakkain.

4.5

Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus
YVA-menettely on avoin prosessi, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyyn osallistumisella tarkoitetaan hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja
säätiöiden, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa. Osallistumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen.
Kuvassa 4-4 esitetty hankkeen YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja.
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Kuva 4-4. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja.

4.5.1

Arviointiohjelmasta kuuluttaminen ja nähtävillä olo
Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-ohjelman nähtävillä olosta internet-sivuillaan.
Kuulutuksessa kerrotaan, missä YVA-ohjelma on nähtävillä kunnissa sekä mihin
mennessä ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa. Nähtävillä
oloaikana hankkeen lähialueen yhteisöt, asukkaat ja muut asianomaiset voivat esittää mielipiteensä esimerkiksi hankkeen vaikutusten arvioinnin selvitystarpeesta
sekä siitä, ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot ja suunnitelmat riittäviä.
YVA-menettelyn aikainen osallistuminen ja se, miten osallistumisen aikana saadut
mielipiteet ja kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvityksissä, kuvataan YVAselostuksessa.
YVA-menettelyn myöhemmässä vaiheessa myös arviointiselostus tulee olemaan
nähtävillä ja siitä voi vastaavalla tavalla antaa lausuntoja ja mielipiteitä.

4.5.2

Tiedottaminen ja osallistuminen

4.5.3

Yleisötilaisuudet
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja
keskustelutilaisuus YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomaisen koolle
kutsumassa tilaisuudessa esitellään hanketta ja arviointiohjelmaa sekä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista, hankkeesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Tilaisuuksien järjestämisessä seurataan viranomaisten ohjeistusta
COVID-19 pandemian johdosta.
Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin
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tuloksia ja kaavaluonnosta. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä
ympäristövaikutusten arviointityöstä ja sen riittävyydestä sekä kaavaluonnoksesta.
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan yhteysviranomaisen ylläpitämällä YVA-hankkeiden internetsivulla.

4.5.4

Seurantaryhmätyöskentely
YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan kootaan eri tahoista koostuva seurantaryhmä. Seurantaryhmän kokoonkutsujana toimii AFRY Finland Oy. Seurantaryhmän tarkoituksena on muun muassa saada tietoa ja näkemyksiä eri osapuolilta sekä
varmistaa, että työn aikana käytettävät tiedot ovat ajantasaisia ja mahdollisimman
kattavia.
Seurantaryhmä seuraa ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittää mielipiteitä ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen sekä sitä tukevien selvitysten laadinnasta. Ryhmään kootaan edustajia eri tahoista, kuten esimerkiksi kyläyhdistykset, luonnonsuojelu, kunnan ja viranomaistahojen edustajat (ks. alla).
Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran YVA-ohjelman luonnosvaiheessa alkukesällä 2021 ja seuraavan kerran se kokoontuu loppuvuodesta 2021 YVAselostuksen luonnosvaiheessa. Ryhmään on mahdollista tulla mukaan ottamalla yhteyttä YVA-konsultin projektipäällikköön, jonka yhteystiedot on esitetty tämän YVAohjelman alussa.
Seurantaryhmään kutsutut tahot:
Kokkolan kaupunki
Halsuan kunta
Kaustisen kunta
Toholammin kunta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Keski-Pohjanmaan liitto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
K.H. Renlundin museo
Museovirasto
Puolustusvoimien pääesikunta
Puolustusvoimien logistiikkalaitos, 3.
Logistiikkarykmentti
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos
Fingrid
Digita Oy
Fintraffic Lennonvarmistus Oy (ent.
ANS Finland Oy)
Väylävirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom
Kokkolan yrittäjät ry.
Halsuan yrittäjät ry.
Keski-Pohjanmaan kauppakamariosaston hallitus
Ullavan Ylikylän nuorisoseura ry.

4.5.5

Ullavan kirkonkylän seudun kyläyhdistys
Liedeksen kyläyhdistys ry.
Sykäräisen kyläyhdistys ry.
Sykäräisen nuorisoseura ry.
Köyhäjoen kyläyhdistys ry.
BirdLife Keski-Pohjanmaa ry.
Keski-Pohjanmaan Luonto ry.
Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistys
Kälviän-Ullavan Riistanhoitoyhdistys
Karhumaan metsästysseura
Halsuan metsästysseura
Ullava Ylipään metsästysseura
Kälviän Hirsimetsän Yhteismetsä
Luonnonvarakeskus
Metsänhoitoyhdistys Keski-Pohja
Suomen metsäkeskus
Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun
Luontopalvelut
MTK-Keski-Pohjanmaa
Keliber Oy
Neova Oy (ent. Vapo Oy)
Endomines/Kalvinit Oy
Sea Fur Oy
Finn Spring Oy

Asukaskysely
YVA-menettelyn yhteydessä, osana sosiaalisten vaikutusten arviointia, toteutetaan
asukaskysely, jonka tarkoituksena on selvittää tuulipuistohankkeen lähiseudun
asukkaiden ja loma-asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Asukaskyselyn avulla
hankevastaava saa tietoa eri asukasryhmien yleisestä suhtautumisesta ja
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mahdollisista huolenaiheista hankkeeseen liittyen. Kyselyn yhteydessä asukkaille
jaetaan lisäksi tietoa hankkeesta ja sen mahdollisista vaikutuksista heidän elinympäristöönsä.

4.5.6

Muu viestintä
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös ympäristöhallinnon sekä hankkeesta vastaavan internet-sivujen välityksellä. Hankevastaava
järjestää YVA- ja kaavamenettelyihin liittyvien yleisötilaisuuksien lisäksi mahdollisuuksien mukaan, viranomaisten COVID-19 pandemiaan liittyvä ohjeistus huomioiden, hankkeen eri vaiheissa myös muita tilaisuuksia, joissa on mahdollista tavata
hankevastaavan edustajia ja saada lisätietoa hankkeesta.
YVA-menettelyn kuluessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa seurataan paikallisten
sidosryhmien näkemystä tiedonsaannin riittävyydestä. Hankkeesta ja sen YVAmenettelystä tiedottamista pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan niin, että se
vastaa mahdollisimman hyvin tiedon tarpeeseen.

5

YMPÄRISTÖN NYKYTILA

5.1

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

5.1.1

Asutus, alueen muut toiminnot ja elinkeinot
Hankealue sijaitsee noin 9 km Halsuan keskustasta pohjois-koilliseen, noin 16 km
Ullavan keskustaajamasta kaakkoon ja 15 km Toholammin keskustasta lounaaseen.
Hankealue sijoittuu Kokkolan ja Halsuan kuntien alueelle. Hankealueen koillisosa,
Tuohimaan alue sijoittuu Kokkolan kaupungin alueelle ja hankealueen lounaisosa,
Riutanmaan alue Halsuan kunnan alueelle. Halsuan kunnan puolella hankealueen
luoteisreuna rajautuu osittain Kaustisen kunnanrajaan. Hankkeen vaihtoehtoiset
sähkönsiirtolinjat sijoittuvat Kokkolan, Toholammin ja Lestijärven kuntien alueille.
Hankealue on rakentamatonta, kangasmaiden ja suurelta osin ojitettujen suoalueiden muodostamaa mosaiikkia. Hankealueen kaakkois-, etelä- ja länsipuolille sijoittuu useita erikokoisia turvetuotantosoita. Hankealueelle ei sijoitu peltoja, mutta
länsi-lounaispuoleltaan hankealue rajautuu muutamiin pieniin peltoalueisiin. Hankealueen lounaispuolella noin 2 km etäisyydellä lähimmästä alustavasta voimalapaikasta on turkistarha. Hankkeen vaihtoehtoiset sähkönsiirtolinjat kulkevat pääosin
metsä- ja suoalueilla. SVE1 ja SVE2 sähkönsiirtolinjat kulkevat pohjoisosassaan
kahden turvetuotantoalueen läheltä. SVE3 linja puolestaan kulkee Sykäräisten kylän
alueella Härkänevan peltoalueen vieritse.
Hankealueen pohjois-/luoteispuolelle sijoittuu Ullavanjärveä ympäröiviä kyliä (mm.
Länttä, Hanhisalo ja Kallinki), itäpuolelle Sykäräisen kylä ja etelä-/lounaispuolelle
Liedeksen, Pajuojan ja Köyhäjoen kyläalueet. Hankealuetta lähin asuinrakennus sijaitsee kummassakin hankevaihtoehdossa Lylynevalla, hankealueen itäpuolella. VE1
-vaihtoehdossa kyseiseen asuinrakennukseen on etäisyyttä lähimmästä alustavasta
voimalapaikasta noin 1,6 km ja VE2 -vaihtoehdossa 2,1 km. Rekisteritiedon perusteella hankealuetta lähin lomarakennus sijaitsee hankealueen lounaispuolella. VE1 vaihtoehdossa kyseiseen lomarakennukseen on etäisyyttä lähimmästä alustavasta
voimalapaikasta noin 0,8 km ja VE2 -vaihtoehdossa 1,3 km. Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien osalta lähin asutus sijaitsee Lylynevalla noin 70 metrin etäisyydellä
voimalinjasta (SVE3). Hankealueen ja sähkönsiirtoreittien lähialueen asutuksen ja
loma-asutuksen sijoittuminen on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 5-1, Kuva 5-2,
Kuva 5-3). Hankealueen keskiosaan ja luoteisreunalle sijoittuu kartta-aineiston ja
maastotietokannan mukaan kaksi lomarakennusta. Nämä eivät kuitenkaan maanomistajilta ja Kokkolan kaupungilta saatujen tietojen perusteella ole lomarakennuksia, eivätkä ne ole käytössä.
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Kuva 5-1. Hankealueen lähiseudun asuin- ja lomarakennukset VE1 -vaihtoehdossa.
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Kuva 5-2. Hankealueen lähiseudun asuin- ja lomarakennukset VE2 -vaihtoehdossa.
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Kuva 5-3. Asuin- ja lomarakennukset vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien lähialueella.

Yhdyskuntarakenteen aluejaon luokittelussa (taajamat, kylät, pienkylät ja maaseudun harva asutus) hankealue sijoittuu luokittelemattomalle alueelle (Kuva 5-4).
Luokittelun mukaan hankealueen lähivaikutusalue on pääosin maaseudun harvaa
asutusta. Etäämmällä kylät, pienkylät ja taajamat ja luokittelemattomat alueet vaihtelevat.
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Kuva 5-4. Yhdyskuntarakenteen aluejaot (Suomen ympäristökeskus 2020).

Virkistyskäyttö
Hankealueella ja sen ympäristössä sijaitsevat, tiedossa olevat virkistysreitit- ja kohteet on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 5-5). Hankealueella harrastetaan metsästystä ja hankealueelle sijoittuu karttatarkastelun perusteella kaksi metsästysmajaa. Hankealuetta käytetään myös jokamiehenoikeudella tapahtuvaan virkistäytymiseen. Eri puolilla hankealuetta kulkee moottorikelkkauria. Itä-koillispuolella kulkee hiihtolatu Toholammilta Kotkannevalle ja lisäksi Ullavanjärvellä ja Rahkosen kylässä on latureitit. Luoteispuolella sijaitsevaa Ullavanjärveä ja kaakkoispuolella sijaitsevaa Venetjoen tekojärveä käytetään muutoinkin monipuolisesti erilaisiin virkistystoimintoihin. Hankealueen eteläpuolella Liedeksen kylässä on luontopolku ja
laavu.
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Kuva 5-5. Virkistysreitit ja -paikat hankealueella ja sen lähistöllä (Lipas 2021, Maanmittauslaitos 2021, Kokkolan kaupunki 2021a, Halsuan kunta 2021a, Toholammin kunta 2021a).

Asukasmäärä ja elinkeinot
Kokkolan kaupungin asukasmäärä vuonna 2020 oli 47 772. Vuonna 2018 kunnassa
oli 21 040 työpaikkaa, joista palvelujen osuus oli noin 75 %, jalostuksen 22 % ja
alkutuotannon 3 %. Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2018 noin 8 %. (Tilastokeskus 2021) Suurimpia yksittäisiä työllistäjiä ovat Halpa-Halli Oy (pääkonttori), Boliden Kokkola Oy ja Umicore Finland Oy.
Halsuan kunnan asukasmäärä vuonna 2020 oli 1 103. Vuonna 2018 kunnassa oli
421 työpaikkaa, joista palvelujen osuus oli noin 46 %, jalostuksen 24 % ja alkutuotannon noin 30 %. Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2018 noin 6 %. (Tilastokeskus 2021) Suurimpia yksittäisiä työllistäjiä kunnan lisäksi ovat Hietalahti ja
Pojat, Meri-Turkis ja Sea Fur Oy.

Copyright © AFRY Finland Oy

Kesäkuu 2021
48

wpd Finland Oy
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuisto,
YVA-ohjelma

5.2

Voimassa ja vireillä olevat kaavat ja muut maankäytön
suunnitelmat

5.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien
seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion
viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja
alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö
ja kestävä kehitys, toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä
sekä edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. Maankäyttöja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:






Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- ja
energiapolitiikka, jonka vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiutuvan
energiantuotannon merkittävään lisäämiseen sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mukaan tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.

5.2.2

Maakuntakaavat
Kokkolan kaupunki ja Halsuan kunta kuuluvat Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Maakuntakaavoitus Keski-Pohjanmaalla on edennyt vaiheittain siten, että ensimmäinen
vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 24.10.2003, toinen 29.11.2007,
kolmas 8.2.2012 sekä neljäs 22.6.2016. Nyt on käynnissä viidennen vaihemaakuntakaavan laadinta. Viides vaihekaava tulee ajantasaistamaan kaupan palvelurakennetta ja huomioimiaan seudulliset ampumaradat. Kaavassa tarkastetaan myös yhdyskuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä. Viidennen vaihekaavan kaavaehdotus on ollut viranomaislausunnoilla 18.12.2019-22.1.2020.
Kuvassa 5-6 on esitetty ote Keski-Pohjanmaan vahvistettujen vaihemaakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. Keski-Pohjanmaan vahvistetuissa vaihemaakuntakaavoissa hankealueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat seuraavat merkinnät:
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KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT:
MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Kehittämisperiaatteet:
Lestijokivarsi M03
Maisemallisesti arvokkaiksi osoitettuja Lestijoen varsialueita tulee kehittää nykymuotoiset taloudelliset toiminnot turvaavista,
luonnontaloudellisista lähtökohdista käsin. Erityishuomio tulee
kiinnittää vesistön suojelullisten arvojen turvaamiseen, virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseen, maisema- ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä uudisrakentamisen sijoitteluun ja ulkonäköön. Kuntien tulee maankäyttö- ja rakennuslain 5 luvun
mukaisia yleiskaavoja, 7 luvun mukaisia asemakaavoja sekä 1
luvun 14§:n mukaista rakennusjärjestystä laatiessaan huolehtia
alueen ylikunnallisesti yhtenäisten suunnitteluperiaatteiden kehittämisestä sekä antaa tarpeen mukaan ohjeita ja määräyksiä
em. lähtökohtien toteuttamiseksi.
MOOTTORIKELKKAILUN RUNKOREITIN YHTEYSTARVE
YHDYSKUNTARAKENNE:
MAA-AINESTEN OTTOALUE TAI OTTOON SOVELTUVA ALUE
EO-2, Hiekka- ja sora-aineksen ottoalue tai ottoon soveltuva
alue.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota
kiinnittää ottoalueen rajaukseen varsinaisen ottoalueen ulkopuolisten ympäristö- ja maisema-arvojen sekä kiinteiden muinaisjäännösten huomioimiseksi ja niihin kohdistuvien haittavaikutusten minimoimiseksi, Natura-alueiden läheisyyteen sijoittuvilla
alueilla tulee varmistua siitä, ettei ottotoiminta merkittävästi
heikennä niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on sisällytetty Natura -verkostoon.
KAIVOSALUEEKSI SOVELTUVA ALUE
MANNERTUULIVOIMA:
TUULIVOIMALOIDEN ALUE
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät
tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet. Maakunnallisesti merkittävä tuulivoima-alue muodostuu vähintään kymmenestä voimalasta.
Suunnittelumääräys:
Tuulivoima-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon sekä
hankekohtaiset että yhteisvaikutukset asutukseen, loma-asutukseen, maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön,
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luontoarvoihin sekä liikenneväyliin ja liikennejärjestelyihin ja ehkäistävä merkittävien haitallisten vaikutusten muodostuminen.
Tuulivoimaloiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon lentoliikenteen, säähavainnoinnin sekä Puolustusvoimien toiminnan aiheuttamat rajoitteet. Puolustusvoimilta on selvitettävä tuulivoimaloiden hyväksyttävyys, kun tuulivoimaloiden sijainti-, rakenne- ja korkeustiedot ovat käytettävissä/tiedossa.
Tuulivoima-alueiden liittämisessä sähköverkkoon on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
Tuulivoima-alueiden ja niihin liittyvien sähkölinjojen ja teiden
suunnittelussa on otettava huomioon sekä hankekohtaiset että
yhteisvaikutukset muuttolinnustoon, suurpetolintujen pesimisreviireihin sekä metsäpeurojen tärkeimpiin elinympäristöihin ja
ehkäistävä merkittävien haitallisten vaikutusten syntyminen.
SOIDEN MONIKÄYTTÖ:
Turvetuotantoalueita suunniteltaessa tulee huomioida sekä
pinta- että pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen säilyminen.
Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita tai jo ojitettuja soita.
TURVETUOTANTOALUE, NYKYINEN

TURVETUOTANTOVYÖHYKE 1
Suunnittelumääräys:
Turvetuotannon suunnittelun lähtökohtana tulee olla turvetuotannon aiheuttaman vesistön kokonaiskuormituksen vähentäminen.
TURVETUOTANTOVYÖHYKE 2
Suunnittelumääräys:
Yleiset turvetuotannon suunnittelumääräykset huomioiden turvetuotannon suunnittelun lähtökohtana voi olla myös turvetuotannon vesistölle aiheuttaman kokonaiskuormituksen lisääntyminen.
TURVETUOTANTOVYÖHYKKEIDEN tv1 JA tv2 ULKOPUOLISET
ALUEET
Suunnittelumääräys:
Yleiset turvetuotannon suunnittelumääräykset huomioiden turvetuotannon suunnittelun lähtökohtana tulee olla se, ettei turvetuotannon aiheuttama vesistön kokonaiskuormitus nouse nykyisestä tasostaan.

Copyright © AFRY Finland Oy

Kesäkuu 2021
51

wpd Finland Oy
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuisto,
YVA-ohjelma

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN
TÄRKEÄ SUOALUE
Informatiivinen merkintä, jolla osoitetaan sellaisia maakunnallisesti merkittäviä suoalueita, joiden luonnontilaisuus on säilynyt
edustavana tai joilla muutoin on todettu olevan erityisiä luontoarvoja.
Suunnittelusuositus:
Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että tuetaan alueen luontoarvojen säilymistä kuitenkin siten, että säilyttävät toimet eivät ole maanomistajalle kohtuuttomia.
MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
MAAKUNNALLISESTI TAI SEUDULLISESTI ARVOKAS MAISEMAALUE
Suunnittelumääräys:
Alueiden käytön suunnittelussa tulee varmistaa maisema- ja
kulttuuriarvojen sekä perinnebiotooppien ja muiden alueelle
ominaisten luontoarvojen säilyminen alkutuotannon toiminta- ja
kehittämisedellytyksiä vaarantamatta.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida alueen
erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden säilymisen turvaavia kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita.
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Kuva 5-6. Ote Keski-Pohjanmaan vahvistettujen vaihemaakuntakaavojen yhdistelmästä
(Keski-Pohjanmaan liitto 2021). Hankealueen rajaus esitetty punaisella katkoviivalla.

