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Digita
Digitan antenni-tv vastaanottoneuvonnassa Digita Infossa on ajantasainen ja kattava tieto antenniTV:n vastaanotto-olosuhteista. Vaikutusalueella ei ole todettu katvealuetta.
Digita toteaa, että tuulipuistot voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni-tv:n vastaanottoon ennen kaikkea radio- ja TV-lähetysasemaan nähden puiston takana olevissa asuin- ja lomarakennuksissa. Vastaanotto-ongelmat voivat syntyä jo yhdenkin tuulivoimalan tapauksessa. Pahimmillaan
tuulivoimala voi estää tv-signaalin etenemisen kokonaan.
Antenni-tv -lähetyksiä käytetään myös viranomaisten vaaratiedotteiden välityskanavana. Tuulivoiman aiheuttaessa häiriön antenni-tv-vastaanottoihin vaikuttaa se tällöin myös vaaratiedotteiden
saatavuuteen ja sitä kautta yleiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi vaikutukset antenni-tv-vastaanottoihin tulisi ottaa huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutusten arvioinnissa.
Antennitelevision vastaanotto-ongelmien syntymisen estämiseksi onkin erittäin tärkeää tutkia suunnitellun tuulivoimalan vaikutus antenni-tv-lähetysten näkyvyyteen jo hyvissä ajoin ennen rakennuslupien hakemista ja myöntämistä, ja mieluiten jo ennen tuulivoimalan sijaintipäätösten tekemistä.
Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myöntämisvaiheessa:
-hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja
tv-verkon lähetyksille aiheuttamien häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman
laatiminen hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laatimaan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja
-tarvittaessa täsmennetään, että tulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista.
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp – HE 211/2013
vp) todennut, että tuulivoimahäiriössä häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja myös vastaa kustannuksista. Valiokunta on jo aiemmin katsonut, että tämän
kaltaisen aiheuttaja vastaa -periaatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiriöiden yhteydessä
noudatettava lähtökohta.
Digita toteaa, että antenni-tv:n verkko-operaattori Digitan velvollisuuksiin ei kuulu tuulivoimaloiden
tv-lähetyksille aiheuttamien häiriöiden korjaaminen, vaan vastuu kuuluu häiriöiden aiheuttajalle.
Näin ollen tuulivoimahankkeesta vastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma häiriöiden estämiseksi ja poistamiseksi sekä otettava vastuu häiriöiden poistamisesta sekä niistä aiheutuvista
kustannuksista.
Digita toteaa, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt ja niiden vaikutukset ja vaikutusalueet voidaan riittävällä suunnittelulla nykyisin ennustaa. Tämän lausunnon kohteena oleva
tuulivoimahanke voi muodostaa häiriöitä yhteisvaikutuksena toisien tuulivoimahankkeiden kanssa.
Häiriön poistokeinoja toteutettaessa on otettava huomioon myös alueen muut mahdolliset tuulivoiman rakentamishankkeet.
Lisäksi Digita toteaa, että tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden hoitamisessa ei valitettavasti ole
alalle syntynyt yleisiä käytäntöjä. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt voivat pahimmillaan estää
kokonaan antenni-tv-signaalin vastaanoton. Erityisesti tilanteessa, jossa olemassa olevan tv- ja radiolähetysaseman lähistölle sijoitetaan useita tuulivoimaloita, voidaan pahimmassa tapauksessa
ajautua tilanteeseen, jossa tv-signaalin eteneminen estyy kokonaan.
Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt pyritään välttämään hyvissä ajoin etukäteen jo voimaloiden suunnitteluvaiheessa tuulivoimaloiden ja
verkko-operaattoreiden välisellä yhteistyöllä. Ellei näin tehdä, riskinä on, että tuulivoimaloiden roottoreiden kotitalouksien tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt jäävät korjaamatta ja kotitalouksien kärsittäviksi. Tästä on jo olemassa valitettavia esimerkkejä (esim. Pori Peittoo). Tuulivoimayhtiöt tulee
siten jo kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa velvoittaa huolehtimaan siitä, että tuulivoimalat sijoitetaan alueelle siten, että häiriöitä kotitalouksien antenni-tv:n vastaanotolle ei aiheudu. Viranomaisten tulisi päätöksessään tuoda selvästi esiin myös se, että mikäli huolellisesta ennakkosuunnittelusta huolimatta tuulivoimalat kuitenkin aiheuttavat häiriöitä tv-vastaanotolle, tulee niiden myös
huolehtia häiriöiden poistamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.
Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön energialähteenä. Jo toteutetut tuulivoimalat
ovat kuitenkin osoittaneet, että tv-lähetysasemien jälkeen rakennetut tuulivoimapuistot voivat aiheuttaa olennaisia häiriöitä tv-vastaanottoon. Mahdollisten tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden
korjaaminen ei kuulu Digitan velvollisuuksiin ja televisiovastaanoton varmistamiseksi alueella on

erittäin tärkeätä, että tuulivoimatoimija huolehtii aiheuttamiensa häiriöiden poistamisesta ja niistä
aiheutuvista kustannuksista.
Elisa
Emme ole hanketta vastaan, pyydämme kuitenkin huomioimaan Elisan teleliikenteelle aiheutuvat
haitat. Kyseisen hankkeen vaikutusalueelle ei jatkossa voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä.
Fingrid Oyj
Fingrid laatii Suomen sähkönsiirtoverkon kehitystarpeet ja periaatteelliset ratkaisut yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena on, yhteistyössä nykyisten ja uusien verkkoliityntää suunnittelevien tahojen
kanssa, varmistaa teknistaloudellisesti parhaat verkkoratkaisut ja liityntätavat. Tuulipuistojen verkkoliityntä ja liittymisjohdot kuuluvat olennaisena osana tuulivoimapuistoon ja sen toteuttamismahdollisuuksiin ja näin ollen niitä tulee tarkastella riittävästi arviointiselostusvaiheessa.
Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan heinäkuussa 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu
(Ympäristöministeriön ohjeita 4 | 2012). Fingrid Oyj on ottanut siinä kantaa tuulivoimalan sijoittamiseen voimajohtoon nähden. Tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden (maksimikorkeus =napakorkeus + lavan pituus) määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta mitattuna. Em. etäisyysvaatimus tulee ottaa huomioon tuulivoimaloiden sijoituksessa.
Hankkeen liityntää on tarkasteltu Sandåsiin suunnitellulle uudelle kantaverkon sähköasemalle, joka
sijoittuisi jakeluverkon ja tuulipuistojen kannalta keskeiselle paikalle. Jotta kanta- ja jakeluverkon
kehittäminen ja tulevien tuulipuistojen liittäminen pitkällä tähtäimellä voidaan varmistaa, tulee tuulivoimaloiden sijoittelussa ottaa huomioon sekä uusi sähköasema laajennusvaroineen, että nykyisten voimajohtojen rinnalle mahdollisesti sijoittuvat uudet voimajohdot. Alueen toimintojen yhteensovittaminen tulee tehdä yhteistyössä Fingridin ja jakeluverkkoyhtiön kanssa.
