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5 TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT
5.1

Tuulivoimapuiston vaihtoehdot

YVA-menettelyn aikana selvitetään voimaloiden eri sijoitusmahdollisuuksia hankealueella. Tässä YVA-ohjelmassa esiteltävät vaihtoehdot on laadittu aluetta, asutuksen sijaintia ja tuuliolosuhteita koskevan nykytiedon mukaan.
5.1.1

Vaihtoehto 1

Vaihtoehdossa 1 rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa joiden teho on noin 3 MW ja kokonaiskorkeus enintään 200 m, katso Kuva 10.
Arvioitu sähkön tuotanto on noin 225 000 MWh/vuosi.
5.1.2

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 2 rakennetaan enintään 51 tuulivoimalaa joiden teho on noin 2 MW ja kokonaiskorkeus enintään 150 m, katso Kuva 11.
Arvioitu sähkön tuotanto on noin 240 000 MWh/vuosi.

5.2

Sähkönsiirron vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tullaan arvioimaan viisi hankkeen verkkoliityntävaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot kuvataan lyhyesti alla ja havainnoidaan alla olevassa kuvassa
(Kuva 12). Verkkoliityntä tapahtuu jännitetasolla 110 kV.

A. Ilmajohto vedetään hankealueen luoteisosasta pohjoiseen. 2,5 km merikaapeli lasketaan
Svisskärsfjärdenin poikki ja jatkuu sen jälkeen ilmajohtona pohjoiseen. Loppumatka Kristiinankaupungin rakennettavalle sähköasemalle kulkee samaa reittiä kuin tuulivoimahankkeiden
Lappfjärd ja Lakiakangas sekä Metsälän johdot.

B1. Ilmajohto vedetään hankealueen koillisosasta itään Metsälän hankealueelle. Sieltä johto
seuraa Metsälän hankkeen johtoa pohjoiseen Lappfjärdin kautta. Johto seuraa jonkin matkaa
Fingridin 400 kV johtoa (rakennetaan parhaillaan 220 kV johdon tilalle) ja kääntyy sitten länteen Kristiinankaupungin sähköasemalle.

B2. Ilmajohto vedetään hankealueen kaakkoisosasta Metsälän hankealueelle ja sieltä pohjoiseen kuten vaihtoehdossa B1.

C1. Ilmajohto seuraa ensin vaihtoehtoa B1 Metsälän hankealueelle ja jatkuu sieltä itään vielä
määrittelemättömälle uuden useille tuulivoimatoimijoille yhteisen sähköaseman paikalle 400
kV johdon luona.

C2. Ilmajohto seuraa ensin vaihtoehtoa B2 Metsälän hankealueelle ja jatkuu sieltä itään samalle vielä määrittelemättömälle uuden sähköaseman paikalle kuin vaihtoehdossa C1.

5.3

Nollavaihtoehto

YVA-menettelyssä tarkastellaan myös ns. sanottua nollavaihtoehtoa eli tilannetta, jossa Västervikin tuulivoimahanke ja sen liittäminen verkkoon eivät toteudu.
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Kuva 10: Vaihtoehdon 1 alustava sijoittelu 29 tuulivoimalalla.
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Kuva 11: Vaihtoehdon 2 alustava sijoittelu 51 tuulivoimalalla.
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Kuva 12. Sähkönsiirron vaihtoehdot.
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6 YMPÄRISTÖN NYKYTILA
Tässä luvussa kuvataan yleisesti ympäristön nykytilaa sekä hankealueella olevia suojelukohteita. Kuvauksen tehtävänä on ohjata vaikutusten arviointia tärkeisiin asioihin.
Ennen tämän YVA-ohjelman laatimista on tehty jo useita selvityksiä. Ramboll Finland Oy teki
hankealueen luontoarvo-, linnusto-, liito-orava- ja lepakkoselvitykset kesällä 2012. Luontokartoittaja (EAT), ins. (AMK) Ville Yli-Teevahainen sekä MMM Ismo Nousiainen ovat tehneet kenttätyöt. Edellä mainittujen tulokset eivät ole vielä valmiit, mutta alustavat tulokset kuvataan
lyhyesti tässä luvussa ja esitetään kuvissa 14 ja 15.