Ote Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen kaavakartasta on
esitetty kuvassa 5-7. Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa
9.12.2019 alueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat seuraavat merkinnät:

KAIVOSALUEEKSI SOVELTUVA ALUE
Suunnittelumääräys:
Alueella sallitaan kaivostoiminta ja sen kannalta tarpeelliset rakenteet, läjitysalueet sekä liikenneväylät ja -alueet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät
suunnitellut toimenpiteet merkittävästi heikennä Natura -alueiden suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vesistövaikutuksiin ja veden laadun säilymiseen.
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MINERAALIVARANTOALUE
Kehittämisperiaatteet:
Mikäli alueen mineraalivarantojen hyödyntämistä edistetään, sovitetaan toiminta yhteen muun maankäytön kanssa ja otetaan
huomioon mineraalivarojen hyödyntämisen ympäristövaikutukset sekä alueiden erityispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät suunnitellut toimenpiteet merkittävästi heikennä Natura -alueiden suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
vesistövaikutuksiin ja veden laadun säilymiseen.

Kuva 5-7. Ote Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (Keski-Pohjanmaan
liitto 2021). Hankealueen rajaus esitetty punaisella katkoviivalla.

5.2.3

Yleiskaavat
Kuvassa 5-8 on esitetty hankkeen lähialueen yleis- ja asemakaavojen nykytilanne.
Kaavatilannetta on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin seuraavassa.
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Kuva 5-8. Hankkeen lähialueen yleis- ja asemakaavojen nykytilanne. Hankealueen rajaus
esitetty punaisella viivalla.

Halsuan kunnan alueella on voimassa 7.3.2001 hyväksytty oikeusvaikutteinen rakenneyleiskaava, joka sijoittuu osin hankealueelle (Kuva 5-9). Kaavan tavoitevuosi
on 2020. Rakenneyleiskaavaa on muutettu vuosina 2007 ja 2012. Kaavassa hankealueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu kaivosaluetta (EK-1) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Tämän YVA-prosessin kanssa yhtäaikaisesti laadittava
osayleiskaava tulee korvaamaan rakenneyleiskaavan hankealueen osalta.
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Kuva 5-9. Ote Halsuan rakenneyleiskaavayhdistelmästä (Halsuan kunta 2021b). Hankealueen
rajaus esitetty punaisella viivalla.

Hankealueen kaakkoispuolelle rajautuu Kairinevan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue. Neova Oy (entinen Vapo Oy) on jättänyt alueelle kaavoitusaloitteen,
jonka Halsuan kunnanhallitus on hyväksynyt 14.4.2021. Alustavasti suunnittelualueelle on kaavailtu sijoitettavan enintään 15 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi
7−10 MW ja kokonaiskorkeus 300 m.
Hankealueesta noin 3 kilometrin päässä kaakossa Venetjoen tekojärven ja Venetjoen alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Halsuan rantayleiskaava, joka on hyväksytty 7.3.2001. Hankealueen läheisyyteen Venetjoen tekojärven rannalle on
osoitettu loma-asutusaluetta (RA) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M).
Kokkolassa on vireillä luonnosvaiheessa oleva, koko kaupungin kattavan Kokkolan
strategisen aluerakenneyleiskaavan laatiminen. Oikeusvaikutteinen aluerakenneyleiskaava tulee ohjaamaan Kokkolan kaupungin yleis- ja asemakaavoitusta sekä
muuta suunnittelua. Aluerakenneyleiskaavan esitystapa poikkeaa perinteisestä
yleiskaavasta ja kaavassa alueidenkäyttövarauksia tarkastellaan strategisella, yleispiirteisellä tasolla avainteemoittain. Vesi- ja energiahuollon avainteemassa hankealue on osoitettu tuulivoiman selvitysalueeksi (Kuva 5-10).
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Kuva 5-10. Ote Kokkolan strategisen aluerakenneyleiskaavan luonnoksesta avainteeman
vesi- ja energiahuolto kohdalta (Kokkolan kaupunki 2021b). Hankealueen rajaus esitetty punaisella ympyröinnillä.

Kokkolan kaupunki hyväksyi Läntän louhosalueen osayleiskaavan 25.3.2021. Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole lainvoimainen. Läntän kaivosalueen osayleiskaava rajautuu hankealueeseen. Kaavassa on osoitettu kaivosaluetta (EK) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) (Kuva 5-11).
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Kuva 5-11. Kokkolan Läntän louhosalueen osayleiskaava (Kokkolan kaupunki 2021b). Hankealueen rajaus esitetty punaisella viivalla.

Kokkolan Ullavanjärven alueella on voimassa 12.10.1998 hyväksytty yleiskaava.
Yleiskaava sijaitsee noin 3 kilometrin päässä hankealueesta luoteeseen. Kaavassa
on hankealueen läheisyyteen osoitettu alueita asumiselle, loma-asumiselle, luonnonsuojeluun sekä maa- ja metsätalouteen.
Toholammin kunnassa on hankealueen koillisosaan rajautuva, 23.5.2016 hyväksytty lainvoimainen Länsi-Toholammin tuulivoimapuiston osayleiskaava. Kaava-alueella on käynnistynyt osayleiskaavan muutos, jossa on tarkoitus muuttaa voimaloiden maksimitehoa, kokonaiskorkeutta ja sähkönsiirtoa. Voimaloiden sijoituspaikat
ja voimalamäärät säilyvät voimassa olevan osayleiskaavan mukaisina. Länsi-Toholammin osayleiskaavassa on osoitettu 25 tuulivoimalaa, josta Tuohimaa-Riutanmaan hankealueeseen rajautuvassa osa-alueessa F on osoitettu 6 voimalaa.
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Kuva 5-12. Ote Länsi-Toholammin tuulivoimapuiston osayleiskaavasta hankealueen läheisyydestä (Toholammin kunta 2021b). Hankealueen rajaus esitetty punaisella viivalla.

Hankealueen itäpuolella noin 2 kilometrin etäisyydellä on käynnissä Toholammin
Härkänevan osayleiskaavan laadinta. Kaavoitus on ollut pysähdyksissä vuoden 2017
II ehdotusvaiheen jälkeen, mutta tavoitteena on III kaavaehdotuksen asettaminen
nähtäville vuoden 2021 syksyllä. Osayleiskaava laaditaan Härkänevalla sijaitsevan
teollisuuskeskittymän toimintaedellytysten turvaamiseksi. Laadittavassa kaavassa
sovitetaan yhteen asumisen, teollisuuden, maa- ja metsätalouden ja kunnallistekniikan tarvitsemat aluevaraukset.

5.2.4

Asemakaavat ja ranta-asemakaavat
Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Lähimmät asemakaavat sijoittuvat
Halsuan taajama-alueelle noin 7 km etäisyydelle hankealueesta etelään.
Ullavanjärven rannalla on kaksi ranta-asemakaavaa, joista lähempi sijaitsee noin 4
km hankealueesta luoteeseen Selkäsaaren alueella.

5.3

Maisema ja kulttuuriympäristö

5.3.1

Maiseman yleispiirteet
Maisemamaakuntajaossa hankealue kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön mukaan Pohjanmaan maisemamaakunnan Keski-Pohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon. Pohjanmaan maisemamaakunta on laaja kokonaisuus. Yhteistä alueelle ovat suurehkot joet, selvärajaiset jokilaaksot ja näiden väliset lähes
asumattomat selännealueet ja suhteellisen tasainen maasto. Pohjanmaa kuuluu
keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Koska viljavat savikkoalueet on raivattu pelloiksi, on selännealueille jäävän varsinaisen luonnonkasvillisuuden yleisilme
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yleensä karu. Jokien yläjuoksuilla asutus on yleensä sijoittunut laakson reunalla oleville kumpareille. Pellot ovat asutuksen ja joen välissä. Peltoviljelyn ohella karjanpidolla on ollut tärkeämpi merkitys kuin Etelä-Pohjanmaalla. Hankealueen itäpuolelta
alkaa Suomenselän maisema-alue, joka on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä. Maasto on suhteellisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Maa on yleensä karun moreenin peitossa. Suurimpien rannikolle suuntautuvien jokilaaksojen latvojen varsilla on savi- ja silttikerrostumia. (Ympäristöministeriö 1992a).
Hankealue sijoittuu Lestijoen ja Perhonjoen jokilaaksojen väliselle selännealueelle,
jossa kulkee rannikon suuntainen koillisesta lounaaseen suuntautuva selänne. Selänne koostuu useista poikittaisista mäistä ja kumpareista. Hankealueen mäet ovat
kivikkoisia moreenimäkiä, joiden välissä on turvekerrostumia. Alueen eteläosassa
on rannikkoon suuntautuvia hiekkamuodostelmia. Halsualla ja Ullavanjärven eteläpuolella Rahkosessa onkin havaittavissa selkeäpiirteisiä hiekkaharjumuodostelma
(Kuvat 5-13 ja 5-14). Kuvassa 5-14 erottuvat harjun maa-ainesten ottoalueet.
Hankealueen länsipuolella on laaja Ullavanjärvi, jonka ympärillä on kylämaista asutusta peltoaukeineen. Alueen eteläpuolella on Venetjoen tekojärvi, jota ympäröivät
laajat suoalueet. Hankealueen koillispuolella avautuu Lestijoen jokilaakson avoin
peltomaisema.
Hankealueen metsät ovat metsätalouskäytössä olevia sekametsiä. Kumpareiden väliset suot ja soistumat on pääosin ojitettuja ja metsittyneitä. Alueen metsät ovat
metsätaloudellisten hoitotoimenpiteiden mukaisesti eri kehitysvaiheissa (Kuva 515). Venetjärven länsipuolella näkyy ilmakuvassa laajoja turpeen ottoalueita.
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Kuva 5-13. Tuulipuiston sijainti maaston korkeustasojen suhteen. Kuvassa on esitetty hankealueen rajaus sekä alustavat tuulivoimalapaikat.
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Kuva 5-14. Tuulipuiston lähialue maaston korkeustasojen suhteen. Kuvassa on esitetty hankealueen rajaus sekä alustavat tuulivoimalapaikat.
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Kuva 5-15. Ilmakuvassa hankealueen ja lähiympäristön nykytilanne.

5.3.2

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvotetut alueet
Hankkeen lähialueilla sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä, suojeltua rakennusperintöä, maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja muita merkittäviä kulttuurihistoriallisia tai maisemallisesti arvokkaita kohteita (Kuva 5-16).
Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on noin 12 km päässä lähimmästä
tuulivoimalasta sijaitseva Lestijokilaakson alue (Ympäristöministeriö 1992b). Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu uudestaan, joista viimeisin
kuuleminen oli vuonna 2020. Kuvassa 5-16 näkyvät inventoinnissa esitetyt aluerajaukset. Valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä edustavat lähimpänä noin 9
km etäisyydellä Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu. Seuraavaksi lähimpinä sijaitsevat
Vetelin kirkonseutu, Ullavan kirkko ja Vanha-Vion talo ja Kaustisen kirkonmäki.
Lähimmät rakennusperintörekisteriin merkityt suojellut kohteet ovat Toholammin
kirkko ja aikaisemmin mainitut Vetelin kirkko, Ullavan kirkko ja Kaustisen kirkonmäen rakennukset (Museovirasto 2021a).
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Vahvistettuihin maakuntakaavoihin merkittyä arvokasta maisemaa tai kulttuuriympäristöä lähimpänä hanketta sijaitsevat Härkänevan pika-asutus (2,5 km) ja Ullavanjärven alue (3,3 km). Näiden lisäksi lähialueilla sijaitsevat myös Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu, Lestijokilaakson kulttuuriympäristö, Syrin kyläseutu, Perhonjoen
kulttuurimaisema ja Tastulan järvi.
Taulukko 5-1. Etäisyydet hankealueen lähimpiin maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin.

Etäisyys
Etäisyys
hankealueesta lähimmästä
voimajohtoreitistä
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue:
 Lestijokilaakso
Valtakunnallisesti arvokas rakennusperintö:
 Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu
 Vetelin kirkonseutu
 Ullavan kirkko ja Vanha-Vion talo
 Kaustisen kirkonmäki
Lähimmät rakennusperintörekisterin kautta suojellut kohteet:
 Toholammin kirkko
 Vetelin kirkko
 Ullavan kirkko
 Kaustisen kirkonmäki
Maakuntakaavoihin merkityt arvokkaat maisemaja kulttuuriympäristökohteet:
 Härkänevan pika-asutus
 Ullavan järven alue
 Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu
 Lestijokilaakson kulttuuriympäristö
 Hongiston järvet
 Syrin kyläseutu
 Halsuan järvi
 Perhonjoen kulttuurimaisema
 Tastulan järvi
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi:
Lestijokilaakso
Perhonjokilaakson viljelymaisema
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Kuva 5-16. Hankealuetta lähimmät kulttuuriympäristön arvokohteet.

5.3.3

Muinaisjäännökset
Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla
(295/1963). Muinaismuistolaki rauhoittaa lain piiriin kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää sellaiset toimenpiteet, jotka saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle.
Hankealueella on suoritettu vuonna 2020 arkeologinen inventointi (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu 2020), jonka raportti on esitetty liitteenä 1. Hankealueella
ja vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien lähialueella tiedossa olevat muinaisjäännökset on esitetty kuvassa 5-17. Kesän 2021 aikana arkeologinen inventointi tullaan
tekemään myös vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien osalta sekä tekemään täydennysinventointi varsinaisella hankealueella muuttuneen hankesuunnitelman osalta.
Vuonna 2020 tehdyssä arkeologisessa inventoinnissa hankealueelta ja sen läheisyydestä kartoitettiin yhteensä 20 uutta muinaisjäännöskohdetta: 12 tervahautaa, 5
tervapirtin kiuasta, 1 miilu, yksi pirtin pohja ja 1 kiviröykkiö/kivilatomus. Kaikki kohteet ovat ns. uuden ajan kohteita. Alueelta ei tunnettu kiinteitä muinaisjäännöksiä
tai muita kulttuuriperintökohteita ennen vuoden 2020 inventointia.
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Vaihtoehtoisten sähkönsiirtolinjojen osalta lähin tunnettu muinaisjäännös sijaitsee
SVE1 ja SVE2 A-reittivaihtoehdon länsipuolella. Kyseinen muinaisjäännös on historialliselta ajalta oleva Selkälamminharju 2 -niminen tervahauta (tunnus
1000025304).

Kuva 5-17. Hankealueen ja lähiseudun muinaisjäännökset (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu Oy 2020, Museovirasto 2021b).

5.4

Kasvillisuus, eläimistö ja luontoarvoiltaan merkittävät
kohteet

5.4.1

Luontoselvitystilanne
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston hankealueella on tehty useita luontoselvityksiä
vuonna 2020 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021, liite 2):





kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
linnustoselvitykset (pesimälinnustoselvitykset, kevät- ja syysmuutontarkkailut, pöllöselvitykset, metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitykset, päiväpetolintujen tarkkailu)
lepakkoselvitys
liito-oravaselvitys
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Hankealueella tehtyjä luontoselvityksiä on täydennetty maastokaudella 2021 seuraavilla luontoselvityksillä (tekijä: AFRY Finland Oy):






lumijälkilaskenta (koko hankealue)
kanalintujen soidinpaikat (täydennetään tietoja hankealueen eteläosassa)
pöllöselvitykset (täydennetään tietoja hankealueen eteläosassa)
kevätmuuton tarkkailu (kurkimuutto)
potentiaalisten liito-oravakohteiden tarkistuksia

Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien (SVE1, SVE2 ja SVE3) osalta luontoselvitykset
on tehty tuulipuiston hankealueen länsi-luoteisreunaa kulkevalta osuudelta (FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021). Kyseinen reittiosuus huomioidaan myös hankealueella maastokaudella 2021 tehtävissä luontoselvitysten täydennystöissä.
Sähkönsiirtovaihtoehtojen SVE1, SVE2 ja SVE3 osalta on tehty/tehdään maastokaudella 2021 seuraavat luontoselvitykset (tekijä: AFRY Finland Oy):





5.4.2

kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitykset
liito-oravaselvitys
viitasammakkoselvitys