Fingrid Oyj:llä ei ole muuta kommentoitavaa arviointiohjelmasta.
Finlands Viltcentral Suomen Riistakeskus, Kust-Österbottom / Rannikko-Pohjanmaa:
Allmänt: Vindkraftsparker av denna storlek inverkar negativt på viltets livsmiljöer och bör därför
noggrant övervägas och planeras. En helhetssyn över kumulativa effekter gällande faunapåverkan
och faunakorridorer med andra i närområdet belägna vindkraftparker bör utredas, viltpåverkan
samt användningen av området son en aktiv jaktmark bör därför också noggrant klargöras och planeras med de lokala jaktföreningarna viket också omnämns i sida 58 i MKB. Miljökonsekvensbeskrivningen har inte i detta skede närmare utrett eller fokuserat på frågorna gällande förekommande viltarter samt exploatering av deras livsmiljöer i samband med att större skogspartier blir
industriella vindkraftsparker, ur vilthushållningssynpunkt är det önskvärt att industriell vindkraft
centraliseras till redan nu bebyggda områden såsom industriområden eller alternativt till havsvindkraftsparker.
Kommentar till punkt 2.4.1 -Projektet genomförs inte
I nollalternativet byggs ingen vindkraftspark på projektområdet.
Kommentar: Detta är det för viltarterna bästa alternativet. Detta på grund av att det aktuella området är deras levnadsområde och därför av yttersta vikt för de lokala viltarterna som finns på ifrågavarande område, området som planeras som vindkraftspark är stort och en värdefull mångfaldsmässig viltbiotop där viltet söker och finner föda, skydd, och som samtidigt fungerar som viltets reproduktionsområde.
Kommentar till punkt 2.4.2 och 2.4.3
En arealmässigt stor anlagd vindkraftspark med tillhörande infrastruktur på detta föryngrings och
livsområde betyder att man allvarligt kommer att påverka aktuella viltarter mycket negativt då deras
livsmiljöer exploateras till ett industriellt vindkraftsområde.
Kommentar till punkt 5.9.2 Fåglar
Orrens samt tjäders spelplatser skall noggrannare kartläggas tillsammans med den lokala jaktklubben och lokala naturvårdsföreningar, spelplatserna skall utmärkas på karta och själva spelplats
området skall inte bebyggs. Gällande övrig fauna skall tas i beaktande eventuella ekologiska

förbindelsebehovsområden som framgår i Österbottens landskapsplan 2040, dessa förbindelsebehovsområden kan påverkas av andra vindkraftsparker i områdets närhet, sådan inverkan bör tas
upp och uppföljas också i konsekvensbeskrivningen.
Kommentar till punkt 5.13 Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och trivsel
Jakten är för Kust-Österbottningarna inte bara en mycket viktig fritidssysselsättning utan även för
hushållen en ekonomiskt viktig fråga som över 10 000 personer i enbart Kust-Österbottens region
utövar. Jakt är en stor bidragande orsak till den levande landsbygd som eftersträvas. Att få utöva
jakt har således påverkan på ett stort antal människor också lokalt. Av denna orsak anser KustÖsterbottens region att man skall ta utövarnas åsikter i beaktande och bedöma helhetskonsekvensen för jaktens fortsatta utövande på planeområdet.
Kommentar till punkt 5.18 – 5.20 Möjligheter att förhindra och minska de negativa konsekvenserna
och osäkerhetsfaktorer
Kommentar: I punkten nämns inga konkreta förslag på hur negativa konsekvenserna för viltarter
samt övrigt fauna kan förhindras eller hur man kan minska negativa konsekvenser. I konsekvensbeskrivningen bör upptas förutom att viltarternas livsmiljöer försvinner vindmöllornas direkta utgörande av dödsfällor för flygande vilt detta då de planerade vindmöllorna är mycket höga konstruktioner och därmed utgör de en mycket stor kollisionsrisk för flytt- och stationära fåglar i dimma ock
mörker då de kan krocka med också själva ”stommen” och i detta fall också med rotorbladen. Exempel på förebyggande åtgärder kan vara kontrastfärg på rotorbladen samt belysning av själva
stommen samt avstängning vid speciella flytttider, väderleks förhållanden etc. Exempel på fågeldödlighet vid kollisioner med höga konstruktioner finns från fyren på Norrskär i Kvarken. Fysiska
undersökningar bör också regelbundet göras vid befintliga möllor för att undersöka behov av ytterligare preventiva åtgärder samt för att kunna fastställa verkan av eventuella gjorda åtgärder för att
kunna minska negativa konsekvenser för faunan.
Vid bedömningen av osäkerhetsfaktorer bör man diskutera alternativ med lokala jaktklubbar man
kan till exempel inte utröna hur jakt kan påverkas utifrån litteraturstudier.
För att minska osäkerheten on hur jakten påverkas bör områdets jaktklubbar i samråd med planerarna noggrant gå igenom de scenarier som kan beröra vindparkens inverkan på praktisk jakt samt
på vilt. Att endast förlita sig på litteraturstudier utan erfarenhet av praktisk jakt samt påverkan i
praktiken, är inte seröst vid anläggande av dylika arealkrävande projekt. En vindkraftspark av föreslagen storlek med eventuella nyttjande restriktioner för jägarna på området skulle direkt inskränka
på de lokala jaktklubbarnas jaktmarker vilket ej kan anses acceptabelt.
Fintraffic Lennonvarmistus Oy
Fintrafficin lennonvarmistus antaa ilmailulain 158 § mukaisia lausuntoja lentoesteistä lentoesteluvan hakemista varten. Lausunnossa otetaan kantaa kohteen mahdollisiin vaikutuksiin lentoturvallisuuteen sekä lentoliikenteen sujuvuuteen ja tarvittaessa rajoitetaan kohteen maksimikorkeutta.
Lentoliikenteen sujuvuuden arvioinnissa Fintrafficin lennonvarmistus käyttää yhteistyössä Liikenneja viestintävirasto Traficomin kanssa sovittuja lausuntoperiaatteita ja tarvittaessa rajoittaa esteiden
korkeuksia niiden mukaisesti. ArcGIS -muotoinen paikkatietoaineisto lentoesterajoituksista on ladattavissa Fintrafficin verkkosivustolta osoitteesta Lentoesteet paikkatietoaineistona | Fintraffic.
Tätä aineistoa käyttämällä voi suunnittelija jo etukäteen arvioida kohteelleen mahdollisesti kohdistuvia korkeusrajoituksia.
Kauhavan kaupunki, ympäristölautakunta
Kauhavan kaupungin ympäristöviranomaisella ei ole lausuttavaa Björkbackenin tuulivoimahankkeen arviointiohjelmaan. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee vähimmilläänkin yli viiden kilometrin
etäisyydellä Kauhavan rajasta.