6.1

Ilmasto ja tuuliolosuhteet

Hankealue sijaitsee rannikolla, missä tuuliolosuhteet ovat hyvät. Suomen tuuliatlaksen mukaan
tuulen keskinopeus alueella on 6,4–7,0 m/s 100 metrin korkeudessa. Triventus Wind Power AB
tekee jatkuvia tuulimittauksia SODAR-laitteistolla, joka mittaa tuuliolosuhteita äänipulssien
avulla. Mittauksia tehdään myöhemmin myös tuulimittausmaston avulla.

8-8,4

6,5-6,9
7-7,4

8,5-9

7,5-7,9

Projektområde/
Hankealue

6-6,4

Kuva 13: Tuuliruusu ja laskettu keskimääräinen tuulennopeus (m/s) alueella Suomen tuuliatlaksen mukaan.
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6.2

Maankäyttö

Hankealueen pinta-ala on noin 31 km2, ja alue on suurimmaksi osaksi talouskäytössä olevaa
asumatonta metsämaata sekä alavampia maita ja peltoa. Maasto on melko tasaista, ja sille on
tunnusomaista matalat kukkulat ja moreenikumpareet, joiden välissä on soita ja peltoja. Etäisyys valtatie 8:lle on pienimmillään noin 800 metriä. Alueella on useita pieniä teitä, ja isompi
Isokärrintie kulkee alueen läpi sen länsireunassa.
Pääasiallinen asutus on hankealueen itä- ja pohjoisreunassa, muun muassa Metsälän, Västervikin, Hedenin, Pakankylän ja Långforsin kylissä. Lähin asutus on noin kilometrin päässä tuulivoimaloista. Muutoin ympäristö on haja-asutusluonteista.

6.3

Geologiset olosuhteet

Hankealueen kallioperä on pääasiassa kiillegneissiä ja tonaliittia. Myös graniittia on jonkin verran. Kalliopaljastumia on paikoitellen, lähinnä alueen reunoilla. Hallitseva maalaji on moreeni,
mutta alueella on myös runsaasti soita.
Hankealueen eteläosassa on harjujensuojeluohjelmaan kuuluva alue. Ohjelman tavoitteena on
säilyttää suojeltujen alueiden luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset
piirteet. Suomen harjujen alkuperäisluonto on pitkälti tuhottu, erityisesti suurten kaupunkien
ja liikenneväylien läheisyydessä. Tuhoamisen syynä on soran ja hiekan ottaminen.
Suojeltujen harjujen luonnontilaa ja maisemakuvaa ei saa heikentää esimerkiksi maa-ainesten
ottamisella. Suojelualueella olevien arvojen säilyttämiseksi tuulivoimalat, tiet ja voimalinjat on
sijoitettava niin, että alueiden luonteenomaiset piirteet eivät häviä.

6.4

Pinta- ja pohjavedet

6.4.1

Pohjavesi

Hankealueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Noin kolme kilometriä alueesta etelään on
kuitenkin Kallträskin vedenottamo. Kallträskin harju on luokkaan I kuuluva pohjavesialue (vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue).
6.4.2

Pintavedet

Hankealue sijaitsee Selkämeren rannikon läheisellä valuma-alueella. Suuri osa metsistä ja soista on ojitettu. Hankealueen pohjoisosassa on kaksi isoa suota, Högmossen ja Nedermossen.
Alueen keskiosassa sijaitsevat hieman pienemmät suot Råmossen, Högmossen ja Hedmossen
ja lounaisnurkassa Småträsken. Hankealueella on useita puroja ja hieman suurempi Snoddiket
(Snuudunoja), joka on osittain oikaistu. Alueen läheisyydessä sijaitsevat järvet Storträsket lännessä ja Storsjöträsket etelässä.
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Kuva 14: Hankealueella vuonna 2012 tehdyissä selvityksissä määritetyt luontoarvot.
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Kuva 15: Linnusto- ja liito-oravaselvitysten tulokset vuonna 2012. Karttaan ei ole salassapitosyistä merkitty petolintujen pesiä.
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6.5