Luonnon yleispiirteet, kasvillisuus ja luontotyypit
Hankealue sijaitsee keskiboreaalisella Pohjanmaan metsäkasvillisuusvyöhykkeellä
(3a). Suokasvillisuuden osalta alue sijaitsee Pohjanmaan aapasoiden (Suomenselän
ja Pohjois-Karjalan aapasuot) sekä viettokeitaiden (Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaat) alueiden rajavyöhykkeellä (Maanmittauslaitos 2021).
Tuulipuistoalue
Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella pääpiirteissään tasamainen hankealue
koostuu talousmetsäkäytössä olevista kivennäismaista ja niiden välisistä kosteikoista, jotka ovat pääosin ojitusten muuttamia. Muutamille alueen soille on tehty
vain reunaojituksia, ja keskeiset osat ovat luonnontilassa tai luonnontilaisen kaltaisia. Metsämailla maaperä on hyvin kivikkoista ja louhikkoista. Alueella esiintyy myös
kalliomaata.
Seuraavassa esitetty kasvillisuuden ja luontoarvokohteiden kuvaus on lyhennetty
YVA-ohjelman liitteenä 2 esitetystä tuulipuiston hankealueen luontoselvityksestä
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021).
Hankealueen metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia kuivahkoja ja kuivia kankaita, jälkimmäisiä on laajemmin hankealueen pohjoisosissa. Kallioselänteillä on karukkokankaita. Hankealueen eteläosissa on laajalti myös tuoreita mänty- ja havupuukankaita. Lisäksi pienialaisemmin esiintyy kuusivaltaisia mustikkatyypin tuoreita
kankaita ja lehtomaisia sekametsäkuvioita. Myös suovarpuisia turvekankaita on laajalti.
Hankealueella vallitsevat nuoret ja varttuneet mäntyvaltaiset metsät. Uudistuskypsiä metsiä on erityisesti hankealueen pohjoisosissa (Tuohimaa-IsonhaudankangasMustalehto-Vellikangas). Vanhempia metsiköitä edustavat myös soiden kangasmetsäsaarekkeet. Taimikoita on laajalti etenkin alueen keskiosissa, ja hakattuja alueita
tasaisesti eri puolilla hankealuetta.
Tuulipuiston hankealueen kosteikot ovat pääosin ojitettuja ja vesitaloudeltaan
muuttuneita turvekankaita ja rämemuuttumia. Pienialaisesti esiintyy myös muuttuneita korpia. Laajempia ojittamattomia tai reunaojitettuja suoalueita ovat hankealueen reunoilla sijaitsevat Tervalamminneva, Peränevan ojittamattomat osat sekä kokonaan hankealueen ulkopuolinen Iso Rimpineva, jotka muodostavat monimuotoisia
suoluontokokonaisuuksia. Kohteilla on suolampia, pieniä kangasmetsäsaarekkeita
ja monia suotyyppejä. Laajat suoalueet ovat rimpisiä ja välipintaisia aapasoita, joilla
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kasvaa tavanomaista suokasvilajistoa. Tyypillisesti soilla vuorottelevat välipintojen
nevakasvillisuus ja rahkamättäät. Keskiosissa suolampien rannoilla vallitsevat vetiset rimpinevat. Yleisiä suotyyppejä ovat lisäksi lyhytkorsi- ja saranevat. Neva-alueiden reunoilla on sara-, tupasvilla-, isovarpu- ja rahkarämeitä. Harvinaisempia suotyyppejä ovat mesotrofiset sararämeet ja rimpinevarämeet, joita esiintyy emäksisten kivilajien alueella Peränevan soilla.
Pikku Rimpineva, Anttilan Hautamaan nevat ja Pölhäänneva ovat ojitusten ympäröimiä pienempiä kosteikkoja, joilla on nähtävissä ojitusalueiden kuivattavaa vaikutusta. Lisäksi hankealueella on pieniä, kangasmaiden ympäröimiä suopainanteita,
jotka ovat valtaosin isovarpurämeitä. Paikoin esiintyy myös kangasrämeitä ja pallosararämeitä. Korpisoistumia on kivennäismaiden reunoilla. Korvet ovat pääosin ojitettuja, mutta alueella esiintyy pienialaisesti luonnontilaista metsäkortekorpea ja
ruohoista korpea.
Hankealueella on yksi virtavesi, alueen läpi kulkeva Uudenniitunoja, jonka uoma on
perattu ja ympäryssuot ojitettu. Hankealueen lounaisrajan välittömässä läheisyydessä Tervalamminnevalla on Tervalampi (noin 11 ha). Tervalamminnevalla on lisäksi pieniä, nevakasvillisuuden ympäröimiä suolampia, jotka sijoittuvat hankealueen lähiympäristöön.
Arvokkaat luontokohteet ja huomionarvoiset lajit
Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelulain (4:29) § mukaan suojeltuja luontotyyppejä, vesilain (2:11) § tarkoittamia vesiluonnon suojelutyyppejä tai vesilain (3:2) §
mukaisia puroja. Alueen purot (läh. Uudenniitunoja) ja norot on perattu ojiksi. Hankealueelle ei ole merkitty kartta-aineistoon lähteitä, eikä niitä löydetty myöskään
luontoselvityksessä (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021). Vesiluonnon suojelutyyppeihin kuuluvat Tervalammen eteläpuoleiset, alle hehtaarin kokoiset suolammet
on rajattu hankealueen ulkopuolelle.
Hankealueen eteläpuoliskossa ja sen välittömässä läheisyydessä on muutamia metsälain (3:10 §) mukaisia metsäluonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Ne ovat
tyypiltään karukkokankaita vähätuottoisempia alueita, suoelinympäristö ja kangasmetsäsaareke (Suomen metsäkeskus 2021). Metsälakikohteiden sijainti on esitetty
seuraavassa kuvassa (Kuva 5-18).
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Kuva 5-18. Metsälakikohteet ja muut arvokkaat luontokohteet (FCG Suunnittelu ja tekniikka
2021). Huom. vuonna 2020 toteutetussa luontoselvityksessä ollut hankealue on laajempi kuin
tässä YVA:ssa tarkasteltava hankealue.

Hankealueelle tehdyssä luontoselvityksessä rajattiin lisäksi useita luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavia arvokohteita, joiden rajaukset on esitetty kuvassa 5-18. Kohteissa oli useita metsälakikohteiden määritelmät täyttäviä kuvioita,
jotka olivat metsäkortekorpia, ruohoisia korpia, kangasmetsäsaarekkeita, karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisempia kivikkoja, louhikkoja, kallioita ja
vähäpuustoisia soita sekä pienten lampien välittömiä lähiympäristöjä (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021).
Edellisten lisäksi hankealueella havaittiin useita uhanalaisia luontotyyppejä, jotka
olivat pääosin suoluontotyyppejä (Taulukko 5-2).
Taulukko 5-2. Hankealueella havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit (FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy, luokitukset: Kontula & Raunio 2018: EN = erittäin uhanalainen,
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, ei uhanalainen).

luontotyyppi

Etelä-Suomi/koko maa

metsäkortekorvet

EN/EN

kangasrämeet

EN/VU

pallosararämeet

VU/NT

isovarpurämeet

VU/NT

tupasvillarämeet

VU/NT
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luontotyyppi

Etelä-Suomi/koko maa

sararämeet

EN/VU

lyhytkorsirämeet

VU/NT

saranevat

VU/NT

kalvakkanevat

VU/NT

minerotrofiset lyhytkorsinevat

VU/NT

keskiboreaaliset aapasuot

EN/EN

varttuneet kuivahkot kankaat

EN/VU

varttuneet kuivat kankaat

VU/VU

kalliometsät

NT/NT

Suomen lajitietokeskuksen havaintotiedoissa (10.5.2021) ovat hankealueelta ainoastaan kesän 2020 maastoselvityksissä tehdyt suojeltavien kasvilajien havainnot.
Hankealueella havaittiin suopunakämmekkää (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata), joka on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT l. Near Threatened, ei uhanalainen; Hyvärinen ym. 2019). Suopunakämmekkä on vaatelias ravinteisempien
soiden ja rantaniittyjen laji, joka risteytyy helposti lähilajiensa kanssa. Lajin kasvupaikka löydettiin hankealueen pohjoisosasta ojittamattomalta suolta, jossa lajia kasvaa mesotrofisen rimpinevarämeen välipinnoilla.
Lisäksi suoalueilta löydettiin keskiravinteisuutta ilmentävää vaaleasaraa (Carex livida), joka kuuluu Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin ja on vyöhykkeellä 3a alueellisesti uhanalainen laji (RT l. Regionally Threatened; Ympäristöhallinto 2021).
Sähkönsiirtovaihtoehdot
Kaikkien sähkönsiirtovaihtoehtojen alueille tehdään kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset maastokaudella 2021. Kartta- ja ilmakuvatulkinnan perusteella linjausvaihtoehdot kulkevat hankealueen reunan jälkeisellä osuudella pääosin talousmetsäisillä
kivennäismailla ja metsäojitusalueilla. Karttatarkastelun perusteella linjausten lähiympäristöihin ei sijoitu lähteitä. Sähkönsiirtovaihtoehdot SVE1 ja SVE2 sivuavat
luonnontilaisen Raikonevan lounaisreunaa ja ylittävät myös pohjoisosassa luonnontilaisemman avosuon Höyläsalonnevan turvetuotantoalueen ja Hongistonnevan välissä. Linjausvaihtoehto SVE3 ylittää loppuosassa luonnontilaisen Ahvenlammin
avosuon ja sillä sijaitsevan suuremman lammen (Ahvenlammit). Lisäksi linjausvaihtoehto SVE3 sivuaa tai ylittää muutamia pienempiä, luonnontilaisen kaltaisia kosteikkoja.
Kaikkien sähkönsiirtovaihtoehtojen lähiympäristöissä sijaitsee Suomen metsäkeskuksen rajaamia yksittäisiä metsälain (3:10) § mukaisia metsäluonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Ne ovat tyypeiltään pienvesien välittömiä lähiympäristöjä,
kangasmetsäsaarekkeita ja karukkokankaita vähätuottoisempia alueita (Suomen
metsäkeskus 2021). Tiedot luontoarvokohteista tarkentuvat kesän 2021 kasvillisuusselvityksen jälkeen.
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5.4.3

Linnusto
Seuraavassa esitetty linnustokuvaus on pääosin lyhennetty YVA-ohjelman liitteenä
2 esitetystä tuulipuiston hankealueen luontoselvityksestä (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021). Linnustotietoja on täydennetty maastossa keväällä 2021. Näiden
selvitysten tulokset raportoidaan YVA-selostuksessa.
Pesimälinnusto
Tuulipuiston hankealueella toteutetuissa pesimälinnustoselvityksissä havaittiin
vuonna 2020 yhteensä 81 lintulajia, joista 50 lajia on arvioitu alueella varmasti tai
todennäköisesti pesiviksi. Pesimälinnuston tiheys oli alueellista keskiarvoa; alueen
linnusto koostuu valtaosaltaan tavanomaisten, voimakkaassa metsätalouskäytössä
olevien metsä- ja suoalueiden tyypillisestä lajistosta. Alueen kymmenen runsaslukuisimman lintulajin joukossa ovat metsän yleislajit, havumetsälajit kattavat 62 %
koko hankealueen lintuyhteisöstä. Hankealueelle sijoittuu hyvin vähän vanhan metsän lintulajistolle soveltuvia elinympäristöjä.
Pesimälinnustoselvityksissä havaittiin yhteensä 43 suojelullisesti arvokasta lintulajia. Niistä 15 oli valtakunnallisesti uhanalaisia, yhdeksän silmälläpidettäviä, 18 EU:n
lintudirektiivin liitteessä I (79/409/ETY) lueteltuja lajeja ja 16 Suomen kansainvälisiä
vastuulajeja.
Lisäksi
alueella
havaittiin
kuusi
luonnonsuojelulain
(20.12.1996/1096) ja -asetuksen (14.2.1997/-160) nojalla uhanalaiseksi säädettyä
lintulajia. Lajeista kaksi on lisäksi luonnonsuojelulain ja -asetuksen nojalla erityistä
suojelua vaativia lajeja.
Hankealueella havaittiin kohtalaisen runsaasti metsäkanalintuja, ja tuulipuistoalueelta paikannettiin muutamia teeren ja metson soidinalueita.
Hankealueelle ja sen lähiympäristöön sijoittuu muutamien petolintulajien ja pöllöjen
reviirejä ja pesäpaikkoja. Vuonna 2020 myyräkannat olivat seudulla hyvin niukkoja,
mikä vaikutti selvitystuloksiin. Hankealueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu tiedossa olevia erityisesti suojeltavien lajien pesäpaikkoja. Useampia erityisesti suojeltavia päiväpetolintuja pesii kuitenkin etäämpänä hankealueesta.
Hankealueen linnustolliset arvot painottuvat hyvin selvästi alueen reunoilla sijaitseville laajemmille avosuoalueille, jotka arvotettiin linnustollisesti arvokkaiksi kohteiksi. Elinympäristöiltään ja lintulajistoltaan selvimmin muusta alueesta erottuvat
Tervalamminneva ja Iso Rimpineva sijoittuvat molemmat pääasiassa tuulipuiston
hankealuerajauksen ulkopuolelle. Kohteet ovat paikallisesti tärkeitä elinympäristöjä
monelle vesi- ja suolintulajille sekä uhanalaisille lajeille. Lisäksi luonnontilaiseen tai
luonnontilaisen kaltaiseen ympäristöön sijoittuvat metsäkanalintujen soidinalueet
ovat hankealueella linnustollisia arvokohteita.
Muuttolinnut
Maan sisäosissa lintujen kevät- ja syysmuutto kulkee pääosin tasaisena virtana, johon suuret vesistöt luovat tiivistymiä, kun linnut pyrkivät väistämään niitä (petolinnut, kurki) tai hakeutumaan vesistöjen luokse (vesilinnut). Lintujen päämuuttoreitit
kulkevat meren rannikolla (Toivanen ym. 2014). Hankealue sijaitsee sisämaassa,
noin 50 kilometrin etäisyydellä rannikkolinjasta, joten se on sivussa useimpien lajien
vilkkaimmilta muuttoreiteiltä. Sisämaan puolella lintujen muutto on yksilömääriltään vähäisempää ja se hajaantuu laajemmalle alueelle. Hankealueen lähiympäristöön ei myöskään sijoitu tärkeitä lintujen muuton aikaisia lepäily- ja ruokailualueita.
Alueen muutontarkkailussa havaittuja yksilömääriä voidaan pitää hyvin alhaisena
verrattuna rannikkoalueiden päämuuttoreitteihin, mutta verrattain normaalina hankealueen kaltaiselle sisämaa-alueen kohteelle. Kevätmuutontarkkailun aikana kirjattiin yhteensä 61 lintulajia ja yli 7 500 yksilöä. Näistä 31 lajia ja vajaat 4 200
yksilöä olivat tuulivoimahankkeiden kannalta olennaisia suurikokoisia ja/tai leveäsiipisiä lajeja, vesi- ja rantalintuja, petolintuja tai kyyhkyjä. Sekä keväällä että syksyllä
valtaosa yksilömäärästä koostuu muutamasta runsaana muuttavasta lintulajista.

Copyright © AFRY Finland Oy

Kesäkuu 2021
71

wpd Finland Oy
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuisto,
YVA-ohjelma

Hankealue sijaitsee kurkien keväisellä päämuuttoreitillä. Kurki olikin sekä keväällä
että syksyllä 2020 runsaimpia alueen kautta muuttavia lajeja. Kurkien muuttoreitit
sijoittuvat muita lajeja kauemmas sisämaahan, missä muuttoreitin painopiste vaihtelee vallitsevan säätilan ja etenkin tuulen suunnan mukaan. Keväällä 2020 alueella
havaittiin vajaat 2 000 muuttavaa kurkea, joiden muutto painottui hankealueen itäpuolelle. Kevään kurjista noin puolet muutti korkealla törmäyskorkeuden yläpuolella
ja noin kolmannes törmäyskorkeudella. Noin 16 % kurjista havaittiin muuttavan
törmäyskorkeudella hankealueen läpi. Syksyllä havaittiin vähän yli 4 000 muuttavaa
kurkea. Hankealue sijoittuu Suomen merkittävimmän kurjen syysmuuttoreitin itäpuolelle, mutta myös tämän muuttoreitin länsipuolella muuttaa runsaasti Perämeren
rannikkoalueelta lähteviä kurkia. Syksyllä havaittu kurkimuutto hajaantui laajalle
alueelle, mutta painottui kevään tapaan hankealueen itäpuolelle. Syksyn kurkimuutosta 77 % havaittiin törmäyskorkeudella ja 23 % sen yläpuolella. Kaikista havaituista kurjista alle kolmannes muutti törmäyskorkeudella hankealueella. Vuoden
2020 muuttotarkkailun perusteella kurkien muutto hajaantuu muuttopäivien sääolosuhteiden mukaisesti laajalle alueelle ja painottui sekä keväällä että syksyllä hankealueen itäpuolelle.
Laulujoutsenen ja hanhien muutto oli vuonna 2020 hyvin vähäistä eikä alueella kulje
joutsenen tai hanhien tärkeitä muuttoreittejä. Myös muiden vesilintujen tai kuikkalintujen havaitut muuttajamäärät jäivät alhaisiksi. Kokonaisuutena petolintujen
muutto oli keväällä ja syksyllä vähäistä ja hajanaista, eikä alueelta ollut tunnistettavissa niille tärkeitä muuttoreittejä tai levähdysalueita.

5.4.4

Muu eläimistö
Hankealueen maaeläimistö koostuu pääosin seudulle tyypillisistä nisäkkäistä ja
muista lajeista, jotka ovat sopeutuneet elämään ihmisen voimakkaasti muokkaamilla metsä- ja suoalueilla sekä viljelymailla ja turvetuotantoalueilla tai niiden liepeillä. Alueen yleisimpiä nisäkkäitä ovat esimerkiksi rusakko, metsäjänis, kettu,
orava ja useat muut pikkunisäkäslajit.
Tuulipuiston hankealueella havaittiin luontoselvitysten aikaan kohtalaisen runsaasti
hirvien jälkiä ja merkkejä niiden liikkumisesta alueella. Hirvieläimistä alueella esiintyvät myös metsäkauris ja metsäpeura. Hankealue sijoittuu metsäpeuran Suomenselän populaation alueelle. Metsäpeura kuuluu luontodirektiivin liitteen II lajeihin ja
se on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT; Hyvärinen ym. 2019). Hankealueella tehtiin vuoden 2020 luontoselvitysten aikaan havaintoja lähinnä kahdesta viiden ja kuuden yksilön laumasta (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 2021).
Maanisäkkäistä saadaan lisätietoja vuoden 2021 lumijälkilaskennan tuloksista, jotka
raportoidaan YVA-selostuksessa.
EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaiset lajit ovat niin sanottuja tiukan suojelujärjestelmän lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on Suomen luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kiellettyä. Luontodirektiivin
liitteen IV (a) lajeista hankealueella voivat levinneisyytensä puolesta esiintyä ainakin suurpedot, liito-orava, viitasammakko, saukko, lepakoita (lähinnä pohjanlepakko), koivuhiiri sekä neljä lajia sudenkorentoja.
Suomen lajitietokeskuksen havaintotietokannassa ei ole tietoja luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajeista hankealueelta tai sähkönsiirtovaihtoehtojen lähiympäristöistä (tarkistettu 27.5.2021). Kaikkien sähkönsiirtovaihtoehtojen alueilla on tehty
liito-orava- ja viitasammakkoselvitykset loppukeväällä 2021. Selvityksissä ei havaittu jälkiä liito-oravasta, mutta viitasammakon kutualueita havaittiin. Tulokset raportoidaan tarkemmin YVA-selostuksessa.
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Suurpedot
Alueella voi esiintyä kaikkia neljää suurpetoamme. Suurpetojen elinpiirit ovat laajoja. Tuulipuiston hankealueen luontoselvityksissä havaittiin vuonna 2020 kahden
ahman lumijälkiä. Ahma kuuluu luontodirektiivin liitteen II lajeihin ja on luokiteltu
erittäin uhanalaiseksi lajiksi (EN, Hyvärinen ym. 2019). Myös susi on erittäin uhanalainen laji (EN). Hankealue sijoittuu Toholammin susireviirin kaakkoisosaan. Lähellä, alueen eteläpuolella sijaitsee lisäksi Perhon susireviiri (Heikkinen ym. 2020).
Liito-orava
Tuulipuiston hankealueen keväisessä liito-oravaselvityksessä ei tehty vuonna 2020
havaintoja lajista. Syksyllä 2020 hankealueen pohjoisosassa Suksimäen alueella havaittiin tuore avohakkuualue, jossa oli hakattu vanhaa kuusivaltaista metsää. Kohteella oli ollut runsaasti isoja ja onttoja kolohaapoja. Yhden alueelle jätetyn ison
haavan alapuolelta löydettiin tuolloin vähäinen määrä liito-oravan papanoita. Kyseistä kohdetta ympäröivät metsät ovat nuoria, eivätkä ne sovellu liito-oravan
elinympäristöksi. Kohde arvioitiin avohakkuun myötä tuhoutuneeksi. Hankealueelta
havaittiin muitakin lajille potentiaalisia kohteita, mutta nekin olivat melko eristyneinä käsiteltyjen talousmetsien keskellä (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021).
Hankealueen vuoden 2020 havaintopaikka tarkistettiin myös loppukeväästä 2021
(AFRY Finland Oy), tällöin jälkiä liito-oravasta ei havaittu.
Viitasammakko
Tuulipuiston hankealueella ei havaittu vuonna 2020 viitasammakoita luonto- ja linnustoselvitysten aikaan. Käytännössä viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä
sijoittuu vain Vellikankaan länsipuolen rimmikoille hankealueen pohjoisosassa, Iso
Rimpinevan itäosan rimmikoille hankealueen itäosassa sekä Tervalamminnevan alueelle hankealueen lounaisosassa. Viitasammakko saattaa ajoittain ja satunnaisesti
liikkua myös tavanomaisissa metsäojissa, mutta lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei arvioida sijoittuvan ajoittain kuivuvienkin metsäojien alueille (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021).
Saukko
Hankealueella ei ole sellaisia virtavesiä, jotka olisivat tyypillistä saukon elinympäristöä. Vuonna 2020 tehdyissä luontoselvityksissä ei tehty havaintoja lajin esiintymisestä alueella. On kuitenkin mahdollista, että saukkoja voi ajoittain liikkua hankealueella tai sen kautta siirtyessään vesistöstä toiseen hankealueen ympäristössä
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021).
Lepakot
Tuulipuiston hankealueella tehdyssä lepakkoselvityksessä havaittiin yksittäisiä pohjanlepakkoja sekä viiksisiippoja/isoviiksisiippoja. Pohjanlepakko on Suomen yleisin
lepakkolaji, viiksisiippa/isoviiksisiippa harvalukuisempi. Kaikki kolme on luokiteltu
elinvoimaisiksi lajeiksi. Selvityksen perusteella lepakkotiheydet ovat alhaisia pääasiassa voimakkaasti käsiteltyjen elinympäristöjen sekä metsien yleisen rakenteen
vuoksi. Alueen lepakkotiheys vastaa seudun muissa tuulivoimahankkeissa havaittuja tiheyksiä. Hankealueelle ei sijoitu kohteita, jotka voisivat toimia suurempien
lepakkoyhdyskuntien lisääntymis- ja levähdyspaikkoina. Alueelle ei myöskään arvioida sijoittuvan lepakoille tärkeitä ruokailualueita (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
2021).