Luonnonvarakeskus Luke
YVA-ohjelma esittelee suunnitelman siitä, miten alueelle sijoittuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi on tarkoitus toteuttaa. YVA-ohjelmassa esitetään kuvaus hankealueen luonnonympäristön nykytilasta ja alueella tehdyistä luontoselvityksistä sekä suunnitelma tehtävistä

selvityksistä ja niissä käytettävistä menetelmistä. Luonnonvarakeskus keskittyy lausunnossaan riistalajeihin.
Hankealue sijoittuu noin 10 kilometriä Uudenkaarlepyyn keskustasta etelään Valtatie kahdeksan,
Läntisen Jepuantien, Pensalantien ja Jussilantien väliselle alueelle. Suurin osa hankealueesta on
metsäistä, louhikkoista selännettä ja ojitettuja soita. Sen koillisosassa ja itäreunassa on yhtenäistä
peltoaluetta.Alue on maa- ja metsätalouskäytössä; suurin osa alueesta on talousmetsää. Alueella
on myös pieni suolampi ja muutama pienialainen avosuo.
YVA-ohjelmassa todetaan, että tuulivoimarakentamiseen suunniteltu alue ei sisällä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita. Pohjanmaan liiton teettämän arvioinnin (2013) mukaan
Björkbackenin tuulivoimahankealue ei lukeudu niihin tuulivoima-alueisiin, joiden vaikutuksia Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin eläinlajeihin ja luontotyyppeihin tulisi tarkastella yksityiskohtaisemmin; sellaisia vaikutuksia ei todeta olevan. Lähin Natura-alue on Mesmossen (SAC,
FI0800044), joka sijaitsee hankealueen koillispuolella noin 5 kilometrin päässä lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista.
Tiedot alueen pesimälinnustosta perustuvat keväällä ja kesällä 2019 tehtyihin selvityksiin ja tarkkailuihin. Lisäksi voimalapaikkojen pistelaskentoja ja kartoituksia on tehty myös kesällä 2020.
Tekstistä ei kuitenkaan käy ilmi, koskeeko vuosina 2019 ja 2020 tehdyt pistelaskennat ja kartoitukset eri paikkoja vai toistettiinko samojen paikkojen laskennat kahtena vuotena. Pesimälinnustoselvityksissä käytetyt menetelmät ja maastotyöajat on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti (poikkeuksena edellä mainittu vuosien 2019 ja 2020 erittely) ja ne ovat Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ohjeissa esitettyjen suositusten mukaiset. Luonnonvarakeskus kuitenkin huomauttaa,
että erityisesti muuttavien lajien kannat vaihtelevat voimakkaasti vuodesta toiseen, jolloin yhden
vuoden aineistoihin pohjautuvat selvitykset eivät anna luotettavaa kuvaa lintukantojen koosta.
Tämä tulee ottaa huomioon varsinaisessa arviointiselostuksessa; tässä YVA-ohjelmassa kerättyjen
aineistojen tueksi on syytä hankkia aineistoja esimerkiksi Luonnontieteellisen keskusmuseon ja
Luonnonvarakeskuksen linnusto- ja riistaseurannoista.
Hankealueen ja sen lähiympäristön pesimälinnuston todetaan koostuvan etupäässä metsien ja peltojen tavanomaisista lintulajeista. Uhanalaisiksi luokiteltavista metsälintulajeista todetaan havaitun
mm. pyy useilla reviireillä. Kanalintutiheyden todetaan muuten olleen alhainen keväällä 2019. Hankealueelta löytyi yksi metson soidinpaikka, jossa havaittiin vähintään kolme kukkoa ja kaksi koppeloa. Isoja teerisoitimia alueella ei havaittu, mutta peltoalueilla, soilla ja hakkuuaukeilla havaittiin kerrallaan yhtä tai kahta soivaa teerikoirasta; naaraita todetaan olleen hieman koiraita enemmän.
Vesilinnuista todetaan vuonna 2019 pesineen Rumikaträsketillä useita lajeja, mm.mustakurkkuuikku. Norrmossenin suolla todetaan pesineen useitasuolintulajeja, mm. kapustarinta. Muiden soiden ja vesistöjen todetaan olevanpinta-alaltaan pieniä ja linnustoltaan vaatimattomia. Muista tuulivoimahankkeenkannalta huomionarvoisista vesi- ja suolintulajeista alueella tavattiin laulujoutsenja
kurki.
Hankealueen lähiympäristön, erityisesti länsi-, lounais- ja eteläpuolisilla peltoalueilla todetaan havaitun keväällä 2019 huomattavia määriä lepäileviä muuttolintuja kuten laulujoutsenia ja metsähanhia. Todennäköisesti kyse on vuodesta toiseen toistuvasta ilmiöstä, jolloin roottoreiden pyörivät lavat muodostavat huomattavan törmäysriskin alueella levähtäville suurikokoisille vesilinnuille eli
hanhille ja laulujoutsenille. Pyörivät lavat muodostavat törmäysriskin myös alueen läpi muuttaville
muille suurikokoisille linnuille kuten kurjille ja joillekin päiväpetolinnuille.
Muun riistaeläimistön osalta vakiintuneisiin menetelmiin kuten riistakolmiolaskentoihin pohjautuvia
selvityksiä ei ole tehty, vaan tiedot perustuvat muiden luontoselvitysten yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Alueella todetaan havaitun mm. hirvi, metsäkauris, metsäjänis, orava ja kettu sekä
useita pienpeto- ja pikkunisäkäslajeja. Tassu-järjestelmästä saatuihin tietoihin nojautuen suurpedoista mainitaan Björkbackenin tienoilla liikkuneen yksittäisiä susia ja ilveksiä. Yksilömääristä ei
esitetä arvioita.
YVA-ohjelmassa esitettyjen tietojen perusteella Björkbackenin suunnitellun tuulivoimala-alueen riistaeläinkannat todennäköisesti ovat niukat. Näin ollen vaikutukset lajien kantoihin jäänevät alueellisella tasolla vähäisiksi ottaen huomioon, että hankealue on suhteellisen pieni, noin 18,7 km 2. Yksittäisten voimaloiden sijoittamisessa tulisi kuitenkin pyrkiä ottamaan huomioon erityisesti alueella
olevan metson soidinpaikan ja pyyreviireiden sijainti sekä suurten lintujen törmäysriskin minimointi.
Lausunnon tiivistelmä

Björkbackenin tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmassa esitellään suunnitelma siitä, miten alueelle sijoittuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi on tarkoitus toteuttaa. Linnustoselvitykset
on kuvattu varsin hyvin, mutta ne on toteutettu vain yhtenä vuotena, pääasiassa 2019. Tämä koskee myös riistalintuja, kuten metson soidinpaikkojen kartoitusta. Muun riistaeläimistön osalta varsinaisia selvityksiä ei ole tehty, vaan tiedot perustuvat muiden luontoselvitysten yhteydessä tehtyihin
havaintoihin. Tuulivoimahankealueen riistaeläimistö on ilmeisen niukka. Luonnonvarakeskus pitää
tarpeellisena, että YVA-ohjelmassa esiteltyjen selvitysten tuottaman aineiston tueksi käytetään
muista linnusto- ja riistaseurannoista saatavaa tietoa arviointiselostusta laadittaessa. Voimaloiden
sijoittamisessa tulee pyrkiä ottamaan huomioon erityisesti alueella olevan metson soidinpaikan ja
pyyreviireiden sijainti sekä suurten lintujen törmäysriskin minimointi.