Kasvillisuus ja luontoarvot

6.5.1

Luontotyypit

Suurin osa hankealueesta on tehohoidettua, mänty- ja kuusivaltaista talousmetsää. Metsä on
yleisesti ottaen melko nuorta ja paikoitellen hyvin tiheää. Hankealueen keskiosassa on laajoja
avohakkuualueita ja nuoria taimikoita. Myös nuoria lehtipuita on paikoin runsaasti. Vanhempaa, luonnontilaisen kaltaista, järeää kuusi-haapasekametsää on ainoastaan pienissä kuvioissa
eri puolilla hankealuetta.
Hankealueen keskiosien korkeimpien harjualueiden hallitseva metsätyyppi on kuivahko puolukkakangas. Alempana puolestaan hallitsevana on tuore mustikkakangas, joka on tyypillinen
esimerkiksi peltojen reunoilla. Kuusivaltainen tuore kangasmetsä on yleinen hankealueen itäja eteläreunassa. Metsälän kylän lähellä seassa on myös pieniä peltoja. Kallioisilla harjuilla,
esimerkiksi Flatbergetillä, metsä on karumpaa: kuivalla kankaalla on vanhoja mäntyjä ja jäkäläisiä kumpareita.
6.5.2

Suot

Nedermossen-Högmossen on pääosin ojittamaton, noin 200 hehtaarin kokoinen keidassuokompleksi hankealueen keskiosassa. Laaja keidassuokompleksi on luonnon monimuotoisuuden
kannalta hankealueen tärkein luontotyyppi. Suomaa kuuluu luontotyyppidirektiivin liitteessä I
mainittuun ensisijaisesti suojeltavaan luontotyyppiin ”keidassuot”. Ensisijaisesti suojeltavat
luontotyypit ovat uhanalaisia, minkä vuoksi niitä koskee ”erityinen suojeluvastuu”.
Västervikin ja Hedenin lähellä sijaitsevia pienempiä Högmossenin ja Hedmossenin suokuvioita
ei myöskään ole ojitettu. Hedmossen on paikallisesti arvokasta suoluontoa. Sen keskiosat ovat
ojittamattomia, ja keskellä on 1970-luvulla tapahtuneen turpeennoston seurauksena syntynyt
suolampi. Suurin osa alueen suomaista on edellä mainittuja lukuun ottamatta ojitettuja.
6.5.3

Muut luontoarvot ja uhanalaiset lajit

Hankealueella on joitain pieniä vanhoja metsäalueita, jotka saattavat kehittyä luonnontilaisen
kaltaisiksi. Alueilla on tiheää metsää ja järeitä puita, joista suuri osa on vanhoja haapoja. Vanhat metsäalueet ovat tärkeitä elinympäristöjä petolinnuille ja muille eliöille, esimerkiksi liitooraville ja lepakoille.
Maastossa ei ole havaittu luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja uhanalaisia lajeja (46 §) tai rauhoitettuja kasvi- tai sammallajeja (42 §). Raidankeuhkojäkälää, joka on valtakunnallisesti silmällä pidettävä laji (NT), on haapojen järeissä rungoissa joissain vanhan metsän kuvioissa.