5.4.5

Suojelualueet ja muut luontoarvoltaan merkittävät kohteet
Tuulipuiston hankealue
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston hankealueella ei sijaitse suojelualueita tai arvokkaita geologisia kohteita. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat aluemaiset suojelukohteet on esitetty kuvissa 5-19 ja 5-20 ja käyty läpi seuraavassa.
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Kymmenen kilometrin säteellä tuulipuiston hankealueesta sijaitsee neljä Natura
2000 -alueverkostoon kuuluvaa kohdetta. Reilut 4,2 kilometriä hankealueelta itään
sijaitsee Natura-alue Kotkanneva ja Pikku-Koppelon metsät (FI1000034,
SAC). Lähes koko Natura-alueen suojelu on toteutettu yksityismaan suojelualueina
(YSA102631 Kälviän yhteishirsimetsä, YSA107336 Kotkanneva 2). Natura-alue kuuluu soidensuojeluohjelmaan (SSO100312) ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan
(AMO100529).
Noin 5,3 kilometriä hankealueelta lounaaseen sijaitsee Natura-alue Pilvineva
(FI1001001, SAC/SPA). Suurin osa alueesta on toteutettu laajana valtion maan
suojelukohteena (SSA100060 Pilvinevan soidensuojelualue) sekä useina yksityismaiden luonnonsuojelualueina (YSA107219 Pilvineva (Sarvilamminkangas), Pilvineva 2-7: YSA201039, YSA204543, YSA205463, YSA205465, YSA206995,
YSA207331). Natura-alue kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan (SSO100305).
Noin 9,3 kilometrin päässä luoteessa sijaitsee Natura-alue Vionneva (FI1000019,
SAC/SPA). Natura-alueesta vajaa puolet on toteutettu yksityismaiden suojelualueina (YSA107235 Vionneva 1 (Muurahaispesäkangas), Vionneva 2-7: YSA201024,
YSA201025, YSA201111, YSA202981, YSA203822, YSA203934). Myös tämä Natura-alue kuuluu soidensuojeluohjelmaan (SSO100302).
Natura-alueverkostoon kuuluu myös Lestijoki (FI1000057, SAC), jonka pääuoma
kulkee lähimmillään 7,6 kilometriä hankealueelta koilliseen. Lestijoen vesistö
(MUU100033) on suojeltu koskiensuojelulain nojalla.
Natura-alueiden ulkopuolisista suojelualueista 2,7 kilometriä hankealueelta pohjoiseen sijaitsee pieni yksityismaan suojelualue (YSA239382 Hautakangas, Suomi
100). Kolme kilometriä hankealueelta luoteeseen on lintuvesiensuojeluohjelman
kohde Hanhilahti (LVO100216).
Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei ole merkitty valtion maiden muita
suojelukohteita (Metsähallitus 2021). Lähin soidensuojelun täydennysohjelman
kohde sijaitsee noin 1,2 kilometriä hankealueelta pohjoiseen (11116 LoukkuunnevaRaikoneva). Seuraavaksi lähimmälle kohteelle on matkaa lähes kahdeksan kilometriä.
Tuulipuiston hankealueen lähiympäristöön ei sijoitu kansainvälisesti arvokkaita lintualueita (IBA-alueet). Kotkanneva (740052) ja Pilvineva (740089) kuuluvat Suomen kansallisesti tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA-alueet, Kuva 5-20). Seuraavaksi
lähimmät FINIBA-alueet sijoittuvat yli kymmenen kilometrin etäisyydelle. KeskiPohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry on rajannut kymmenen kilometrin säteelle
hankealueesta useita maakunnallisesti tärkeitä lintualueita (MAALI-kohteet, Kuva
5-20; BirdLife Suomi ry 2021):







1,3 km pohjoiseen Raikoneva (740190)
1,9 km itään Kotkanneva-Peuralamminneva (740192)
3 km länteen Hanhilahti-Vareslahti (740077)
5,3 km lounaaseen Pilvineva (740089)
5,9 km kaakkoon Isoneva (740343)
9,3 km luoteeseen Vionneva (740088)

Hankealueeseen idässä rajautuva Iso Rimpineva sekä lounaassa rajautuva Tervalamminneva on merkitty Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavaehdotukseen
luo-alueina. Merkinnällä osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeäitä alueita tai kohteita. Suunnittelumääräyksen mukaan luo-kohteiden maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että sillä tuetaan alueen luontoarvojen
säilymistä kuitenkin siten, että säilytettävät toimet eivät ole maanomistajalle kohtuuttomia (Keski-Pohjanmaan liitto 2021).
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Viiden kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsee yksi huomioitava geologinen
kohde, noin 1,8 kilometriä hankealueesta pohjoiseen sijaitseva valtakunnallisesti
arvokas kivikko Raikoharju (KIVI-16-016, rantakivikko).
Sähkönsiirtovaihtoehdot
Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien ympäristöön sijoittuu useita Natura 2000 -alueita ja muita aluemaisia suojelukohteita. Kymmenen kilometrin säteellä linjausvaihtoehdoista sijaitsevat suojelualueet on koottu seuraavaan taulukkoon.
Taulukko 5-3. Kymmenen kilometrin säteellä vaihtoehtoisista sähkönsiirtoyhteyksistä sijaitsevat Natura-alueet ja Natura-rajauksiin kuulumattomat luonnonsuojelualueet ja -suojeluohjelmakohteet.

SVE1
YSA239382 Hautakangas,
Suomi 100

SVE2

SVE3

900 m

1,9 km

1,9 km

3 km

3 km

3 km

3,8 km

3,8 km

3,8 km

FI1000034 Kotkanneva ja
Pikku-Koppelon metsät
(SAC)

7 km

6 km

470 m

FI1000057 Lestijoki (SAC)

7 km

5,7 km

2,5 km

FI1001001 Pilvineva
(SAC/SPA)

8,4 km

8,4 km

8,4 km

FI1000019 Vionneva
(SAC/SPA)

9,8 km

9,8 km

9,8 km

VMA100074 Mattilansaaren
suojelualue

>10 km

>10 km

3,5 km

FI1001009 Isoneva (SAC)

>10 km

>10 km

5,3 km

FI1001007 Lestijärven saaret (SAC)

>10 km

>10 km

7,4 km

FI1001005 Lestijoen yläjuoksu ja Paukaneva (SAC)

>10 km

>10 km

8 km

FI1001012 Linjasalmenneva
(SAC)

>10 km

>10 km

9,6 km

LVO100216 Hanhilahti
FI1000014 Ritaneva - Vipusalonneva – Märsynneva
(SAC/SPA)
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Lähin Natura-alue on Ritaneva–Vipusalonneva–Märsynneva (FI1000014,
SAC/SPA), joka sijaitsee 3,8 kilometrin etäisyydellä kaikista linjausvaihtoehdoista.
Natura-alueisiin kuulumattomista suojelukohteista lähimmät ovat Hautakankaan
yksityinen suojelualue (YSA239382), joka sijaitsee 900 metrin etäisyydellä linjausvaihtoehdosta SVE1. Linjausvaihtoehdoille SVE2 ja SVE3 on matkaa 1,9 kilometriä.
Hanhilahden lintuvesiensuojeluohjelmakohde (LVO100216) sijaitsee kolmen kilometrin etäisyydellä kaikista linjausvaihtoehdoista.
Raikonevan eteläosassa kuntarajalla, Toholammin puolella, on perusteilla luonnonsuojelualue Katajakorpi valtion maalle (Metsähallituksen tiedonanto). Perusteilla
olevan suojelualueen eteläkärki sijoittuu Selkämaan ja Raikoharjun väliin. Sähkönsiirtovaihtoehto SVE1 sivuaa perusteilla olevan suojelualueen eteläkärkeä, kun taas
sähkönsiirtovaihtoehdot SVE2 ja SVE3 sijoittuvat osittain kohteelle Selkämaan ja
Raikoharjun välisellä alueella. Noin 300 metrin etäisyydelle linjausvaihtoehdosta
SVE3 sijoittuu lisäksi Suoja-Lepohaka -tila (Metso-rahoitus, muu suojelukohde; Metsähallitus 2021).
Sähkönsiirtovaihtoehtojen lähiympäristössä on useita soidensuojelun täydennysohjelman kohteita:






11116 Loukkuunneva-Raikoneva: SVE1 ja SVE2 ylittävät kohteen eteläpään,
etäisyys vaihtoehdolle SVE3 noin 600 m
11082 Lullonneva: SVE3 ylittää alueen kaakkoisreunan
11086 Ärmätinneva-Hautaneva: rajautuu vaihtoehtoon SVE3
11120 Salmineva-Höyläsalonneva: etäisyys 400 m vaihtoehtoihin SVE1 ja SVE2
11096 Konttikallionneva-Polosneva: etäisyys 2,2 km vaihtoehtoihin SVE1 ja
SVE2

Sähkönsiirtovaihtoehtojen lähiympäristöön ei sijoitu kansainvälisesti arvokkaita lintualueita (IBA-alueet). Kymmenen kilometrin säteelle sijoittuvat FINIBA- ja MAALIalueet on koottu taulukkoon (Taulukko 5-4).
Taulukko 5-4. Kymmenen kilometrin säteellä vaihtoehtoisista sähkönsiirtoyhteyksistä sijaitsevat Suomen kansallisesti tärkeät lintualueet (FINIBA) ja maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI, BirdLife Suomi ry 2021).

SVE1
Raikoneva (MAALI, 740190)

SVE2

SVE3

linjaus sivuaa
lounaisosaa

130 m

130 m

7 km

6 km

460 m

5,3 km

5,3 km

460 m

Kälviän-Toholammen rajaseudun suot (FINIBA,
740158)

1 km

700 m

>10 km

Ritaneva (MAALI, 740090)

3,8 km

3,8 km

>10 km

Kotkanneva (FINIBA,
740052)
Kotkanneva-Peuralamminneva (MAALI, 740192)
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SVE1
Kopsanneva (MAALI,
740076)

SVE2

SVE3

1 km

700 m

>10 km

900 m

900 m

>10
km

3 km

3 km

3
km

Lestijärvi (MAALI, 740175)

>10 km

>10 km

7 km

Pilvineva (FINIBA, MAALI,
740089)

8,4 km

8,4 km

8,4 km

Isoneva (MAALI, 740343)

8,6 km

8,6 km

9,1 km

Vionneva (MAALI, 740088)

9,7 km

9,7 km

9,7 km

Höyläsalonneva (MAALI)

Hanhilahti-Vareslahti
(MAALI, 740077)

Sähkönsiirtovaihtoehtojen ympäristössä sijaitsee lisäksi useita Keski-Pohjanmaan
maakuntakaavaan luo-alueina merkittyjä kohteita (SVE1 ja SVE2: Raikoneva, Loukkuunneva, Kopsanneva, Höyläsalonneva. SVE3: Lylyneva, Eteläneva, Ahvenlamminneva, Lullonneva, Ärmätinneva). Kohteet ovat lähinnä kosteikkoja (Keski-Pohjanmaan liitto 2021).
Valtakunnallisesti arvokkaista geologisista kohteista lähimpänä linjausvaihtoehtoja
sijaitsee Raikoharjun kivikko (KIVI-16-016), jolle on sähkönsiirtovaihtoehdoilta
matkaa noin 100 metriä (SVE2 ja SVE3) ja 700 metriä (SVE1). Seuraavaksi lähimmät kohteet ovat noin kilometrin etäisyydellä linjausvaihtoehdosta SVE3 sijaitseva
Pitkärämeen kivikot (KIVI-16-015, uhkurakka) sekä noin 1,6 kilometrin etäisyydellä
vaihtoehdoista SVE1 ja SVE2 sijaitseva moreenimuodostuma Metsoharju–Korkeakangas (MOR-Y10-009). Muille geologisille arvokohteille on matkaa useita kilometrejä.
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Kuva 5-19. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet
ja suojeluohjelmakohteet. Rajaukset: SYKE 2021 ja Keski-Pohjanmaan liitto 2021.
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Kuva 5-20. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat Suomen kansallisesti tärkeät lintualueet
(FINIBA) ja maakunnallisesti tärkeät lintualueet (rajaukset: BirdLife Suomi ry 2021).
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5.5

Maa- ja kallioperä
Maaperä
Mannerjäätikön vetäydyttyä hankealue on ollut muinaisen Itämeren vesivaiheiden
(Ancylysjärvi, Litorinameri) peitossa. Aluetta peitti aluksi Ancylusjärvi, jolla oli syvyyttä yli 100 m. Maankohoaminen oli kuitenkin voimakasta ja veden syvyys pieneni
nopeasti. Jäätikköjokien sulamisvesien kuljettama hienoin aines kerrostui mannerjäätikön edessä muinaisen Ancylusjärven pohjalle syvään veteen savi- ja hiesukerrostumiksi. Moreenin päälle kerrostui aluksi punaharmaata vuosikerrallista savea,
jossa lihavan punertavan saven talvilustot vuorottelevat harmaitten hiesuisten kesälustojen kanssa. Keski-Pohjanmaalle tyypilliseen tapaan on moreenin päälle syntynyt punaharmaa vuosikerrallinen kerrostuma jo alaosastaan selvää savea (savipitoisuus yli 30 %). Aallokko ja virtailut alkoivat kuluttaa mataloituneilta alueilta sinne
aiemmin syntyneitä kerrostumia. Maaston suojaisimmissa paikoissa tavataan jäänteitä näistä kerrostumista, jotka useimmiten ovat moreeneista huuhtoutuneiden
rantahiekkojen ja -hietojen tai turpeiden peitossa.
Hankealueelta on olemassa 1:20 000 mittakaavainen maaperäkartta (GTK 2020a).
Sen perusteella hankealueen maaperä on pääosin kallioperää ohuelti peittävää hienoaines- tai hiekkamoreenia sekä paikoin karkeaa hietaa (Kuva 5-21). Kalliopaljastumat ovat myös alueella yleisiä. Tuohimaalla hankealueen pohjoisosassa esiintyy
rapakalliota ja paikoin moreenikumpareita, jotka ovat yleisiä Suomessa. Hankealueen eteläosassa Riutanmaalla esiintyy paikoin hiekka- ja sora-alueita. Alavammat
alueet, erityisesti Riutanmaan hankealueella, ovat soistuneet ja niillä tavataan pääosin ohuita turvekerroksia.
Hankealueelle ei sijoitu arvokkaita kalliomuodostumia tai ranta- ja tuulikerrostumia.
Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on hankealueella hyvin pieni
(GTK 2020b). Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren
korkeimman rannan alapuolisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen seurauksena. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Suomen rannikkoalueilla Pohjois-Suomessa noin 100 metrin ja Etelä-Suomessa noin 40
metrin korkeuskäyrän alapuolella. Hankealue sijaitsee noin tasolla +125 m mpy eli
Litorinameri on ulottunut kohdealueelle. Hankealueen kallioperä ei sisällä mustaliusketta.
Kallioperä
Hankealueen kallioperä on pääosin graniittia, granodioriittia ja intermediääristä vulkaanista kiveä sekä hankealueen eteläosassa, Riutanmaan alueella biotiittiparaliuske-esiintymä (GTK 2020a, Kuva 5-22). Hankealueella ei tavata mustaliusketta.
Kallioperäkartan mukaan hankealueella ei ole ruhjeita.
Voimaloiden alueilla kallioperä ei sisällä sulfidimineraaleja (ei esimerkiksi mustaliusketta). Olemassa olevan tiedon perusteella hankealueella ei ole kalkkikiveä tai dolomiittia eivätkä kivilajit sisällä kalsium- ja magnesiumrikkaita silikaattimineraaleja
(esimerkiksi karsikivet). Myöskään fosfaattimineraaleja (apatiitti) ei alueen kallioperässä esiinny tavanomaista enempää. Siten olemassa olevan tiedon perusteella
alueen maa- ja kallioperä ei ole ravinteisuudeltaan tavanomaisesta poikkeava.
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Kuva 5-21. Hankealueen maaperä.
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Kuva 5-22. Hankealueen kallioperä.
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5.6

Pohja- ja pintavedet
Hankealueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet ovat noin 2–9
km etäisyydellä; Liedes (1007405, 1 lk), Isoharju A ja B (1007401A ja 1007401B,
1 lk), Rahkosenharju (1088501, 1 lk) ja Sykäräinen (1084904, 1 lk) (Kuva 5-23).
Olemassa olevan tiedon perusteella hankealueella tai voimajohtoreittien varrella ei
sijaitse yksityisiä kaivoja.

Kuva 5-23. Hankealuetta ja vaihtoehtoisia sähkönsiirtoreittejä lähimmät pohjavesialueet.