Metsähallitus
Metsähallitus antaa lausuntonsa valtion perustettujen luonnonsuojelualueiden ja luonnonsuojeluun
varattujen valtion alueiden hallinnoijana ja hoitajana.
Lähin Natura -alue on Metsähallituksen hallinnoima Mesmossen (SAC, FI0800044), joka sijaitsee
hankealueen koillispuolella noin 5 kilometrin päässä lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista.
Hankealueelle sijoittuu Metsähallituksen hallinnassa oleva Metso-ohjelman kohde (kiinteistötunnus: 893-410-1-93), joka tullaan perustamaan lakisääteiseksi luonnonsuojelualueeksi.
Metsähallitus lausuu seuraavaa:
Arvioinnissa todetaan, että Maakuntakaavassa hankealueelle sijoittuu luonnonsuojelulain nojalla
suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue (sl) kohde. Toisaalta arvioinnissa todetaan, että alueella
tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita, eikä tuulivoimarakentamisella arvioida olevan merkittävää vaikutusta lähialueen luonnonsuojelualueisiin. Metsähallitus huomauttaa, että
maakuntakaavan SL merkinnän kohde on Metsähallituksen hallinnassa oleva Metsähallituksen hallinnassa oleva Metso-ohjelman kohde (kiinteistötunnus: 893-410-1-93), joka tullaan perustamaan
lakisääteiseksi luonnonsuojelualueeksi.
Metsähallitus huomauttaa, että Metso-kohteen ja lähimpien tuulivoimaloiden väliin on jätettävä riittävä etäisyys. Lisäksi on varmistuttava siltä, ettei Metso-kohteen vieressä kulkevan sähkölinjan ja
metsätien/traktoriuran mahdollisiin kunnostuksiin tai laajentamisiin liity toimenpiteitä, jotka ulottuisivat Metsähallituksen hallinnoimalle kiinteistölle, kuten esim. puuston raivaaminen tai ojitukset.
Linnustovaikutusten osalta Metsähallitus pitää tärkeänä, että vaikutukset muuttolinnustoon ja erityisesti suojeltaviin petolintuihin arvioidaan asianmukaisesti ja kiinnitetään erityistä huomiota yhteisvaikutuksiin muiden suunniteltujen tuulivoima-alueiden kanssa. Merikotka on eräs yksi riskialttiimmista ja törmäysherkimmistä lajeista, mikä tulee huomioida etenkin rannikolle sijoittuvissa tuulivoimahankkeissa. Kiertelevien/muuttavien merikotkien lentomäärien luotettava selvittäminen edellyttää riittävää panostusta ja oikeita tarkkailumenetelmiä. Kiertelevien ja kaartelevien kotkien osalta
on tärkeätä selvittää läpimuuttavien yksilömäärien lisäksi hankealueella ja sen läheisyydessä lentävien kotkien lentoaika siihen tarkoitukseen kehitetyillä tarkkailumenetelmillä ja elinympäristömalleilla. Vastaavasti törmäysarviot tulee tehdä kaarteleville linnuille kehitetyillä törmäysmalleilla.
Nykarleby stad
Tekniska avdelningen (TA) anser at det omfattande bedömnings-programmet inte innehåller några
väsentliga brister. Beträffande de allmänna miljöaspekterna torde miljöenheten vid MBN främst utvärdera dessa för stadens del. Inverkan på landskapet, mänskorna (bosättningen) i form av buller,
blinkning och skuggbildning kommer at av vara väsentliga faktorer at bedöma i MKB-processen.
De ställvis grova terrängformationerna (hölstermark) på området kommer at ställa höga krav på
den kommande bullerbedömningen. De ovannämnda faktorerna kommer at vara viktiga underlag
för den kommande planläggningen. På grund av stora bedömningshelheter samt den utmanade
pandemisituationen förefaller den presenterade tidtabellen vara en aning för snäv. TA rekommenderar at man i det fortsatta bedömningsarbetet skulle presentera de bägge alternativen även på
separata kartbilder.
Stadsstyrelsen förenar sig i ovanstående beredning och avger förslaget till utlåtande
som sitt eget.

Pohjanmaan museo
Hankealue sijoittuu Uuteenkaarlepyyhyn kuuluvasta Jepuasta länteen Läntisen Jepuantien ja valtatie 8:n väliselle alueelle. Vaikutusten arviointiprosessissa tarkastellaan kahta toteuttamisvaihtoehtoa sekä nollavaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.
Ohjelmassa on todettu kaavatilanne, geologinen ympäristö ja hankealueelta sekä sen ympäriltä
tunnetut suojeluarvot ja kuvattu arviointimenetelmiä sekä vuorovaikutus ja osalliset. Hankkeessa
laaditaan muun muassa näkemäalueanalyysi, maisemavaikutusten visualisointi ja selvitetään muinaismuistot.
Museo toteaa, että Seinäjoen museot on lausunut maisemaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnista 18.2.2021 päivätyn lausuntonsa viidennessä kappaleessa ja yhtyy lausunnossa esitettyihin
näkemyksiin.
Museo katsoo, että suunnitelma on kulttuuriympäristön osalta riittävä eikä sillä ole erityistä huomautettavaa ohjelmasta. Museo toteaa lopuksi, että se jää odottamaan oman toimialansa kannalta
oleellisten selvitysten tuloksia.
Puolustusvoimat 2. Logistiikkarykmentti
Puolustusvoimat toteaa, että YVA-ohjelmassa ei ole käsitelty hankkeen vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan. YVA-ohjelmassa kuitenkin todetaan rakentamisen edellyttävän puolustusvoimien
lausuntoa tutkavaikutusten arvioinnista sekä lausuntoa hankkeen lopullisesta hyväksyttävyydestä
on mainittu.
Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien
lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle (Laki puolustusvoimista 551/2007 ja aluevalvontalaki 755/2000).
Ennen rakentamisen mahdollistavan kaavan hyväksymistä hankkeelle tulee olla Pääesikunnalta
myönteinen hyväksyttävyyslausunto. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi, korkeus
> 10 m), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa (> 100 m) niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat
(Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen lopullisesta hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. Myös tapauksessa, jossa muutokset ovat pienemmät kuin yllä on esitetty, pyydetään muutoksista tiedottamaan Pääesikunnan operatiivista osastoa.
Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. Arvion tarkemman tutkaselvityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot (tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikat (koordinaatit) ja lukumäärät) suunnitelluista tuulivoimaloista. Tutkavaikutusten selvittämisestä vastaa tuulivoimatoimija
tai kaavoittaja. Jos tutkavaikutuksen selvitys tarvitaan, tulee se tehdä viimeistään yksityiskohtaisessa suunnittelussa.