Hankealue sijoittuu suurelta osin Perhonjoen (49) valuma-alueelle (Kuva 5-24). Tarkemmin jaoteltuna hankealue sijoittuu Ullavanjoen (49.05) Ullavanjärven valumaalueelle (49.054) sekä Latonevanojan (49.057) valuma-alueelle. Eteläosistaan hankealue kuuluu pieniltä osin myös Koyhäjoen (49.06) Näätinkiojan valuma-alueelle
(49.064), Halsuanjoen (49.03) Liedesojan valuma-alueelle (49.034) sekä Venetjoen
(49.071) alaosan valuma-alueelle. Itäosastaan hankealue kuuluu osin Lestijoen (51)
Härkäojan valuma-alueelle (51.08). Hankealueelle ei sijoitu järviä, lampia tai isompia virtavesiä. Tuohimaan ja Riutanmaan hankealueiden välissä virtaa kaakko-luode
suuntaisesti Uudenniitunoja. Hankealueella on kuitenkin runsaasti metsäojia ja
muita pienempiä uomia. Hankealueen lounaispuolelle sijoittuu pieni Tervalampi ja
itäpuolelle Alimmainen ja Ylimmäinen Kalliojärvi. Luoteispuolella sijaitsevalle
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Ullavanjärvelle ja kaakkoispuolella sijaitsevalle Venetjoen tekojärvelle hankealueelta on etäisyyttä hieman vajaa 3 km. Myös vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit sijoittuvat Perhonjoen ja Lestijoen eri osavaluma-alueille. Sähkönsiirtoreiteillä ei sijaitse
järviä, lampia tai isompia virtavesiä.

Kuva 5-24. Hankealueen sijainti 3. jakovaiheen valuma-alueilla.

5.7

Ilmasto
Hankealue sijaitsee keskiboreaalisella ilmastovyöhykkeellä. Vuoden 2020 keskilämpötila on ollut Halsuan Purolan sääasemalla noin 5,1 °C ja vuotuinen sadesumma
noin 700 mm (Ilmatieteen laitos 2021).
Vallitseva tuulensuunta hankealueella on lounaasta (Kuva 5-25). Keskimääräinen
tuulennopeus hankealueella on 200 metrin korkeudella on keskimäärin hieman vajaa 8 m/s (Tuuliatlas 2021).
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Kuva 5-25. Tuulensuunta hankealueella 200 metrin korkeudella. (Tuuliatlas 2021).

5.8

Liikenne
Lähialueen yleiset tiet ja niiden nykyiset liikennemäärät on esitetty kuvassa 5-26.
Hankealueen poikki kulkee länsi-itäsuuntaisesti Läntäntie/Härkänevantie (18097).
Hankealueen länsipuolella kulkee Ullanjärveä kiertävä yhdystie 18099 ja eteläpuolella yhdystie 7511. SVE1 ja SVE2 sähkönsiirtoreittivaihtoehdot ylittävät yleisistä
teistä kantatie 63:n. SVE3 -reittivaihtoehto puolestaan ylittää Härkänevantien.
Tässä suunnitteluvaiheessa ei vielä ole suunnitelmaa siitä, mitä reittejä tullaan hyödyntämään liikennöinnissä tuulivoimapuistoon ja voimaloille. Tarkoitus on kuitenkin
käyttää nykyistä tieverkostoa niin pitkälle kun mahdollista.
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Kuva 5-26. Liikennemäärät (keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä KVL) hankealueen läheisillä tieosuuksilla vuonna 2020. Suluissa on esitetty raskaan liikenteen vuorokausiliikennemäärät. (Väylävirasto 2021).

Hankealuetta lähin lentoasema on Kokkola-Pietarsaari noin 50 km hankealueesta
luoteeseen. Lähin lentopaikka, eli valvomaton pienlentokenttä Sulkaharju, sijaitsee
Vetelissä noin 16 km hankealueelta lounaaseen (lentopaikat.fi). Hankealue sijoittuu
Kokkola-Pietarsaari lentoaseman ilmatilan korkeusrajoitusalueen itäreunaan (ANS
Finland 2021).

5.9

Melu
Hankealue on kokonaisuudessaan metsätalouskäytössä, joten alueella ei ole nykyisellään merkittäviä melulähteitä. Pienimuotoista melua voivat aiheuttaa alueella satunnaisesti tehtävät metsätyöt. Maa-ainesluparekisterin mukaan hankealueen länsiosassa on toiminnassa oleva kalliokiviainesten ottoalue, jonka toiminnasta voi aiheuta ajoittaista melua. Hankealueen lävitse kulkee Läntäntie, jonka liikenteestä voi
aiheutua paikallista ja vähäistä meluhaittaa. Hankealueen ympärillä on muutamia
tuotannossa olevia turvesoita, joiden tuotannosta voi kesäisin aiheutua paikallista
meluhaittaa. Hankealueen länsipuolisilta peltoalueilta voi ajoittain kuulua
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maatalouskoneiden ääniä. Edellä mainittujen toimintojen aiheuttama melu on luonteeltaan erilaista sekä keskenään että tuulivoimameluun verrattuna.

6

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

6.1

Arvioitavat vaikutukset

JA

SIINÄ

Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:






Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin
ja luonnon monimuotoisuuteen
Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
Näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin
ja koettuihin vaikutuksiin, joita tässä hankkeessa arvioidaan alustavasti olevan erityisesti maisemaan, luontoon (erityisesti lintuihin ja metsäpeuraan), suojelualueisiin
ja ihmisten elinoloihin. Tuulivoimahankkeet vaikuttavat positiivisesti ilmanlaatuun
ja ilmastoon, koska tuulisähkön tuotannolla vältetään muusta energiantuotannosta
syntyviä päästöjä. Hankkeen toteuttamisella on myös positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja aluetalouteen.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä
kunkin ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon alueen nykyinen ympäristökuormitus. Arvioinnissa keskitytään erityisesti niihin vaikutuksiin, jotka arvioidaan
suuruudeltaan merkittävimmiksi tai koetaan sidosryhmien taholta tärkeinä. Arvioinnin suorittavat kokeneet vaikutusten arviointiin perehtyneet asiantuntijat. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset kootaan YVA-selostukseen.
Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan hyödyntäen soveltuvin osin IMPERIAhankkeessa kehitettyä lähestymistapaa, jossa huomioidaan kohteen herkkyys ja
muutoksen suuruus (Marttunen ym. 2015). Vaikutusten merkittävyys koostuu alueen tai kohteen herkkyydestä sekä hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruudesta
(Kuva 6-1).
Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen
osatekijöitä ovat vaikutukseen liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian
yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen alttius muutoksille. Muutoksen suuruus kuvaa hankkeen aiheuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi
olla joko kielteinen tai myönteinen. Suuruus koostuu muutoksen voimakkuudesta ja
suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta.
Seuraavassa on esitelty tarkasteltavat ympäristövaikutukset vaikutuskohtaisesti,
tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset sekä arvioinnissa käytettävät menetelmät.
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Kuva 6-1. IMPERIA-hankkeessa käytetty vaikutusten merkittävyyden arvioimistapa (Marttunen ym. 2015).

6.2

Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulipuiston toimintojen sekä sisäisen että ulkoisen sähkönsiirron (maakaapelointi, sähköasemat, uusi 400 kV voimajohto) ympäristövaikutuksia rakentamisen, käytön ja käytöstä poiston aikana. Myös
hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset arvioidaan. Kuvassa 6-2 on havainnollistettu tarkastelualueiden laajuuksia, jotka ovat riippuvaisia tarkasteltavasta
ympäristövaikutuksesta. Tarkastelualueella tarkoitetaan tässä kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan.
Tarkastelualueet on pyritty määrittelemään niin suuriksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueiden ulkopuolella. Jos arviointityön
aikana kuitenkin käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua
laajempi vaikutusalue, määritellään tarkastelualueen laajuus kyseisen vaikutuksen
osalta uudestaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Ympäristövaikutuksille on alustavasti määritelty seuraavassa esitetyt vaikutusalueet.
Tuulivoimahankkeen maankäyttövaikutusten tarkastelualue on hankealue ja 400
kV:n voimajohtoreitti sekä niiden välitön lähiympäristö. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen tarkastellaan myös osana laajempaa kokonaisuutta.
Maiseman ja kulttuuriympäristökohteiden osalta tarkastelualueeksi on alustavasti määritelty noin 20 km hankealueesta ja tarkemmin vaikutuksia arvioidaan noin
12 km säteellä hankealueesta. Tarkastelualuetta laajennetaan kuitenkin tarvittaessa, mikäli yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan merkittäviä vaikutuksia muodostuvan tarkastelualueita etäämmälle sijoittuviin kohteisiin. Vaikka voimalat voivat
näkyä tätä kauemmaksi, eivät visuaaliset vaikutukset todennäköisesti ole enää tätä
etäämmällä merkittäviä maiseman arvojen tai erilaisten miljöötyyppien luonteen
kannalta. 400 kV voimajohtoreitin maisemavaikutusten tarkastelualueena voidaan
pitää noin 2 km etäisyyttä.
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Kuva 6-2. Havainnollistus tarkastelualueiden laajuudesta.

Muinaismuistoihin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan niillä alueilla, joiden
maankäyttö muuttuu hankkeeseen liittyvän rakentamisen seurauksena ja vaikutuksia voi aiheutua.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioidaan hankealueella ja uuden
400 kV:n voimajohdon alueella sekä niiden lähiympäristössä. Muuttolinnuston osalta
tarkastellaan hankealueen lisäksi sen läheisyydessä muuttavaa linnustoa. Vaikutuksia suojelualueisiin arvioidaan niihin suojelualueisiin, jotka sijaitsevat hankealueen
läheisyydessä, sekä joiden suojeluperusteisiin hankkeesta mahdollisesti arvioidaan
kohdistuvan vaikutuksia.
Liikennevaikutusten osalta tarkastellaan hankkeen rakentamisvaiheen kuljetuksissa ja mahdollisissa huoltotöissä käytettäviä reittejä. Tarkastelualueena ovat tuulipuistoalueelle suuntautuvat tiet.
Meluvaikutuksia tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin mallinnukset osoittavat
hankkeesta vaikutuksia aiheutuvan. Alustavasti meluvaikutusten tarkastelualueen
arvioidaan ulottuvan noin 2–3 km etäisyydelle tuulivoimaloista. Pientaajuisen melun
vaikutuksia arvioidaan mallintamalla tasot lähimmissä mahdollisesti häiriintyvissä
kohteissa.
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Varjon vilkkumisen vaikutusten tarkastelualue riippuu tuulivoimaloiden sijainnista
suhteessa asutukseen, teihin ja muihin mahdollisiin herkkiin kohteisiin. Vilkkumisen
vaikutuksia tarkastellaan noin 3 km säteellä tuulivoimaloista.
Maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan hankealueella sekä erityisesti rakennuspaikoilla, joille sijoittuu tuulivoimaloita tai muita rakenteita.
Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan sillä
alueella, jolle hankkeen mahdolliset vaikutukset (muun muassa maisemavaikutukset, melu, vilkkuminen) ulottuvat.
Elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan hankealueella sekä alueella, johon hankkeen mahdolliset vaikutukset, kuten maisemavaikutukset ja melu ulottuvat. Lisäksi huomioidaan lähiseudulla sijaitsevat muut merkittävät kohteet, joissa
hankkeella voi olla elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia, kuten matkailupalvelut.
Talouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan pääasiassa kuntatasolla huomioiden
muun muassa työllisyysvaikutukset, paikallisten palveluiden ostot sekä lisääntyvät
verotulot.

6.3

Hankkeessa tehtävät selvitykset
Ympäristövaikutusten arviointityön osana tehdään lisäksi seuraavat selvitykset tukemaan olemassa olevaa aineistoa:









Näkemäalueanalyysi
Maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein
Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys
Muinaismuistoselvitys
Melumallinnus
Välkemallinnus
Asukaskysely
Luontoselvitykset (kasvillisuus- ja luontotyypit, linnusto, liito-oravat ja lepakot, suurpedot, metsäpeura)

Edellä mainitut selvitykset on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa ja niiden tulokset esitetään YVA-selostuksessa.

6.4

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Selvitettäessä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tutkitaan
hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun tilanteeseen. Arviointia varten selvitetään hankealuetta ja sen lähiympäristöä koskevat tiedot nykyisestä
maankäytöstä, voimassa olevista kaavoista ja suunnitellusta maankäytöstä.
Arvioitaessa vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tutkitaan hankkeen vaikutuksia eri aluetasoilla: onko hankkeen toteuttamisella vaikutuksia seudun
aluerakenteeseen, alueen yhdyskuntarakenteeseen, hankealueen lähiympäristön
maankäyttöön tai yksittäisiin kohteisiin välittömällä vaikutusalueella. Vastaavasti
tutkitaan hankkeen suhde voimassa ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin maankäytön suunnitelmiin sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Hankkeen maankäyttövaikutukset voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Hanke
saattaa aiheuttaa ympäristössä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat nykyiseen
maankäyttöön tai muuttavat tulevan maankäytön suunnitteluun liittyviä lähtökohtia
tai reunaehtoja. Välillisiä vaikutuksia voi periaatteessa syntyä esimerkiksi ympäristön häiriötekijöiden muutoksista, muun muassa melusta. Osana arviointia tarkastellaan hankkeen rakentamista rajoittavat vaikutukset. Mahdolliset maankäytön ristiriidat ja kaavojen muutostarpeet osoitetaan ja kuvataan.
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Vaikutusten arvioinnin selostusvaiheessa tarkistetaan kaavatilanteen kuvauksen
ajantasaisuus sekä tarkistetaan tarvittaessa nykytilan ja kaavatilanteen kuvausta
arviointiohjelmasta saadun palautteen perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita vaikutusten merkittävyyteen ja arviointia varten laaditaan havainnollistavaa
kartta-aineistoa.
Vaikutukset selvitetään asiantuntija-arviona, jonka tekee kokenut maankäytön
suunnittelija.

6.5

Vaikutukset elinkeinoihin ja talouteen
Hankkeen aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään alueen
elinkeinorakenteen nykytila, hankkeen lähialueella sijaitsevat elinkeinot sekä arvioidaan elinkeinoihin ja aluetalouteen kohdistuvia vaikutuksia. Aluetalouteen kohdistuvia vaikutuksia ovat esimerkiksi hankkeen välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset, paikallisten palveluiden ostot sekä lisääntyvät verotulot. Vaikutuksia arvioidaan toteutuneista hankkeista saatujen tulosten sekä kirjallisuuden avulla.
Arvioinnin suorittaa sosiaalisiin ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin perehtynyt asiantuntija.

6.6

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

6.6.1

Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankkeen toteutuessa suoria maisemavaikutuksia aiheutuu tuulivoimaloiden rakenteista sekä voimaloihin liittyvistä tie-, sähköasema- ja voimajohtorakenteista.
Rakentamisvaiheessa maisemavaikutukset kohdistuvat lähinnä hankealueelle. Korkeat nosturit saattavat kuitenkin näkyä myös laajemmalle alueelle, mutta niiden
vaikutus on tilapäinen. Rakentamisvaiheen päätyttyä tuulivoimalan rakenteet tulevat näkymään laajalle alueelle suuren kokonsa ja sijaintinsa johdosta. Näkymiä
kohti hankealuetta avautuu avoimilta alueilta, kuten hankealueita kohti suuntautuneilta vesi-, tie-, kallio-, pelto- ja suoalueilta. Näkymiä ympäristöstä kohti tuulivoimaloita katkaisevat rakennukset, rakenteet ja erityisesti kasvillisuus. Esimerkiksi
rakennetuilla ja metsäisillä alueilla tämän tyyppisiä pitkiä näkymäakseleita katkaisevia elementtejä on yleensä runsaasti.
Hankkeessa tehdään paikkatietopohjainen näkymäalueanalyysi, jonka avulla saadaan yleiskuva siitä, mihin tuulivoimalat voivat näkyä ottaen huomioon maastonmuodot ja kasvillisuus. Kasvillisuustieto, eli metsäisyys, saadaan LUKE:n monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MWMI) perusteella. Työn lopputuloksena
syntyy kartta, jossa esitetään laskennallinen arvio tuulivoimaloiden näkyvyydestä
ympäröiville alueille. Analyysiä hyödynnetään maisemavaikutusten arvioinnissa ja
valokuvasovitteiden laatimisessa. Näkemäalueanalyysin laatiminen sisältää mallinnuksen yhteisvaikutuksista 20 kilometrin etäisyydellä sijaitsevista tuulivoimahankkeista.
Vaikutusten arviointi maiseman ja kulttuuriympäristön osalta perustuu olemassa
oleviin selvityksiin, hankkeen alustavaan suunnitelma-aineistoon, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä maisema-arkkitehdin toteuttamaan maastokäyntiin kesällä
2021. Maisemavaikutuksia havainnollistetaan valokuvasovitteilla, joissa esitetään
tuulivoimaloiden aiheuttamia muutoksia maisemakuvassa mahdollisimman realistisesti. Kuvien katselupisteet määritellään arviointityön edetessä analyysien sekä sidosryhmien ja viranomaisten palautteen perusteella siten, että ne ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia kuvaten vaikutuksia tärkeimmiksi arvioiduista katselusuunnista. Tarkoituksena on laatia myös valokuvasovitteita, joissa huomioidaan
myös muut lähialueella suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet. Lisäksi on tarkoituksena esittää yöaikaisia maisemavaikutuksia. Kuvasovitteet laaditaan kahdella eri
objektiivin polttovälillä (esimerkiksi laajakulma 18 mm ja normaali 55 mm) samasta
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paikasta otettuihin valokuviin. Valokuvasovitteisiin valitaan tällä hetkellä markkinoilla saatavissa oleva voimalatyyppi ja kasvatetaan sen dimensiota kuvaamaan
voimalan kokoa.
Vaikutusten arvioinnissa tutkitaan hankkeen suhdetta ympäristöön sekä vaikutuksia
näkymiin ympäröiviltä alueilta. Myös suhde arvokohteisiin (maiseman ja kulttuuriympäristön arvokkaat kohteet sekä luonnonsuojelualueet) selvitetään.
Maiseman ja kulttuuriympäristökohteiden osalta tarkastelualueeksi on alustavasti
määritelty noin 20 km hankealueesta ja tarkemmin vaikutuksia arvioidaan noin 12
km säteellä hankealueesta. Tarkastelualuetta laajennetaan kuitenkin tarvittaessa,
mikäli yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan merkittäviä vaikutuksia tarkastelualueita etäämmälle sijoittuviin kohteisiin. Voimajohdon vaikutuksia arvioidaan noin 2
kilometrin etäisyydellä voimajohtolinjauksesta.
Arvioinnissa annetaan yleiskuva vaikutusten kohdentumisesta, luonteesta ja merkittävyydestä. Omia tulkintoja maiseman arvoista kuten maiseman ”kauneudesta”
ei tehdä, jotta arviointi olisi mahdollisimman objektiivista. Vaikutukset maisemaan
todennetaan tietokonemallinnuksilla, kuten näkymäalueanalyysillä, ja realistisilla
havainnekuvilla, jotka laaditaan voimaloiden maksimikokonaiskorkeudelle 300 metriä. Tietokoneella tehdyssä mallinnuksessa käytetään mittatarkkaa tuulivoimalan
3D-mallia, maaston korkeusmallia, Maanmittauslaitoksen karttamateriaalia ja
maastotietokantaa.

6.6.2

Muinaisjäännökset
Hankealueella on tehty kattava arkeologinen inventointi maastokaudella 2020. Lisäksi maastokaudella 2021 arkeologinen inventointi tullaan tekemään vaihtoehtoisilla sähkönsiirtoreiteillä ja samalla tarkastetaan myös hankealueen muuttuneiden
sijoitussuunnitelmien johdosta. Työstä vastaavat Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Oy:n arkeologit. Selvitysten tulokset ja niiden perusteella tehdyt vaikutusarviot
raportoidaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Hankkeen vaikutuksia
arvioidaan tarkastelemalla rakennustoimenpiteiden sijoittumisen suhdetta tunnettuihin ja ennestään tuntemattomiin inventoinnissa löydettyihin muinaisjäännöksiin.

6.7

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
Hankkeen välittömät ja välilliset luontovaikutukset sekä vaikutusten merkittävyys
arvioidaan pohjautuen olemassa olevaan tietoon ja maastokaudella 2021 tehtäviin
lisäselvityksiin. Arvioinnissa huomioidaan hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja
luontotyyppeihin sekä linnustoon ja muuhun eläimistöön. Vaikutusarvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään suojeltuihin luontotyyppeihin ja vesiluontotyyppeihin
(lähteet, norot, pienet lammet ja järvet), puroihin sekä metsälain tarkoittamiin metsäluonnon monimuotoisuuskohteisiin. Lisäksi huomioidaan uhanalaiset luontotyypit
sekä uhanalaiset, suojeltavat, harvalukuiset tai muutoin huomionarvoiset eliölajit.
Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös hankkeen laajempialaiset vaikutukset
luonnon monimuotoisuuteen, luonnonalueiden pirstoutumiseen sekä ekologisiin yhteyksiin.
Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehdään kokeneiden
biologien toimesta, ympäristöhallinnon laatimien ohjeiden mukaisesti. Ohjeistuksena käytetään muun muassa teosta ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa” (Söderman 2003).
Erityistä huomiota kiinnitetään rakenteiden sijoittumiseen luontoarvokohteisiin nähden. Sekä luonnonympäristössä tapahtuvat pysyvät muutokset että rakentamisaikaan rajoittuvat vaikutukset huomioidaan. Lisäksi huomioidaan toiminnan loppumisen jälkeiset vaikutukset luontoon.
Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan sekä hankkeen suorat että epäsuorat vaikutuskanavat. Tuulipuistohankkeessa luontoon kohdistuvia vaikutuksia ovat muun

Copyright © AFRY Finland Oy

Kesäkuu 2021
92

wpd Finland Oy
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuisto,
YVA-ohjelma

muassa kasvillisuuden poistaminen ja/tai muuttuminen, mahdolliset muutokset rakennusalueiden lähiympäristöjen vesitaloudessa, eläimistön elinympäristöjen muuttuminen, mahdolliset lintujen törmäykset tuulivoimaloihin ja voimajohtoihin sekä
hankkeen rakentamistöistä eläimistölle aiheutuva häiriö ja melu. Arviointityössä
hyödynnetään muista vastaavista hankkeista kertyneitä kokemuksia. Erityisesti
eläimistövaikutusten kannalta huomioidaan yhteisvaikutukset lähialueen tuulipuistohankkeiden ja muiden hankkeiden kanssa. Hankekohtaisten selvitysten lisäksi
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistohankkeen pohjois-itäpuolelle sijoittuvaan LänsiToholammin tuulipuistohankkeeseen laaditut luontoselvitykset käydään läpi ja huomioidaan oleellisilta osin vaikutusarvioinnissa (Ramboll Finland Oy 2015).
Hankealueella on tehty luontoselvityksiä sekä kasvillisuuden että eläimistön osalta
(luku 5.4, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021 - luontoselvitysraportti liitteenä 2).
Hankkeen luontovaikutusarviointien mahdollistamiseksi on tehty/tehdään sekä hankealueella että kaikkien sähkönsiirtovaihtoehtojen alueilla vielä maastokaudella
2021 lisäselvityksiä, joiden menetelmät kuvataan seuraavissa kappaleissa. Kaikki
maastoselvitykset tehdään kokeneiden luontokartoittajien työnä ja selvitystulokset
raportoidaan YVA-selostuksessa.
Kasvillisuus ja luontotyypit
Hankealueelta vuonna 2020 laadittu kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys arvioidaan
riittäväksi vaikutusarviointia varten. Selvitys on laadittu hieman tässä YVAmenettelyssä käsiteltävää hankealuetta laajemmalle aluerajaukselle. Hankkeessa
tarkastellut alustavat tuulivoimaloiden rakennuspaikat sijoittuvat valtaosin metsätalouskäytössä oleville metsäalueille, joilla ei ole erityisiä luontoarvoja (FCG Suunnittelu ja tekniikka 2021).
Kaikille sähkönsiirtovaihtoehdoille (SVE1, SVE2 ja SVE3) tehdään kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvitykset heinä-elokuussa 2021. Maastoselvitykset tehdään mahdollisiin luontoarvokohteisiin keskittyen pääasiassa 200 metriä leveältä vyöhykkeeltä
(100 m keskilinjan molemmin puolin). Osuudella Raikonharju-Eltoneva selvitykset
tehdään 50 metriä keskilinjan molemmin puolin. Luonnon yleispiirteiden lisäksi
maastossa kartoitetaan ja rajataan mahdolliset luonnonsuojelulain (4:29) § nojalla
suojellut luontotyypit ja metsälain (3:10) § mukaiset metsäluonnon erityisen tärkeät
elinympäristöt. Lisäksi kartoitetaan vesilain (2:11) § mukaiset vesiluonnon suojelutyypit (lähteet, norot, alle hehtaarin kokoiset lammet ja järvet) sekä vesilain (3:2)
§:n mukaiset purot. Lisäksi maastossa kartoitetaan muut alueen luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet, kuten uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio
2018). Maastossa tarkistetaan myös linjausten tuntumasta tiedossa olevat suojelullisesti huomioitavien kasvilajien esiintymät sekä huomioitaville lajeille soveltuvat
elinympäristöt. Sähkönsiirtovaihtoehtojen kasvillisuusselvityksiin on varattu yhteensä kahdeksan maastopäivää.
Linnusto
Tuulipuiston hankealueella vuonna 2020 tehtyjä kattavia linnustoselvityksiä on täydennetty hankealueen lounaisosissa maalis-toukokuussa v. 2021 pöllöjen ja metsäkanalintujen osalta. Lisäksi on tehty kevätmuutontarkkailua.
Pöllöselvityksessä on kuunneltu hankealue mahdollisimman tarkkaan läpi öiseen aikaan, pöllöjen parhaaseen soidinaikaan. Pöllökartoitus on toteutettu yleisesti käytetyllä pistelaskentamenetelmällä. Kartoitus on tehty tyynellä ja lauhalla kelillä, jolloin
pöllöt ovat parhaiten kuultavissa ja aktiivisia. Hankealueen tieverkosto on kuljettu
läpi ja noin 500 metrin välein pysähdelty kuuntelemaan soidinhuhuilevia pöllöjä 5–
10 minuutin ajaksi. Kartoitus on toteutettu kahtena erillisenä kuuntelukertana.
Kanalintujen soidinpaikkaselvitys on tehty kulkemalla alueen potentiaalisimmat teeren ja metson soidinpaikat läpi jalan tai hiihtäen (lumitilanteesta riippuen). Ensimmäisellä kartoituskerralla karttatarkastelun perusteella valitut potentiaaliset metson
soidinpaikat on kierrelty lumijälkiä etsien. Toisella kartoituskerralla hankealuetta on
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kierrelty aamuyöllä soidinta kuulostellen. Samalla on etsitty teeren ja muiden kanalintujen soidinreviirejä. Tietoja täydennetään tiedustelemalla kanalintujen soidinpaikkoja paikallisilta metsästäjiltä. Maastotöihin varattiin kolme aamuyötä-päivää.
Hankealueella on tehty lisäksi vuonna 2021 keväisen kurkimuuton tarkkailua viiden
maastopäivän ajan.
Hankkeen vaikutuksia erityisesti suojeltaviin petolintuihin tarkastellaan hankkeeseen laadittavissa Natura-arvioinneissa (ks. luku 6.7.1) sekä yhteistyössä viranomaistahojen kanssa.
Muu eläimistö
Tuulipuiston hankealueella on toteutettu kevättalvella 2021 lumijälkilaskenta, jolla
on selvitetty erityisesti suurpetojen, saukon ja hirvieläinten (mm. metsäpeura)
esiintymistä hankealueella. Samalla on kartoitettu muidenkin eläinten jättämiä lumijälkiä hiihtämällä hankealueen tieverkostoa pitkin ja kartoittamalla niiden varrella
olevat lumijäljet. Myös mahdolliset näköhavainnot eläimistä on kirjattu ylös. Selvityksiä on tehty kolmena maastopäivänä maaliskuussa muutama päivä lumisateen
jälkeen, jolloin tuoreet jäljet ovat nähtävissä.
Hankealueen merkitystä susille ja metsäpeuralle tarkastellaan lisäksi erillisinä
desktop-töinä. Olemassa olevaa tietoa hankealueen suurpedoista ja hirvieläimistä
kerätään Luonnonvarakeskuksen aineistoista sekä haastattelemalla paikallisia riistatoimijoita puhelimitse. Susien osalta tietoja päivitetään susikanta-arvion 2021 valmistuttua kesäkuussa. Vaikutukset arvioidaan Luonnonvarakeskuksen tuottamien ja
keräämien viimeisimpien aineistojen perusteella.
Metsäpeuran osalta erityistä huomiota kiinnitetään vasomisalueisiin sekä lajin
elinympäristövaatimuksiin ja häiriöalueisiin. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään
pantapeura-aineistoja ja arviointi tehdään perustuen Metsäpeura LIFE-hankkeen
elinympäristömallinnukseen, mikäli se on käytettävissä. Lisäksi huomioidaan metsäpeuraa koskevat Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan suunnittelumääräykset ja
eri hankkeiden yhteisvaikutukset lajiin.
Luontodirektiivin IV (a) liitteen eläinlajit
Liito-oravan esiintymistä on selvitetty kaikkien sähkönsiirtovaihtoehtojen alueilla
loppukeväällä 2021 liito-oravan kartoitusohjeiden mukaisesti (Nieminen & Ahola
2017, Ympäristöministeriö 2017). Maastossa on etsitty jälkiä liito-oravan esiintymisestä (papanat, kolopuut, risupesät). Lisäksi on tehty muita havaintoja alueesta
(mm. puulajisuhteet, puuston ikärakenne, lehtipuuston esiintyminen, kulkuyhteydet). Havaintojen ja metsän rakenteen perusteella rajataan kartalle mahdolliset
liito-oravan elinpiirin ydinalueet, liito-oraville sopivat elinympäristöt ja mahdolliset
liikkumisyhteydet. Selvityksessä on keskitytty karttatarkastelun perusteella valituille liito-oravalle potentiaalisimmille alueille.
Viitasammakon potentiaaliset kutualueet on selvitetty kaikilta vaihtoehtoisilta sähkönsiirtolinjauksilta loppukeväällä 2021 lajin kartoitusohjeiden mukaisesti (Nieminen & Ahola 2017). Viitasammakoiden esiintymistä selvitetään ohjeiden mukaan
tyynenä ja lämpimänä alkuiltana havainnoimalla lajille tyypillistä kutuääntelyä. Lajin
potentiaalisia kutualueita ovat lammet, luhtaiset ranta-alueet ja rimmikkoiset suot.
Vaihtoehtoisten sähkönsiirtolinjojen liito-orava- ja viitasammakkokartoituksia tehtiin loppukeväästä 2021 yhteensä kolmen maastopäivän ajan.

6.7.1

Suojelukohteet
Natura-arviointien tarve
Kaikki Natura 2000 -alueverkoston kohteet sijaitsevat yli neljän kilometrin etäisyydellä tuulipuiston hankealueesta. Kymmenen kilometrin säteellä sijaitsevista neljästä Natura-alueesta kaksi (FI1000034 Kotkanneva ja Pikku-Koppelon metsät –
etäisyys hankealueelle 4,2 km ja FI1000057 Lestijoki – etäisyys hankealueelle 7,6
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km) on suojeltu erityisten suojelutoimien alueina (SAC). Myös lintudirektiivin perusteella erityisinä suojelualueina (SPA) on suojeltu alueet FI1001001 Pilvineva (etäisyys hankealueelle 5,3 km) ja FI1000019 Vionneva (etäisyys hankealueelle 9,3 km).
Sähkönsiirtovaihtoehtojen ympäristössä kymmenen kilometrin säteellä sijaitsee yhteensä yhdeksän Natura-aluetta. Niistä kuusi on suojeltu erityisten suojelutoimien
alueina (SAC) ja loput neljä sekä SAC- että SPA-alueina.
Tuulivoimahankkeen luontovaikutukset keskittyvät voimakkaasti linnustoon. SPAalueiden osalta vaikutuksia tullaan tarkastelemaan kymmenen kilometrin säteellä
sijaitsevien kohteiden osalta. Luontotyyppeihin ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin
kohdistuvat vaikutukset (SAC-alueet) rajoittuvat huomattavasti lähemmäs Naturaalueiden lähiympäristöön. SAC-alueiden osalta vaikutuksia tarkastellaan siksi viiden
kilometrin säteellä hankkeesta sijaitsevien Natura-alueiden osalta. Vaikutustarkasteluissa huomioidaan yhteisvaikutukset lähialueen tuulipuistohankkeiden ja muiden
hankkeiden kanssa. Lestijokeen kohdistuvia vesistövaikutuksia Tuohimaa-Riutanmaan hankkeesta ei ennalta arvioiden merkittävästi aiheudu.
Viiden kilometrin säteellä sähkönsiirtovaihtoehdoista sijaitsee kaksi SAC-aluetta
(FI1000034 Kotkanneva ja Pikku-Koppelon metsät – etäisyys SVE3: 470 m,
FI1000057 Lestijoki – etäisyys SVE3: 2,5 km). Kymmenen kilometrin säteellä sijaitsevat SAC/SPA-alueet ovat FI1000014 Ritaneva – Vipusalonneva – Märsynneva
(etäisyys kaikkiin vaihtoehtoihin 3,8 km), FI1001001 Pilvineva (etäisyys kaikkiin
vaihtoehtoihin 8,4 km) ja FI1000019 Vionneva (etäisyys kaikkiin vaihtoehtoihin 9,8
km).
Kun huomioidaan hankealueen ja vaihtoehtoisten sähkönsiirtolinjausten etäisyydet
Natura-alueverkoston kohteille, Natura-alueiden suojeluperusteina olevat luontoarvot sekä mahdolliset yhteisvaikutukset ympäristön muiden hankkeiden kanssa (mm.
suunnitellut tuulivoimahankkeet, kaivoshankkeet), arvioidaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on tehtävä taulukossa 6-1 esitettyjen neljän Natura-alueen osalta.
Taulukko 6-1. Natura-alueet, joiden osalta tehdään Natura-arvioinnit. Suojeluperusteet: Ympäristöministeriö 2021.

Natura-alue
FI1000034
Kotkanneva ja
Pikku-Koppelon
metsät
SAC
3 305 ha

Etäisyys ja
suunta

Natura-alueen suojeluperusteet

hankealue:
4,2 km itään

3160 Humuspitoiset järvet ja lammet
(6,75)
7110 Keidassuot (1 395)
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot (3,6)
7230 Letot (3)
7310 Aapasuot (1 336)
9010 Luonnonmetsät (24)
9050 Lehdot (0,5)
91D0 Puustoiset suot (530)

SVE1: 7 km
SVE2: 6 km
SVE3: 470 m

(pinta-ala, ha)

1355 saukko Lutra lutra
1937 metsäpeura Rangifer tarandus fennicus
lisäksi uhanalainen laji
FI100001
Ritaneva –
Vipusalonneva –
Märsynneva

hankealue:
>10 km pohjoiseen
SVE1: 3,8 km

3160 Humuspitoiset järvet ja lammet
(1,87)
3260 Pikkujoet ja purot (2,22)
7110 Keidassuot (759,17)
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot (4,6)
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Natura-alue

SAC/SPA
2 206 ha

FI1001001
Pilvineva
SAC/SPA
3 667 ha

Etäisyys ja
suunta
SVE2: 3,8 km
SVE3: 3,8 km

hankealue:
5,3 km lounaaseen
SVE1: 8,4 km
SVE2: 8,4 km
SVE3: 8,4 km

Natura-alueen suojeluperusteet
(pinta-ala, ha)
7310 Aapasuot (667,59)
9010 Luonnonmetsät (70)
91D0 Puustoiset suot (507,74)
helmipöllö Aegolius funereus
suopöllö Asio flammeus
pyy Bonasa bonasia
sinisuohaukka Circus cyaneus
palokärki Dryocopus martius
pohjansirkku Emberiza rustica
ampuhaukka Falco columbarius
pikkusieppo Ficedula parva
kurki Grus grus
keltavästäräkki Motacilla flava
mehiläishaukka Pernis apivorus
suokukko Philomachus pugnax
kapustarinta Pluvialis apricaria
mustakurkku-uikku Podiceps auritus
kalatiira Sterna hirundo
teeri Tetrao tetrix
metso Tetrao urogallus
liro Tringa glareola
lisäksi 2 uhanalaista lajia
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet (5)
7110 Keidassuot (1 970)
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot (16)
7160 Lähteet ja lähdesuot (0,002)
7310 Aapasuot (1 180)
9010 Luonnonmetsät (12)
9050 Lehdot (0,4)
91D0 Puustoiset suot (810)
jouhisorsa Anas acuta
metsähanhi Anser fabalis
suopöllö Asio flammeus
pyy Bonasa bonasia
sinisuohaukka Circus cyaneus
laulujoutsen Cygnus cygnus
palokärki Dryocopus martius
pohjansirkku Emberiza rustica
ampuhaukka Falco columbarius
tuulihaukka Falco tinnunculus
varpuspöllö Glaucidium passerinum
kurki Grus grus
pikkulepinkäinen Lanius collurio
pikkulokki Larus minutus
jänkäsirriäinen Limicola falcinellus
keltavästäräkki Motacilla flava
vesipääsky Phalaropus lobatus
suokukko Philomachus pugnax
pohjantikka Picoides tridactylus
kapustarinta Pluvialis apricaria
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Natura-alue

Etäisyys ja
suunta

Natura-alueen suojeluperusteet
(pinta-ala, ha)
teeri Tetrao tetrix
metso Tetrao urogallus
liro Tringa glareola
punajalkaviklo Tringa totanus
metsäpeura Rangifer tarandus fennicus
lisäksi 3 uhanalaista lajia

FI1000019
Vionneva
SAC/SPA
878 ha

hankealue:
9,3 km luoteeseen

3160 Humuspitoiset järvet ja lammet (10)
7110 Keidassuot (786)
91D0 Puustoiset suot (116)

SVE1: 9,8 km

suopöllö Asio flammeus
sinisuohaukka Circus cyaneus
kuikka Gavia arctica
kurki Grus grus
mehiläishaukka Pernis apivorus
suokukko Philomachus pugnax
kapustarinta Pluvialis apricaria
liro Tringa glareola
lisäksi 2 uhanalaista lajia

SVE2: 9,8 km
SVE3: 9,8 km

Natura-alueet käsitellään tarkemmin laadittavissa Natura-arvioinneissa sekä YVAselostuksessa.
Muut aluemaiset suojelukohteet
Natura-alueiden lisäksi sekä hankealueen että vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien
lähiympäristöön sijoittuu muita aluemaisia suojelukohteita. Vaikutukset näihin ja
muihin, kauempana sijaitseviin suojelualueisiin arvioidaan kokeneiden biologien toimesta.