Tuulivoimamääräys rakennusjärjestykseen
Koska kuntakaavoilla ja rakennus-/toimenpideluvilla voidaan joskus ratkaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, Puolustusvoimat esittää, että Uudenkaarlepyyn kaupunki lisäisi rakennusjärjestykseen
ja tarvittavilta osin muihin yleiskaavoihin seuraavat lauseet:
”Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pientuulivoi-maloista tulee aina pyytää
erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kaupungin alueella.
Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää
Pääesikunnan lausunto, mikäli kiinteistö mille voimala rakennetaan, rajoittuu puolustusvoimien
käytössä ole-vaan alueeseen”.
Seinäjoen museot
Hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan Uuteenkaarlepyyhyn Pohjanmaan maakunnan puolelle,
mutta YVA-ohjelman (s. 51-52) mukaan hankkeen vaikutusalue ulottuu Kauhavan kunnan alueelle
Etelä-Pohjanmaalle. Tuulivoimaloiden näkymäalue voi yltää 20-30 km etäisyydelle. YVAohjelmassa tarkastellaan hankkeen paikallisia vaikutuksia kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Museon
näkemyksen mukaan hankevaihtoehdoilta ei ole vaikutusta Etelä-Pohjanmaan arkeologiseen kulttuuriperintöön, eikä museolla näin ollen ote huomautettavaa YVA-ohjelmasta sen osalta.

Tuulivoimaloiden lähimaisemavaikutukset ulottuvat 2-3 km päähän, kaukomaisemavaikutukset 620 km päähän. Museon aineistojen mukaan tuulivoimaloiden vaikutusalueella Etelä-Pohjanmaan
alueella ei ole paikallisia kohteita, jotka tulisi huomioida vaikutusten arvioinnissa. Lähimmät valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät maisemat ja kulttuuriympäristöt sijaitsevat Kauhavalla
9, 5-19,9 km päässä tuulivoimaloista. Näin ollen niiden vaikutus näihin kohteisiin on rajallinen.
Merkittävin vaikutus kohdistuu 9, 5 km päässä olevaan Ekolan kylään.
Ympäristövaikutuksia asioidaan maiseman osalta maisema-analyysin, näkemäalueanalyysin ja valokuvasovitteiden avulla sekä maastohavaintojen perusteella. Kuvauspisteitä tulee olla riittävästi.
Lisäksi maisema-alueet ja niiden ominaispiirteet on syytä kuvailla, jotta vaikutuksia voidaan arvioida tarkoituksenmukaisesti. YVA-ohjelmassa ne on vielä lueteltu taulukkomuodossa, mutta ohjelman mukaan maisema-analyysin tarkoituksena on kuvata seudun maisemarakenne, maisemalliset
kokonaisuudet sekä arvot. Taustaksi määritetään arvioitavan kohteen herkkyys muutokselle.
Staden Jakobstad, Hälsoinspektionen
MKB-programmet bör utgå från att det under inga omständigheter uppstår någon hälsorisk för befolkningen. Enligt hälsoskyddslagen bör alla gällande krav uppfyllas för varje enskild individ.
I MKB-programmet nämns inget om jämförande bullermodelleringar eller skuggbildningsmodeller
över samverkan mellan Björkbackens vindkraftspark och andra vindkraftsverk/parker som finns eller planeras i närregionen. Miljöhälsovården anser att även dessa konsekvenser bör beaktas i
MKB-programmet.
Staden Jakobstad, Miljö- och byggnadsnämnden
Bedömningsprogrammet är omfattande. Viktiga konsekvenser som ska bedömas i detta projekt är
konsekvenser för markanvändningen och samhällsstrukturen, landskapet, sociala konsekvenser,
konsekvenser för naturen (naturskyddsområden, växtlighet och fauna) samt kumulativa effekter
tillsammans med andra vindkraftsprojekt i närområdet. Vissa effekter är tillfälliga, medan andra är
permanenta. För identifiering av konsekvenserna undersöks verksamhet och konsekvenser under
den tid då vindkraftsverken byggs och är i drift och då vindkraftsområdet tas ur bruk. Speciell vikt
fästs vid bedömning av de mest betydelsefulla konsekvenserna.
Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att bedömningsprojektet till sin omfattning är tillräcklig
och har inga ytterligare krav på utredningar.
Suomen Turvallisuusverkko Oy
Suomen Turvallisuusverkko Oy:llä ei ole lausuttavaa tai osallistumistarvetta suunnittelukokonaisuuteen liittyen.
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf
Området där vindkraftverket planeras att uppföras är relativt glesbebyggt med pälsfarmer. Det
finns dock i närliggande och berörda byar pälsfarmer. Finlands Pälsdjursodlarsuppfödares Förbund
har tidigare framfört starka rekommendationer att vindkraftverk inte byggs närmare befintliga pälsfarmer än 1500 meter. Detta har mycket väl respekterats i planeringen av vindkraftverk i Nykarleby.
Gällande byggnation
1. Pälsdjursodlarföreningen ser inga problem med att byggnation av vindkraftverksparker i enlighet med landskapsplan och lokala bestämmelser genomförs så länge de närmaste kraftverken befinner sig minst 1500 meter från närmaste pälsfarm.
2. Pälsdjursodlarföreningen anser att pälsfarmare, verksamma i näromgivningen ska hållas
informerade och beredas möjlighet att komma med synpunkter och diskutera med planläggare och entreprenörer inblandade i byggnadsprojekten.
3. Mellan 1.4 och 1.7 kulminerar den mycket känsliga valpningsperioden för pälsdjur. Pälsdjursodlarföreningen informerar varje år via lokalpressen om detta fenomen. Det är oerhört
viktigt att sprängningsarbeten och omfattande maskinell verksamhet begränsas och vid

behov kan avslutas under den ifrågavarande perioden ifall pälsdjurens hälsa och trygghet
äventyras.
4. Pälsdjursodlarföreningen förväntar att producenter som orsakas produktionsskador också
ska ersättas för dessa och att entreprenörer och planläggare lägger sig in i förhållandena
som gäller på närliggande pälsfarmer. Pälsdjursodlarföreningen och branschkunniga veterinärer står därmed också till förfogande för kostnadsfri rådgivning.
Traficom
Liikenteen turvallisuusviraston tehtävät ovat 1.1.2019 alkaen siirtyneet Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomille. Pyydämme, että aineistossa olevat viittaukset Liikenteen turvallisuusvirastoon muutetaan viittauksiksi Liikenne- ja viestintävirastoon.
Björkbackenin tuulivoimahanke sijoittuu pääosin Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman lähestymisalueelle. Alueella on määritetty korkeusrajoitus lentoliikenteen sujuvuuden ja säännöllisyyden turvaamiseksi. YVA-tarkastelussa on syytä selvittää korkeusrajoituksen vaikutus tuulipuiston voimaloiden
korkeuksiin. Tietoja korkeusrajoituksesta ja alueen rajauksista on saatavissa Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ltä.
Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös tuulivoimaloiden vaikutukset
radiojärjestelmiin. Tuulivoimaloiden on monissa tapauksissa todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton
laatuun maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa. Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun. Tutkajärjestelmä vaatii toimiakseen riittävää
etäisyyttä tuulivoimaloihin. Radiolinkin toiminta taas edellyttää täysin esteetöntä aluetta lähettimen
ja vastaanottimen välillä.
Sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Siksi on tärkeää varmistaa, että
TV- ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös jatkossa riittävän häiriöttömästi.
Pienilläkin muutoksilla tuulivoimaloiden sijoittelussa voi olla ratkaiseva merkitys alueen radiojärjestelmien toimintaan. Jo olemassa olevia TV- ja radiolähetysasemia ja raskaita, 200 - 300 metrin korkuisia mastoja ei voida siirtää. Siksi eri osapuolten tulisi tehdä yhteistyötä jo tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä valitsemaan tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille
aiheudu tai että ne ovat poistettavissa.
On suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin
radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla. Riittävänä koordinointietäisyytenä on pidetty noin 30 kilometriä. Radiopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina informoida tuulivoimahankkeesta.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö
Kyseinen tuulivoimapuisto rakennetaan kokonaisuudessaan maalle. Arviointiohjelmassa ei ole
otettu huomioon alueen vesistöjen kalastoa ja hankkeen vaikutuksia vesistöjen kalastoon.
Hankealueella on lampi, Rumikaträsket, hankealueen läpi virtaa Jeppobäcken ja Lenikadiket, hankealueen länsipuolella virtaa Munsala å ja hankealueen itäpuolella virtaa Lapuanjoki. Edellä mainittujen vesistöjen kalasto ja merkitys kalojen lisääntymispaikkana on selvitettävä sekä tuulivoimaloiden ja huoltoteiden rakentamisen aikaiset vaikutukset sekä tuulivoimaloiden käytön aikaiset vaikutukset hankealueen vesistöjen kalastoon ja niiden merkitykseen lisääntymispaikkana on selvitettävä.
Arviointiohjelman mukaan Björkbackenin tuulivoimapuiston alue sijoittuu osittain sulfaattimaavyöhykkeelle. Suunnitellun tuulivoimapuiston alueelle sijoittuu alueita, jolla sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on määritelty suureksi tai kohtalaiseksi. Muilta osin esiintymistodennäköisyys
alueella on määritelty pieneksi tai hyvin pieneksi. Kaivuita ei tulisi tehdä alueilla, joilla sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on määritelty suureksi tai kohtalaiseksi. Happamia valumia alapuolisiin vesistöihin tulee välttää.
Arviointiohjelman mukaan vesilain 2. luvun 11 §:n suojelemia kohteita, kuten luonnontilaisia noroja
tai luonnontilaisia, enintään yhden hehtaarin suuruisia lampia tai järviä ei suunniteltujen voimalapaikkojen välittömässä lähiympäristössä esiinny. On myös huomioitava, että toimenpiteet edellä
mainittujen pienialaisten vesistöjen valuma-alueilla voivat olla vesilaissa tarkoitettuja kiellettyjä toimenpiteitä. On myös otettava huomioon, että mahdollisesti tehtävät ojitukset ja huoltoteiden rakentamiset voivat vaikuttaa alueen vesistöjen hydrologiaan ja virtaamiin.

Tuulivoimaloissa käytettävästä öljystä ja muista aineista on tehtävä riskikartoitus, jossa on selvitettävä, että onko öljystä ja muista tuulivoimaloissa käytettävistä aineista vaaraa/riskiä alueen ja lähialueen vesistöille ja kalastolle. Huoltoteitä rakennettaessa on suositeltavaa tierumpuina käyttää ns.
kaarirumpua tai puolirumpua, joka jättää pohjan mahdollisimman luonnontilaiseksi ja joka parhaiten
mahdollistaa kalojen nousun.
Väylävirasto
Hankealue rajautuu luoteessa osittain valtatie 8:aan. Tuulivoimaloiden sijaintia suhteessa liikenneväyliin ohjeistetaan Liikenneviraston Tuulivoimalaohjeessa (Liikenneviraston julkaisuja 8/2012),
joka tulee huomioida voimaloiden sijoittamisessa.
Liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla. Väylävirasto muistuttaa,
että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä liikennejärjestelmästä ja
maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. Rakennettaessa voimajohtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" -ohjeen
(Liikenneviraston ohjeita 3/2018) lisäksi Liikenneviraston 12.10.2018 antamaa määräystä johtojen
ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle (LIVI/44/06.04.01/2018).
Voimaloiden osien kuljetuksia varten maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on varmistettava
hyvissä ajoin ennen kuljetuksia. Jos rakenteiden vahvistamiselle todetaan tarvetta, toimenpiteet
suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella. Tämä koskee myös mahdollista valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista siirtoa sekä liittymien avartamista.
Hankealueella ei ole rautateitä eikä vesiliikenneväyliä. Maanteiden osalta lausuu tarkemmin EteläPohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualue.
Vörå kommun
Vörå kommun avger inte utlåtande i ärendet med motiveringen att det är så långt från bosättning i
Vörå kommun.
Vörå kommun vill dock påpeka att det I MKB-programmet saknas två vindkraftsprojekt på Vöråsidan i figur 7 på sid 13. Dessa är delgeneralplanen för Storbötets vindkraftspark (Vörå-delen med
7 vindkraftverk) och Årvas Vind Ab:s projekt med ett (1) fristående vindkraftverk på fastighet 946425-5-39
Österbottens förbund
Österbottens landskapsplan
Delgeneralplanen ligger inom området för Österbottens landskapsplan 2040, som godkändes av
landskapsfullmäktige 15.6.2020. Österbottens landskapsplan 2040 trädde ikraft 11.9.2020, vilket
innebär att den ersätter Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplaner.
I Österbottens landskapsplan 2040 anvisas Björkbacken 2 benämnda område, som ett område
lämpligt för vindkraftverk (tv1). Det planerade vindkraftsområdet berörs av en kraftledning (Munsalalandskapspgränsen), ett område som är skyddat eller avses bli skyddat enligt naturvårdslagen
(SL) samt fornlämningar.
Utlåtande
Österbottens landskapsplan 2040 redogörs väl i programmet för miljökonsekvensbedömning. Vid
uppgörande av miljökonsekvensbeskrivningen skulle det utöver de beteckningar som berör projektområdet även vara viktigt att beskriva på vilket sätt utredningsalternativen beaktar landskapsplanens målsättningar.
De två projektalternativ som utreds enligt programmet för miljökonsekvensbedömning avviker från
det vindkraftområde som anvisas i Österbottens landskapsplan 2040. Österbottens förbund ställer
sig därför frågande till varför miljökonsekvensbedömningen inte innefattar något alternativ där vindkraftverken placeras inom landskapsplanens anvisade vindkraftsområde. I jämförelsen av projektets konsekvenser borde även alternativet enligt vilket projektet inte genomförs (alternativ 0) bedömas på ett likvärdigt sätt.