6.8

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohja- ja pintavesiin
Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa maaperää paikallisesti rakennettavien tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirtoreittien kohdilla. Olemassa olevan yleispiirteisen maaperäkartan mukaan hankealue ja vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien alueet
ovat pääosin moreenia. Voimala-alueiden ja muiden rakenteiden maaperäolosuhteet
selvitetään tarkemmin kohdekohtaisilla tutkimuksilla perustusten suunnitteluvaiheessa.
Hankkeen mahdollisia vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohja- ja pintavesiin
arvioidaan olemassa olevan aineiston perusteella. Nykytilanteen tiedot päivitetään
arviointiselostukseen. Vaikutuksia arvioidaan suhteessa tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen ja sähkönsiirtoreittien sekä sähköaseman olosuhteisiin. Vaikutusarvioinnissa huomioidaan myös uusien teiden rakentamisesta ja olemassa olevien teiden
kunnostamisesta syntyvät vaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakentamisen aikaiset ja käytön aikaiset vaikutukset.
Arvioinnin suorittavat maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin erikoistuneet asiantuntijat.
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6.9

Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun
Ilmastovaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sekä hankkeen vaikutuksia ilmastonmuutoksen kannalta että hankkeen vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia tarkastellaan sekä sanallisesti että laskennallisesti. Arvioinnissa tarkastellaan lisäksi
hankkeen merkitystä alueellisten ja kansallisten ilmastotavoitteiden kannalta.
Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ei aiheuta suoria kasvihuonekaasupäästöjä tai
muita päästöjä, joita syntyy tuotettaessa sähköä fossiilisilla polttoaineilla. Hankkeella on siten positiivisia vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon, koska tuulisähkön
tuotannolla vältetään muusta energiantuotannosta syntyviä päästöjä. Se, kuinka
paljon päästöt vähenevät, riippuu siitä, mitä sähköntuotantomuotoa tuulivoimalla
korvataan. Motiva julkaisee Suomen sähköntuotannon keskimääräisen päästökertoimen (Motiva 2021). Ns. nollavaihtoehdon (hanketta ei toteuteta) aiheuttamat
vuotuiset, tuulipuiston sähköntuotantomäärää vastaavan sähköntuotannon, hiilidioksidipäästöt arvioidaan käyttämällä edellä esitettyä päästökerrointa. Tätä tuulivoimalla vältettävää päästöä verrattuna korvaaviin energiamuotoihin kutsutaan tuulivoiman hiilikädenjäljeksi.
Hankkeen kielteisiä ilmastovaikutuksia kuvataan hiilijalanjäljen eli syntyvien kasvihuonekaasujen kautta. Tuulivoiman kasvihuonekaasupäästöjen syntyminen painottuu rakentamisen aikaisiin sekä elinkaaren lopussa syntyviin päästöihin. Käytön aikaiset päästöt ovat käytännössä olemattomat, koostuen vain huollosta syntyvistä
päästöistä. Tuulivoimalan rakentamisessa merkittävimpiä päästölähteitä ovat itse
voimalan materiaalien sekä perustuksiin vaadittavien raaka-aineiden valmistus. Erilaisten kuljetusvälineiden ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästöjen arviointi perustuu käytettävissä oleviin tietoihin (esimerkiksi polttoaineiden kulutus, työkoneiden
käyttötunnit ja kuljetusmäärät). Vaikutusten arvioinnissa voidaan hyödyntää IPCC:n
(International panel of climate change, fifth assessment report) raportin tietoja esimerkiksi eri energiantuotantomuotojen elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä.
Hanke vaikuttaa ilmastoon myös metsien hiilinielun muutosten kautta, kun voimaloiden, tiestön ja sähkönsiirron vaatimat alueet raivataan avoimeksi. Tätä kautta
metsien potentiaali toimia hiilinieluna vähenee. Hankkeen vaikutuksia metsien hiilinieluihin arvioidaan laskennallisesti. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset puustoon, sen olemassa olevaan hiilivarastoon ja hiilensitomispotentiaaliin arvioidaan laskennallisesti perustuen puuston keskimääräiseen tilavuuteen ja keskikasvuun Keski-Pohjanmaan alueilla (Luonnonvarakeskuksen metsävaratiedot). Arvioinnissa vertaillaan hankkeen elinkaaren aikana muodostuvaa hiilivarastoa (vertailuikä
80 vuotta) suhteessa tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.
Tuulipuiston rakentamisen ja käytöstä poiston aikana vaikutuksia hankealueen ja
sen lähialueiden ilmanlaatuun hiukkasten muodossa aiheuttavat liikenne ja maanrakennustoimenpiteet. Käytön aikana hiukkaspäästöjä ei käytännössä synny.
Arvioinnin suorittaa ilmasto- ja ilmanlaatuvaikutuksiin perehtynyt asiantuntija.

6.10

Liikennevaikutukset
Tuulipuiston vaikutuksia maantieliikenteeseen arvioidaan asiantuntija-arviona tarkastelemalla hankkeen rakentamisvaiheen kuljetuksissa (mukaan lukien maa-aineskuljetukset) ja toiminnan aikaisissa huoltotöissä käytettäviä reittejä. Tarkastelualueena ovat hankealueelle suuntautuvat tiet. Hankealueen alustava sisäinen tiesuunnitelma tullaan esittämään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja sitä, sekä
muita alustavia reittisuunnitelmia hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa.
Työssä arvioidaan hankkeen vaikutuksia lähialueiden teiden liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen, sekä liikenteestä aiheutuvia välillisiä vaikutuksia, kuten melua
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ja vaikutuksia ilmanlaatuun. Arviointiselostuksessa kuvataan rakentamisen aikaiset
kuljetusreitit, sekä kunnostettavat että hankealueelle rakennettavat uudet tiet.
Arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa Liikenneviraston (2012) (nyk. Väylävirasto)
ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen.
Liikennevaikutusten arvioinnin suorittaa ympäristövaikutusten arvioinnin asiantuntija.

6.11

Meluvaikutukset
Tuulivoimaloiden melu aiheutuu lapojen aerodynaamisesta melusta, kun lavat liikkuvat ilmakerroksen läpi ja ilma pyörteilee lapojen ohittaessa voimalan tornin. Tuulivoimalan konehuoneessa syntyy lisäksi mekaanista ääntä. Tuulivoimaloiden toiminta-aikainen meluvaikutus lähiympäristössä arvioidaan mallintamalla.
Hankkeen melumallinnukset tehdään Ympäristöministeriön hallinnon ohjeiden
2/2014 ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Hankkeen melumallinnuksessa lähtötietoina käytetään
tuulivoimaloiden suunnittelutietoja ja Maanmittauslaitokselta saatavaa numeerista
kartta-aineistoa. Melulaskenta tehdään WindPRO DECIBEL -moduulilla. Malli huomioi 3-ulotteisessa laskennassa mm. rakennukset, maastonmuodot, heijastukset ja
vaimenemiset sekä sääolosuhteiden vaikutuksen melun leviämiseen. Tulokset esitetään ohjearvoihin verrannollisina pitkän ajan keskiäänitasoina (LAeq) karttapohjalla. Mallinnus tehdään tuulivoimaloiden maksimimäärälle suurimmalla mahdollisella luvitettavalla äänitehotasolla. Äänen etenemislaskennassa käytetään standardiin ISO 9613-2 perustuvia vakioituja etenemiseen liittyviä sää- ja ympäristösuhdearvoja.
Pientaajuisen melun mallinnus tehdään erikseen lähimpiin altistuviin kohteisiin ensin
arvioimalla pienitaajuisen melun osuus talon ulkopuolella, ja sen jälkeen arvioimalla
sen osuus rakennuksen sisäpuolella. Pientaajuisen melun laskennassa hyödynnetään kansallista ohjetta (Ympäristöministeriö 2014) sekä tanskalaisia äänieristävyysarvoja. Arvioinnissa voidaan hyödyntää myös Turun AMK:n tutkimustuloksia
ulkoseinän äänieristävyydestä (Keränen ym. 2017 ja 2019).
Mallinnettuja ulkomelun leviämisen laskentatuloksia vertaillaan tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annetun Valtioneuvoston (2015) asetuksen 1107/2015
mukaisiin ohjearvoihin. Sisämelun osalta mallinnettuja tuloksia verrataan Sosiaalija terveysministeriön asetuksen 545/2015 rajoihin.
Mallinnukset tullaan laatimaan molempien hankevaihtoehtojen osalta. Lisäksi tullaan laatimaan melumallinnuksia yhteisvaikutuksien näkökulmasta lähialueelle
suunniteltujen tuulivoimahankkeiden kanssa.
Rakentamisen aikaisia meluvaikutuksia arvioidaan YVA-selostuksessa sanallisesti.
Melua aiheutuu tällöin mm. maanrakennustöistä, rakennusmateriaalien kuljetuksista sekä voimaloiden asentamistöistä. Hankkeen toiminnan päättämisen aikaiset
meluvaikutukset ovat pitkälti rakentamisvaiheen mukaisia.
Selvityksessä arvioidaan melun vaikutuksia ihmisiin, sekä melun luonnetta suhteessa vallitsevaan äänimaisemaan. Selvityksessä tuodaan tarvittaessa esiin myös
tuulipuistojen meluntorjuntamenetelmiä ja melun vaimennusmahdollisuuksia yksittäisten tuulivoimaloiden osalta.
Melumallinnuksista ja pienitaajuisen melun arvioinnista vastaa wpd Finland Oy. Arvioinnin suorittaa meluvaikutuksiin ja -mallinnukseen perehtynyt kokenut asiantuntija.
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6.12

Välkevaikutukset
Tuulivoimalat aiheuttavat välkettä eli ns. varjon vilkkumista lähiympäristöönsä, kun
auringon säteet suuntautuvat tuulivoimalaitoksen roottorin lapojen takaa tiettyyn
katselupisteeseen. Ilmiö on säästä riippuvainen; sitä ei esiinny, kun aurinko on pilvessä tai kun tuulivoimalaitos ei ole käynnissä. Pisimmälle varjo ulottuu, kun aurinko
on matalalla (aamulla, illalla). Päivällä varjot jäävät lyhyiksi pysyen tuulipuistoalueen sisällä.
Tuulivoimahankkeen aiheuttaman välkkeen, eli varjon vilkkumisen vaikutuksia arvioidaan mallintamalla. Mallinnus tehdään käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä
WindPRO-ohjelmiston SHADOW-laskentamallia. Laskenta tehdään sekä ns. Worst
case -tilanteelle, että Real case -tilanteelle (tarkemmin seuraavassa). Laskentamalli
huomioi hankealueen sijainnin (auringonpaistekulma, päivittäinen valoisa aika),
tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman vilkunnan yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin läpimitta, lapaprofiili), maaston korkeuskäyrät sekä valitut laskentaparametrit. Laskennassa käytettävä tarkastelukorkeus on 1,5 m ja auringonpaistekulma horisontista 3 astetta.
Lisäksi laskennassa on käytetty oletusta, että roottorin lavan tulee peittää vähintään
20 % auringosta. Määritellyillä laskentaparametreilla sekä oletuksella, että voimalan
roottorin oletetaan pyörivän jatkuvasti ja olevan kohtisuorassa auringonsäteitä vastaan, saadaan arvio aiheutuvasta välkkeen teoreettisesta maksimimäärästä (ns.
Worst case -tilanne). Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi välkkeen määrää todellisuudessa vähentäviä tekijöitä, kuten pilvisyyttä.
Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan todellisesta määrästä, mallinnetaan myös realistinen arvio välkkeen määrästä. Realistinen arvio (ns.
Real Case -tilanne) ottaa huomioon paikallisen tuulijakauman, sekä paikalliset auringonpaistehavainnot. Mallinnuksen tuloksena saadaan välkkeen kantama ja ajallinen kesto minuutin tarkkuudella vuoden aikana. Mallinnuksen tulokset esitetään
karttakuvina.
Tulosten havainnollistamista varten määritetään havainnointipisteitä (lähellä tuulivoimaloita sijaitsevia asuin- ja lomakiinteistöjä), joille lasketaan yksityiskohtaisemmat tulokset. Havainnointipisteiden oletetaan olevan ”kasvihuonetyyppisiä”, jolloin
joka suunnasta tuleva välke otetaan huomioon. Havainnointipisteille esitetään numeeriset tulokset taulukkomuodossa, sisältäen sekä teoreettiset että realistiset välkeajat.
Mallinnuksessa ei huomioida puuston tai rakennusten aiheuttamaa peittovaikutusta.
Tämän vuoksi mallinnus osittain yliarvioi välkevaikutuksia tietyissä kohteissa.
Mallinnukset tullaan laatimaan molempien hankevaihtoehtojen osalta. Lisäksi tullaan laatimaan välkemallinnuksia yhteisvaikutuksien näkökulmasta lähialueelle
suunniteltujen tuulivoimahankkeiden kanssa.
Tuulivoimaloista aiheutuvan välkkeen esiintymiselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Ympäristöministeriön julkaisemassa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu
(Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016) oppaassa suositellaan käyttämään apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. YVA-selostuksessa hyödynnetään
Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa esitettyjä suosituksia välkkeen enimmäismäärästä. Saksassa ohjeistuksen mukaan välkettä saa esiintyä asutuskohteessa korkeintaan 30 tuntia vuodessa ja korkeintaan 30 minuuttia päivässä ns. teoreettisessa
maksimitilanteessa (Worst case) ja ns. realistinen välkevaikutus (Real case) tulee
rajoittaa korkeintaan kahdeksaan tuntiin vuodessa. Ruotsissa ei ole virallisia rajaarvoja välkevaikutukselle, vaan ainoastaan suositukset, jotka perustuvat Saksassa
olevaan ohjeistukseen. Ruotsin suositusten mukaan ns. teoreettisessa maksimitilanteessa (Worst case) välkevaikutusta saa syntyä korkeintaan 30 tuntia vuodessa.
Ns. realistinen välkevaikutus (Real case) saa suositusten mukaan olla asutuskohteissa korkeintaan 8 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Tanskassa on
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suositus, että ns. realistisessa tilanteessa (Real case) välkevaikutusta saa syntyä
korkeintaan 10 tuntia vuodessa.
Tuulivoimahankkeen välkemallinnuksessa käytetään kokonaiskorkeudeltaan 300
metrin voimalaa, jonka roottorin halkaisija on 200 metriä. Välkemallinnuksista vastaa wpd Finland Oy. Arvioinnin suorittaa välkevaikutuksiin perehtynyt asiantuntija.

6.13

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, terveyteen, alueen virkistyskäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen
Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) on vuorovaikutteinen prosessi, jossa tunnistetaan ja ennakoidaan sellaisia yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia
vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä, hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999).
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhtenä tavoitteena on vahvistaa eri osapuolten
välistä tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua. Arviointi tuottaa tietoa eri sidosryhmien tarpeista arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä vaiheissa, ja toimii
tiedon jakamisen kanavana.
Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan hyödyntämällä muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia arvioita muun muassa melu-, välkeja maisemavaikutuksista, sekä viestintäyhteyksiin ja maankäyttöön kohdistuvista
vaikutuksista. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että toiminnan aikaisia
vaikutuksia.
Terveysvaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ja varjon vilkunta (välke). Tuloksia verrataan viranomaisten asettamiin ohje- ja raja-arvoihin, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevaa tietoa tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista
hyödyntämällä muun muassa Valtioneuvoston (Maijala ym. 2020) ja Työ- ja elinkeinoministeriön (2017b) teettämiä selvityksiä tuulivoimaloiden tuottaman äänen terveysvaikutuksista.
Vaikutusten arvioinnissa selvitetään myös tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia
alueen virkistyskäyttöön, kuten metsästykseen, marjastukseen ja retkeilyyn. Arvioinnin tueksi toteutetaan postitse asukaskysely lähiseudun vakituisille ja vapaaajan asukkaille (noin 500 kpl). Kysely lähetetään kaikkiin talouksiin muutaman kilometrin säteellä hankealueesta ja lisäksi satunnaisotannalla hieman etäämmälle
alueesta. Kysely järjestetään myös sähköisessä muodossa. Kysely kartoittaa eri ryhmien yleistä suhtautumista hankkeeseen sekä siihen mahdollisesti liittyviä omakohtaisia huolenaiheita. Kyselyllä selvitetään alueen nykyistä käyttöä ja arvioita hankkeen mahdollisista vaikutuksista. Kysely palvelee myös tiedottamista, sillä kyselyn
ohessa jaetaan tietoa hankkeesta. YVA-selostuksessa käsitellään eri vaihtoehtojen
yleinen hyväksyttävyys sekä osallisten hankkeeseen liittyviä pelkoja ja huolenaiheita.
Eri toimijoiden suhtautumista hankkeeseen selvitetään muun muassa hyödyntämällä YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa ja hankkeen seurantaryhmässä esitettyjä näkemyksiä. Lisäksi tutustutaan arviointiohjelmasta annettuihin mielipiteisiin
sekä mediassa esiintyvään, hankkeen kannalta relevanttiin, tuulivoimaa koskevaan
tietoon ja keskusteluun. YVA-selostuksessa käsitellään eri vaihtoehtojen yleinen hyväksyttävyys sekä osallisten hankkeeseen liittyviä pelkoja ja huolenaiheita.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa yhdistyy kokemusperäisen, eli subjektiivisen
tiedon analyysi sekä asiantuntija-arvio. Vaikutusten tunnistaminen ja analysointi toteutetaan aineistolähtöisesti. Arvioinnin avulla etsitään myös keinoja mahdollisten
haittavaikutusten ehkäisyyn tai lieventämiseen. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
tarkastelualue määräytyy muiden vaikutusosioiden vaikutusten laajuuden
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perusteella. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös yhteisvaikutukset muiden
ympäröivien hankkeiden kanssa.
Vaikutusarvioinnissa huomioidaan YVA-lain mukaisesti myös hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta käytetään.
Arviointiin ei sen sijaan kuulu niiden vaikutusten arviointi, jotka liittyvät kiinteän ja
irtaimen omaisuuden arvoon.
Arvioinnin toteuttaa useita vastaavia selvityksiä laatinut asiantuntija.

6.14

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
YVA-selostuksessa kuvataan luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset, joita voi aiheutua sekä luonnonvarojen käytöstä että käytön estymisestä. Luonnonvarojen hyödyntämisessä tarkastellaan muun muassa syntyvän mahdollisen louhittavan materiaalin hyödyntämistä sekä hankkeen tarvitsemien materiaalien kulutusta yleisellä tasolla.