De vindkraftsområden som anvisas i Österbottens landskapsplan 2040 är baserade på utredningar
som omfattar hela landskapet. Vid väsentliga ändringar av de regionalt betydande vindkraftsområdena är utgångspunkten att temat vindkraft borde granskas som en helhet. Landskapsstyrelsen

beslutade 28.9.2020 att påbörja uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2050 där energiförsörjning är ett av de teman som ska uppdateras. Österbottens förbund har tillsammans med Södra
Österbottens och Mellersta Österbottens landskapsförbund startat en utredning för att undersöka
potentiella områden för vindkraft i landskapen. Utredningen, som kommer att ligga till grund för Österbottens landskapsplan 2050, ska vara klar hösten 2021. Planprocessen inleds med program för
deltagande och bedömning hösten 2021 och målsättningen är att Österbottens landskapsplan
2050 godkänns av landskapsfullmäktige hösten 2024.
I projektområdets närhet är flera andra vindkraftsprojekt i olika skeden av förverkligande och de
sammanlagda konsekvenserna dessa ger upphov till bör utredas och beaktas. I projektområdets
direkta angränsning finns två befintliga vindkraftverk och ytterligare två under planering, vilka kan
anses bilda en helhet tillsammans med Björkbackens vindkraftsprojekt.
Utöver vindkraftsområdena påverkas markanvändningen av de nya kraftledningar som behövs för
anslutning till stamnätet och med tanke på det vill Österbottens förbund lyfta fram vikten av samarbete vindkraftsprojekten emellan.
Österbottens förbund har i övrigt inget att påpeka om programmet för miljökonsekvensbedömning
av Björkbackens vindkraftsprojekt men konstaterar att alternativen som utreds inte är i enlighet
med Österbottens landskapsplan 2040.
ELY-keskuksen lausunnot:
Luonnonsuojeluyksikkö
Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit on tehty tai suunniteltu tehtäväksi kattavasti ja asianmukaisella
tavalla hanketyyppi huomioiden.
Ympäristönsuojeluyksikkö
Alustavien melu- ja välkemallinnusten perusteella asuin- ja loma-asuntoja ei olisi vaikutusalueen
välittömässä läheisyydessä. Tarvittaessa yva-selostuksessa tulee esittää kuinka monta asuin- ja
lomakiinteistöä sijaitsee milläkin vyöhykkeellä. Lisäksi mallinnustulosten perusteella tulee tarvittaessa arvioida pitääkö voimaloiden sijaintia muuttaa siten, ettei melun ja välkkeen osalta aiheudu
ohjearvojen ylityksiä tai muuta kohtuutonta haittaa asutukselle. Tai kuinka luotettavana tulosta voidaan pitää, jos asuinrakennus sijoittuu lähellä esim. melun ohjearvon rajaa mallinnuskartalla. Rakentamisessa muodostuu runsaasti ylijäämämaita. Selostuksessa tulee arvioida pintamaiden läjittämisen ympäristövaikutuksia. Myös laitteistojen teknisen käyttöiän jälkeisen huolto- ja purkutyön
aikana muodostuvien jätteiden syntyä, käsittelyä ja mahdollista loppusijoitusta tulisi tarkastella.
Vesistövaikutuksia aiotaan ohjelman mukaan selvittää seuraavasti: ”Tuulivoimapuiston vaikutukset
pinta- ja pohjavesiin (laatu ja määrä) arvioidaan tuulivoimapuiston suunnitelmien, ympäristöhallinnon aineistojen, kartta- ja tarvittaessa maastotarkastelun perusteella.
Hankkeen pinta- ja pohjavesivaikutukset ajoittuvat lähinnä tuulivoimapuiston rakentamisaikaan, jolloin tehdään maaperää muokkaavia toimia. Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon tuulivoimaloiden perustustekniikka ja käytettävät materiaalit sekä näiden mahdolliset vaikutukset maaperään
ja sitä kautta vesistöihin. Samalla arvioidaan hankkeen yleispiirteiset vaikutukset alapuolisten vastaanottavien vesistöjen laatuun ja tilaan vesipuitedirektiivi huomioiden.”
Tämän lisäksi tulee huomioida, että ainakin myllyt 9, 21, 8, 2, 16, 13, 19, 24, 4, 5 ja 15 sekä osa
uusista ja kunnostettavista teistä ja todennäköisesti osa maakaapeleista sijaitsee Jeppobäckens
utresning-ojitusyhteisön hyötyalueella tai hyötyalueen reunalla. Vaikutukset alueen peruskuivatukseen tulee selvittää. Lisäksi myllyjen ja teiden tekeminen happamia sulfaattimaita sisältäville alueille ja niistä seuraavat vaikutukset vesiin tulee myös selvittää.
Eläinsuojia ja turkistarhoja ei ole otettu huomioon ohjelman etäisyystarkastelussa. Alue on vahvaa
maatalousaluetta Jepuan Biokaasulaitoksen sijainnin johdosta ja alueelle rakennetaan jatkuvasti
lisää eläinsuojia. Jepuan Biokaasulaitos ottaa nykyään vastaan myös turkiseläinlantaa, mikä voi
johtaa siihen, että turkistarhojakin sijoitetaan tulevaisuudessa laitoksen lähialueelle.
MYLLY:n tietoalustan mukaan n. 10 eläinsuojaa on alle 2 km:n etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista (etäisyydet mitattu käsin kartasta). Niistä kolme eläinsuojaa on direktiivilaitoksia, joista

lähin on n. 600 m etäisyydellä tuulivoimalasta (VE1). Etäisyydet ovat monien eläinsuojien kannalta
lyhyemmät VE1:ssä.
Lähin turkistarha on MYLLY:n mukaan n. 1,5 km:n etäisyydellä (etäisyydet mitattu käsin kartasta).
Noin 2 km:n etäisyydellä sijaitsee KTJ:n mukaan n. 10 turkistarhaa. On epäselvää montako niistä
on enää toiminnassa.
Alueella ei ole MYLLY:n mukaan turvetuotantoalueita.
Alueidenkäyttöryhmä
Esitetty vaihtoehto VE1 sekä vaihtoehto VE2 eivät mahdu kokonaan Pohjanmaan maakuntakaava
2040 osoitetulle tv-1 alueelle (Björkbacken 2) vaan osa suunnitetuista tuulivoimaloista jää sen alueen ulkopuolelle. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ei ole esitetty sellaista vaihtoehtoa joka
mahtuisi kokonaisuudessaan maakuntakaavan osoitetulle tv-1 alueelle vaan ainoastaan nämä
jotka eivät ole maakuntakaavan mukaisia. On muistettava että suunnitelmat eivät saa olla sellaisia
maakuntakaavaista poikkeavia sekä vaikeuttavassa sen toteuttamista.
Siltä osin kuin laajennukset ylittyy maakuntakaavassa osoitettua tv-aluetta niin tulee erityisen tarkasti selvittää ja tutkia näiden tuulivoimaloiden maisema- ja ympäristövaikutukset.
Vaikutustarkastelussa on myös syytä tarkastella maakuntakaavassa huomioidut pimeät ja hiljaiset
alueet sekä tuulivoimarakentamisvaihtojen vaikutukset niihin.
Vesihuoltoryhmä
Maa- ja kallioperä
Alueen maaperä on suurimmaksi osaksi moreenia ja hienojakoista maalajia, jonka päälajitetta ei
ole selvitetty. Pintamaalajina on paikoitellen ohut turvekerros. Maaperässä on myös paksun turvekerroksen alueita ja kalliomaata. Hankealueella ei ole maa- eikä kiviainesten ottolupia eikä siellä
sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumia, moreenimuodostumia eikä kallioalueita.
Björkbackenin tuulivoimapuiston alue sijoittuu osittain sulfaattimaavyöhykkeelle. Suunnitellun tuulivoimapuiston alueelle sijoittuu alueita, jolla sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on määritelty
suureksi tai kohtalaiseksi. Muilta osin esiintymistodennäköisyys alueella on määritelty pieneksi tai
hyvin pieneksi.
Pohjavesialueet
Hankealueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet Gunnarskangan
1089351 (1-luokka) ja Bredkangan 1089304 (2-luokka) sijoittuvat noin 5,5 kilometriä itään hankealueen rajasta. Näiden pohjavesialueiden välinen raja on siirretty hieman etelämmäksi (17.9.2020).
Luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 7.9.2020 lähtien ( Dnro EPOELY/3112/2017,
EPOELY/KD). Hankealueella ei YVA-ohjelman mukaan sijaitse myöskään lähteitä tai yksityisiä kaivoja.
Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta toteutetaan maakaapelein, jotka sijoitetaan huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin.
Tuulivoimahankkeen sähkönsiirto valtakunnan verkkoon toteutetaan joko maakaapelilla tai ilmajohdolla. Liitos kantaverkkoon tapahtuu hankealueen itäpuolella noin neljän kilometrin päässä Fingrid
Oyj:n 400 kV:n olemassa olevan voimajohdon viereen rakennettavalla sähköasemalla. Sähkönsiirtoyhteys tullaan sijoittamaan mahdollisimman paljon olemassa olevien teiden varsille. Tuulivoimahankkeen sähkönsiirron periaatteet ja reitti tarkentuvat suunnittelun etenemisen myötä. Tässä
YVA-ohjelmassa esitetty sähkönsiirtolinja ei sijoitu pohjavesialueelle.
Liikenne
Hankkeen pinta- ja pohjavesivaikutukset ajoittuvat lähinnä tuulivoimapuiston rakentamisaikaan,
jolloin tehdään maaperää muokkaavia toimia. Vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon tuulivoimaloiden perustustekniikka ja käytettävät materiaalit sekä näiden mahdolliset vaikutukset maaperään ja sitä kautta pohjavesiin.
Ympäristönsuojelulaissa säädetään mm. pohjaveden pilaamiskiellosta YSL 17 § (527/2014). Toiminta pohjavesialueella mm. kuljetukset eivät saa vaikuttaa pohjaveden korkeuteen, eikä laatuun.
Rakennettaessa mahdollisia teitä pohjavesialueella tai teitä levennettäessä/kantavuutta lisättäessä
tulee huomioida materiaalien ympäristökelpoisuustestaus ja se, että uusia ojia ei saa kaivaa tai
olemassa olevia syventää mikäli pohjamaata ei tutkimuksilla osoiteta tiiviiksi.

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön sekä suunnitellun sähkönsiirtoreitin alueen vesistöt sekä
luokitellut pohjavesialueet selvitetään. YVA-ohjelman mukaan pohjavesialueita tarkastellaan lähinnä karttatarkastelun perusteella, vesilain mukaisia kohteita myös maastossa. Tuulivoimapuiston
vaikutukset pinta- ja pohjavesiin (laatu ja määrä) arvioidaan tuulivoimapuiston suunnitelmien, ympäristöhallinnon aineistojen, kartta- ja tarvittaessa maastotarkastelun perusteella.
Tulvasuojelu- ja kuivatusryhmä
Vaikutusten arvioinnissa tulisi huomioida myös alueen ojitusyhteisöt, joiden kunnossapitovastuulla
olevia ojia on hankealueella. Ojitusyhteisöt saa selville mm. Ojitusyhteisöt -karttapalvelusta, johon
linkki esim. https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Peruskuivatus.
Vaikutuksia saattaa aiheutua teiden rakentamisesta johtuvista valuma-alueiden muutoksista.
Liikennevastuualue
YVA-ohjelmassa esitetty suunnitelma liikenteellisten vaikutusten arvioinnista vaikuttaa pääosin riittävältä. Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa selvitetään käytettävät kuljetusreitit, niiden varrella
mahdollisesti häiriintyvät kohteet ja reittien liikennemäärät, myös raskaan liikenteen osuus, sekä
hankkeen aiheuttamat liikennemäärät. Arvioinnissa huomioidaan myös mm. onnettomuudet ja tiestön leveys ja kunto sekä liikenteen meluvaikutus.
Björkbackenin tuulivoimapuiston alue sijaitsee valtateiden 8 ja 19 välittömässä läheisyydessä. Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset – raportin mukaan hankealue on hyvin saavutettavissa
valtatieltä 8 johtavien yksityisteiden kautta, kuten YVA-ohjelmassakin oli esitetty. Voimaloiden kokonaiskorkeudeksi molemmissa vaihtoehdoissa esitetään 280 m.
Pohjanmaan maakuntakaavassa hankealueen viereiselle osuudelle valtatie 8 on merkitty merkinnällä uusi tai parannettava tielinja liittymäjärjestelyineen sekä vt 8 ja 19 risteykseen uusi eritasoliittymä liikennejärjestelyineen. ELY-keskuksella on parhaillaan käynnissä valtatielle 8 Vaasa – Kokkola välille ohituskaistojen tiesuunnittelun lähtökohtien määrittely. Yksi ohituskaistaosuus sijaitsee
juuri hankealueen kohdalla valtatiellä 8 kuten maakuntakaavaankin on merkitty. Lisäksi uusi eritasoliittymä valtateiden 8 ja 19 risteykseen saattaa vaatia valtatien 8 linjauksen siirtämistä kaakkoon
päin eli lähemmäs hankealuetta. Vaihtoehdossa 1 esitetyt voimalat numero 15 ja 20 näyttävät sijaitsevan melko lähellä valtatietä 8 ja ne tulee siirtää etäämmälle valtatiestä tai mahdollisesti poistaa kokonaan. Etenkin voimalan numero 15 mahdolliseen sijaintiin saattaa eritasoliittymän vaatima
valtatien 8 uusi linjaus vaikuttaa. Koska hankkeiden tiesuunnittelu ei ole vielä käynnistynyt, emme
pysty tässä vaiheessa vielä ottamaan tarkasti kantaa riittävään etäisyyteen. Mikäli Ytterjeppon ohituskaistaosuus etenisi toteutukseen asti ennen tuulivoimapuistoa, ei kuljetuksia myöskään pystytä
hoitamaan alueelle YVA-ohjelmassa esitettyä yksityistietä pitkin, sillä ohituskaistaosuuksilla ei sallita liittymiä. YVA-prosessin aikana kuljetuksille tulee selvittää toinen reitti päätieverkolta hankealueelle.