6.15

Turvallisuuteen sekä tutka- ja viestintäyhteyksiin liittyvät
vaikutukset
Turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan talviaikaisen jään irtoamista, voimaloiden rikkoontumista ja paloturvallisuutta. Tarkastelussa huomioidaan riskien vaara-alueen laajuus ja alueen muu käyttö. Turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan lisäksi lentoestekorkeudet alueella, Puolustusvoimien toiminta sekä liikenneturvallisuus. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia tutka- ja viestintäyhteyksiin. Arviointi tehdään asiantuntija-arviona käyttäen hyväksi sekä tietoja olemassa olevista tuulipuistoista että kirjallisuudesta, ja
sen suorittaa turvallisuusvaikutuksiin perehtynyt asiantuntija.
Tuulipuiston suunnittelun aikana selvitetään Puolustusvoimilta hankkeen vaikutukset sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn ja muihin joukkojen ja alueiden käyttöön vaikuttaviin seikkoihin. Hankevastaava on pyytänyt tästä syystä suunnitellusta tuulipuistosta lausuntoa Puolustusvoimilta, jonka hyväksyntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle.
YVA-menettelyn yhteydessä pyydetään lausunto Digita Oy:ltä hankkeen vaikutuksista tv- ja radiolähetyksiin. Tuulivoimalat voivat vaikuttaa säätutkien toimintaan,
jos tutkat sijaitsevat lähellä tuulivoimaloita. Tästä syystä myös Ilmatieteen laitokselta pyydetään YVA-menettelyn kuulemisen yhteydessä lausunto. Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahankkeesta tiedotetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin
ohjeistuksen mukaisesti alueen radiolinkkien käyttäjiä: muun muassa alueen pelastuslaitoksia, matkapuhelinoperaattoreita ja sähköyhtiöitä.

6.16

Tuulivoimaloiden käytöstä poiston vaikutukset
Tuulivoimaloiden käyttöikä on tavallisesti ollut noin 20 vuotta, mutta käyttöiät ovat
kasvaneet 25–30 vuoteen. Tulevaisuudessa käyttöiät ovat mahdollisesti jopa 35–40
vuotta. Tarvittaessa voimaloiden käyttöikää on mahdollista pidentää uusimalla niiden laitteistoja ja komponentteja. Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston elinkaaren on
tässä vaiheessa suunniteltu olevan arviolta noin 30 vuotta, jota voidaan pidentää
noin 10 vuodella. Tuulivoimalat puretaan niiden toiminnan lopettamisen jälkeen ja
voimalaosat kuljetetaan pois alueelta. Vaihtoehtona voi olla myös voimaloiden korvaaminen uusilla. Myös voimalaperustukset on mahdollista tarvittaessa poistaa.
Lähtökohtaisesti perustukset kuitenkin maisemoidaan paikalleen.
Tuulipuiston toiminnan lopettamisen osalta arvioidaan, jääkö alueelle ja sen ympäristöön rakenteiden purkamisen jälkeen pysyviä tai pitkäaikaisia merkkejä sekä arvioidaan tuulivoimarakentamiseen käytettävien materiaalien kierrätettävyyttä ja

Copyright © AFRY Finland Oy

Kesäkuu 2021
102

wpd Finland Oy
Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuisto,
YVA-ohjelma

jätteiden käsittelyä. Arvioinnin toteuttaa ympäristövaikutusten arvioinnin asiantuntija.

6.17

Yhteisvaikutusten arviointi
Hankealueen lähiympäristön muut toimijat tunnistetaan ja kuvataan. Käynnissä tai
suunnitteilla olevien hankkeiden tiedot tarkastetaan YVA-selostukseen. Hankkeen
toiminnasta ja muista alueen toiminnoista aiheutuvat yhteisvaikutukset ympäristöön tarkastellaan osana vaikutusten arviointia. Myös hankkeen mahdolliset yhteisvaikutukset muiden lähiympäristön tiedossa olevien tuulivoimahankkeiden kanssa
arvioidaan. Lähiympäristön tuulivoima- ja muut hankkeet on esitetty luvussa 2.5.
Tässä yhteisvaikutusten arviointiin panostetaan erityisesti, sillä lähialueella on suunnitteilla useita tuulipuistohankkeita sekä myös muita hankkeita.
Vaikutusten arviointi suoritetaan asiantuntijatyönä.

6.18

Nollavaihtoehdon vaikutukset
Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä eli tilannetta,
jossa tuulipuistoa ei rakenneta. Nollavaihtoehdossa rakentamisen ja toiminnan ympäristövaikutukset eivät toteudu, mutta myöskään hankkeen positiiviset vaikutukset
esimerkiksi aluetalouteen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen eivät toteudu.
YVA-asetuksen (277/2017) 3 §:n 4 -kohdan mukaan arviointiohjelmassa tulee esittää kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä.
Hankealue ja sen lähivaikutusalue tulevat todennäköisesti säilymään jatkossakin rakentamattomana, metsätalousvaltaisena alueena. Alueen luonnonoloihin ja ihmisten viihtyvyyteen voivat kuitenkin aiheuttaa vaikutuksia alueelle suunnitellut muut
hankkeet, vaikka Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistohanke ei toteutuisikaan. Arviointiselostuksessa tullaan esittämään edellistä tarkemmin, vaikutusaluekohtaisesti
hankkeen vaikutusalueen ympäristön nykytila ja sen todennäköinen kehitys tilanteessa, jossa hanketta ei toteuteta.

6.19

Vaikutusten vertailu ja merkittävyyden arviointi
Hankkeen ympäristövaikutukset kootaan vertailua varten taulukkoon, jossa vaikutukset esitetään tiivistetysti ja luokiteltuna myönteisiin, kielteisiin ja neutraaleihin
ympäristövaikutuksiin. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan vaikutuksen ajallinen kesto ja laajuus sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutusten
merkittävyyden arvioinnissa käytetään taulukossa 6-2 esitettyjä kriteerejä. Arvioinnin tulosten perusteella arvioidaan hankkeen ympäristöllinen toteutettavuus.
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Taulukko 6-2. Arviointiasteikko vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioinnissa.

Suuri +++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja
pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti
ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään
luontoon.

Kohtalainen
++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen
muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen
elämään tai ympäröivään luontoon.

Vähäinen +

Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaittavissa, mutta se ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

VAIKUTUSTEN
MERKITTÄVYYS Ei vaikutusta

Vähäinen -

Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole havaittavissa eikä se aiheuta haittaa tai hyötyä.
Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaittavissa, mutta se ei juuri aiheuta muutosta ihmisten
päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen
Kohtalainen - - muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen
elämään tai ympäröivään luontoon.

Suuri - - -

6.20

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja
pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti
ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään
luontoon.

Epävarmuustekijät
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja
yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia esimerkiksi tulevaisuudessa käytettävien voimalatyyppien osalta. Tietopuutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta selvitystyössä. Tästä syystä arvioinnit pyritään varovaisuusperiaatteen mukaisesti tekemään maksimaalisella tasolla (esim.
melumallinnukset).
Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman
kattavasti, sekä arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle.
Nämä asiat kuvataan arviointiselostuksessa.

7

HAITTOJEN EHKÄISY, LIEVENTÄMINEN JA
VAIKUTUSTEN SEURANTA
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhtenä tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia ehkäistä ja lieventää hankkeesta syntyviä haittoja. Arviointityön aikana
selvitetään ja esitetään mahdollisuudet ehkäistä tai rajoittaa hankkeen haittavaikutuksia esimerkiksi maankäyttöön, ihmisiin, maisemaan ja luontoon.
Vaikutusten selvittämisen yhteydessä laaditaan ehdotus hankkeen ympäristövaikutusten seurantaohjelman sisällöksi. Seurannan tavoitteena on:





Tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista
Selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta
Selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta
Selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet
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8

Käynnistää tarvittavat toimet, mikäli ennakoimattomia, merkittäviä haittoja
esiintyy

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT
JA PÄÄTÖKSET
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin.
YVA-selostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään
lupahakemuksiin. Seuraavissa luvuissa on kerrottu lyhyesti mitä menettelyjä, lupia
ja päätöksiä hanke edellyttää.

8.1

Ympäristövaikutusten arviointi
YVA-lain (252/2017) 3 §:n mukaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia, tulee soveltaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. Lain liitteen 1 hankeluettelon e) kohdan mukaan tuulivoimahankkeisiin sovelletaan YVA-menettelyä, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään kymmenen
kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 MW. Varsinaisen tuulipuistohankkeen lisäksi tähän YVA-menettelyyn kuuluu myöskin 400 kV sähkönsiirtolinjan vaikutusten
arviointi.
Hankkeen YVA-menettely käsittää tämän YVA-ohjelman sekä YVA-selostuksen laatimisen. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen (tässä hankkeessa Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus) siitä antama perusteltu päätelmä ovat edellytyksenä hanketta koskevien lupien saamiselle.

8.2

Kaavoitus
Yleiskaavan käyttöä tuulivoimarakentamisessa koskeva MRL:n muutos (134/2011)
tuli voimaan 1.4.2011. Hankkeen toteuttamisen edellyttämä kaava on tarkoitus laatia MRL:n 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää
suoraan osayleiskaavan perusteella.
YVA-menettelyn rinnalla käynnistetään osayleiskaavan laadinta tuulipuiston hankealueelle. Alustavasti hankealue on myös kaava-alueen rajaus. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit toimivat myös kaavoituksen
selvitysaineistona.
Hankevastaava on toimittanut kaavoitusaloitteen Kokkolan ja Halsuan kunnille. Kokkolan kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitusaloitteen 12.4.2021 § 174 ja Halsuan kunnanhallitus 31.3.2021 § 40.

8.3

Maankäyttöoikeudet ja -vuokrasopimukset
Suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat pääosin yksityisten henkilöiden tai tahojen
omistamille maille. Hankkeesta vastaava sopii maan käytöstä ja vuokrauksesta alueiden omistajien kanssa.

8.4

Rakennuslupa
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
mukaista rakennuslupaa. Lupa haetaan Kokkolan ja Halsuan kuntien rakennuslupaviranomaisilta, jotka lupaa myöntäessään tarkistavat, että suunnitelma on vahvistetun yleiskaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen
rakentamisen aloittamista ja luvan myöntäminen edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on loppuun suoritettu.
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8.5

Lentoestelupa
Lentoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta voivat hankaloittaa niin sanotut lentoesteet. Vuoden 2014 marraskuussa voimaan tulleen ilmailulain (864/2014) 158 § edellyttää, että ilmailulle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, rakennuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa. Mikäli lakikohdan ehdot
täyttyvät ja lentoestelupa edellytetään, tulee lentoesteen asettajan selvittää lentoesteen vaikutukset asianomaisen ilmaliikennepalvelujen tarjoajan lentoestelausunnon avulla. Lentoestelupaa varten tulee hakijan ensin pyytää asianomaisen ilmaliikennepalvelujen tarjoajan Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (ent. ANS Finland)
lentoestelausunto.
Ilmailumääräys AGA M3-14 vapauttaa lentoesteen pystyttäjän hakemasta Liikenneja viestintävirasto Traficomilta lentoestelupaa silloin, jos lentoestelausunnossa todetaan, ettei pystytettävällä esteellä ole vaikutusta lentoturvallisuuteen. Tällöin kyseinen lentoestelausunto riittää selvitykseksi esteen pystyttämiselle eikä Liikenneja viestintävirastolta ole tarpeen hakea lentoestelupaa.
Ilmailulain mukaan lentoeste ei saa häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä, eikä sitä voida asettaa niin, että sitä voisi erehdyksissä pitää lentoliikennettä palvelevana laitteena tai merkkinä. Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista
haetaan ilmailulain mukainen lentoestelupa.

8.6

Tutkimuslupa
Johtoreitin maastotutkimuksia varten haetaan lunastuslain 84 §:n mukaista tutkimuslupaa Maanmittauslaitokselta. Tällöin mitataan nykyiset johdot, tiet, rakennukset ja maaston profiili. Lupa antaa myös oikeuden merkitä pylväspaikat ja tutkia
mahdollisten pylväspaikkojen maaperää.

8.7

Hankelupa
Ennen voimajohtohankkeen toteuttamista haetaan sähkömarkkinalain (588/2013)
mukaista hankelupaa Energiavirastolta. Hankelupa ei anna oikeutta rakentaa voimajohtoa eikä siinä määrätä voimajohdon reittiä. Lupapäätöksessä vahvistetaan ainoastaan, että suurjännitejohtojen rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi
tarpeellista. Hankelupahakemukseen liitetään ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä.

8.8

Lunastuslupa
Lunastuslupaa haetaan voimajohdon johtoalueelle. Lunastamista säätelee laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977). Lupahakemukseen liitetään lunastuslain edellyttämät selvitykset, kuten YVA-selostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Lunastuslupa-asian valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja luvan myöntää valtioneuvosto. Lunastamalla verkkoyhtiö saa
johtoalueeseen käyttöoikeuden, jonka perusteella voimajohto voidaan rakentaa ja
sitä voidaan käyttää ja pitää kunnossa.

8.9

Muut mahdollisesti edellytettävät luvat ja sopimukset
Ympäristö- ja vesilupa
Tuulivoimaloilta voidaan tapauskohtaisesti edellyttää ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaista ympäristölupaa, mikäli niistä voi aiheutua naapuruussuhdelain
(26/1920) mukaista rasitusta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia rasitusta
aiheuttavia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi melu ja lapojen pyörimisestä
aiheutuva varjon vilkkuminen (välke). Ympäristölupaa haetaan tarvittaessa
Kokkolan ja Halsuan kuntien ympäristöviranomaiselta.
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Hanke voi edellyttää vesilain (587/2011) mukaista lupaa (vesilupa), jos se vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen tai aiheuttaa muita muutoksia vesistöihin
(esimerkiksi luonnontilaisen lähteen tilan muuttaminen).
Liittymälupa
Uusien yksityistieliittymien rakentaminen tai nykyisten liittymien parantaminen
ja/tai leventäminen edellyttävät liittymälupaa, jonka myöntämisestä vastaa
Pirkanmaan ELY-keskus.
Luonnonsuojelulain poikkeamislupa
Jos tuulivoimahankkeen toteuttaminen vaikuttaa haitallisesti erityisesti suojeltaviin
lajeihin, rauhoitettuihin tai luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV(a) lajeihin, tulee
hankevastaavan hakea luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa.
Luonnonsuojelulain (1996/1096) 42 §:n nojalla on rauhoitettu lajeja, joiden olemassaolo on käynyt uhatuksi tai rauhoittaminen on muusta syystä osoittautunut tarpeelliseksi. Rauhoitettujen kasvien tai niiden osien poimiminen tai hävittäminen on
kielletty. Luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle
tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kielto on voimassa sen jälkeen, kun ELY-keskus on tehnyt ja antanut tiedoksi päätöksen alueen
rajoista. Erityisesti suojeltavat lajit ovat sellaisia uhanalaisia lajeja, joiden häviämisuhka on ilmeinen. Lajit ilmenevät luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteestä 4.
ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa kasvilajin rauhoitussäännöksistä tai erityisesti suojeltavan lajin kiellosta, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana.
Luonnonsuojelulain (1996/1096) 49 §:n nojalla luontodirektiivin liitteessä IV (a)
mainittujen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Nämä lajit ovat niin sanottuja tiukan suojelujärjestelmän lajeja.
Suomessa esiintyvät lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5. Kielto
koskee kaikkia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ilman, että niistä olisi erikseen tehty
päätöstä. ELY-keskus voi myöntää kieltoon poikkeuksen vain tiukasti määritellyillä
perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta.
Luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan tarve hankkeen osalta selviää alueelle laadittujen luontoselvitysten sekä ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta.
Natura-arviointi
Natura 2000 -verkosto on Euroopan yhteisön kattava ekologinen verkosto. Luonnonsuojelulain (1996/1096) 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti
merkityksellisesti heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan arvioitava nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla. Hankealueen ympärillä noin 10 kilometrin etäisyydellä on yhteensä 4 Naturaaluetta. Hanketta varten tehdyn Natura-tarveharkinnan perusteella hankkeessa tulee tehtäväksi Natura-arviointi.
Erikoiskuljetuslupa
Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitut
mitta- tai massarajat. Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tuulivoimaloiden komponenttikuljetukset voivat
vaatia erikoiskuljetusluvan hakemista.
Lupa kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen sijoittumisesta tiealueelle
Kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen sijoittaminen yleisen
tien tiealueelle edellyttää ELY-keskuksen myöntämää sijoituslupaa. Sijoitusluvat käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.
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Muinaisjäännöksen kajoamiseen liittyvä lupamenettely
Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla (295/1963) suojeltuja ja ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty kaikenlainen kiinteään muinaisjäännökseen kajoaminen kuten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja poistaminen.
Muinaismuistolain 11 §:n mukaan kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä
nähden kohtuutonta haittaa. Kajoamislupa voidaan myöntää maanomistajalle tai
muulle toimijalle, jonka tarkoituksena on toteuttaa toimenpide, jolla voi olla vaikutusta kiinteään muinaisjäännökseen.
Kajoamislupaa koskeva asia pannaan vireille Museoviraston kirjaamoon osoitetulla
kirjallisella hakemuksella.
Sähköverkkoon liittyminen
Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä verkkoa hallinnoivan yhtiön kanssa. Tarkentavia keskusteluja verkkoliitynnästä sekä verkkoliityntäsopimuksesta käydään hankkeen edetessä.
Maa-ainesten otto
Tuulipuiston rakentamisessa käytettävän maa-aineksen ottopaikat varmistuvat
myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi hankealueelta on mahdollista
saada maa-ainesta ja tällöin maa-ainesten ottaja hakee ottamiselle maa-aineslain
mukaisen luvan kunnasta.

8.10

Lausuntopyynnöt
Puolustusvoimien hyväksyntä
Tuulipuiston suunnittelun aikana on selvitettävä puolustusvoimilta tuulivoimarakentamisen vaikutukset sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn ja muihin joukkojen ja alueiden käyttöön vaikuttaviin seikkoihin. Pääesikunta antaa lausunnon tuulivoima-alueiden lopullisesta hyväksyttävyydestä. Hyväksyntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle.
Hankevastaava on pyytänyt Pääesikunnalta lausuntoa Halsuan Riutanmaan ja Kokkolan Tuohimaan tuulipuistojen osalta. Pääesikunta on antanut hyväksyntänsä
hankkeille 10.5.2021.
Vaikutukset tv- ja radiolähetyksiin
YVA-menettelyn yhteydessä pyydetään lausunto Digita Oy:ltä hankkeen vaikutuksista tv- ja radiolähetyksiin.
Vaikutukset säätutkiin
Tuulivoimalat voivat vaikuttaa säätutkien toimintaan, jos tutkat sijaitsevat lähellä
tuulivoimaloita. Ilmatieteen laitokselta pyydetään YVA-menettelyn kuulemisen yhteydessä lausunto.
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