6.6

Linnusto

Hankealueella pesivää linnustoa ja sen kautta muuttavia lintuja on selvitetty lintukartoitusten
ja maastohavaintojen avulla. Linnustoselvityksen päätarkoituksena oli selvittää suojelun kannalta tärkeiden lajien esiintymistä hankealueella ja sen läheisyydessä sekä arvioida tuulivoimala-alueen yli tapahtuvan lintujen muuton laajuutta.
6.6.1

Pesimälinnusto

Suuri osa alueen pesimälinnustosta on havu- ja sekametsille tyypillisiä lajeja, esimerkiksi peippo ja pajulintu. Lajeja, joita esiintyy jonkin verran, ovat muun muassa tiltaltti, idänuunilintu ja
30

YVA-ohjelma Västervikin tuulivoimapuisto

peukaloinen. Reheville lehtimetsille tyypillisiä lintulajeja esiintyy hankealueella muutama, esimerkiksi lehtokerttu, kultarinta ja mustapääkerttu.
Hankealueella esiintyy neljä metsäkanalajia: metso, teeri, pyy ja riekko. Näistä pyy on melko
yleinen. Alueen keskiosassa, Nedermossenin ja Högmossenin suoalueella, on teeren soidinpaikka. Samalla alueella on myös useita pesiviä riekkopareja. Flatbergetin pohjoispuolella on
metson soidinpaikka.
Hiirihaukka pesii hankealueen länsireunassa. Pesintäaikana on tehty reviirihavaintoja muun
muassa varpushaukasta, kanahaukasta, mehiläishaukasta, tuulihaukasta, nuolihaukasta, merikotkasta ja kalasääskestä. Hankealueen pohjoisosassa on kalasääsken pesä. Lähin tunnettu
merikotkan pesäpaikka on noin kahden kilometrin päässä hankealueesta. Tarkemmat tiedot
pesäpaikkojen sijainnista eivät ole suojelusyistä julkisia.
6.6.2

Muuttava linnusto

Pohjanlahden rantaviiva on lintujen muuton tärkeä johtolinja Pohjanmaalla. Sitä pitkin muuttaa joka syksy ja kevät satojatuhansia lintuja. Varpuslinnut, kurjet ja päiväpetolinnut muuttavat
useammin mantereen kautta kuin sorsalinnut ja lokit. Lajien muuttoreitti seuraa usein erilaisia
maiseman johtolinjoja, esimerkiksi harjuja, leveitä jokiuomia tai laajoja peltoalueita. Muuttoreitit eivät yleensä ole viivamaisia, vaan pikemminkin leveitä käytäviä, joiden keskellä muuttolintujen määrä on tavallisesti suurin.
Hankealueen kautta kulkevaa kevätmuuttoa tarkkailtiin alueella 19 päivän ajan huhtikuun alusta toukokuun puoliväliin 2012. Hankealue on vilkkaan muuttoreitin vieressä. Tarkkailuaikana
nähtiin lähes 800 muuttavaa hanhea ja 500 muuttavaa kurkea. Paikalliset hanhet lensivät alueella lähes yhtä paljon.
Syysmuuton tarkkailu ei ole vielä päättynyt. Muuttoa tarkkaillaan maastossa 20 työpäivän ajan
syyskuusta marraskuuhun 2012.

6.7

Muu eläimistö

6.7.1

Liito-orava

Uusimman tutkimustiedon mukaan liito-oravien määrä on vähentynyt koko Suomessa jyrkästi
viime vuosikymmenien aikana. Laji on mainittu EU:n luontotyyppidirektiivin liitteen IV a kohdassa, ja kansallisesti se on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on siksi luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Pohjanmaan rannikon kunnissa on yksi maan tiheimmistä liito-oravakannoista.
Liito-oravan esiintymistä hankealueella selvitettiin maastossa viiden päivän ajan keväällä 2012.
Liito-oravaa tavattiin hankealueen laidassa, kuusivaltaisissa tuoreissa ja lehtomaisissa kangasmetsissä, joissa on runsaasti järeitä haapoja.
6.7.2

Lepakot

Suomessa on yhteensä 13 lepakkolajia. Osa niistä esiintyy koko maassa, osa on hyvin harvinaisia. Kaikki lajit on mainittu EU:n luontotyyppidirektiivin liitteen IV a kohdassa. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on siksi luonnonsuojelulain
nojalla kielletty. Kaikki lepakkolajit ovat myös rauhoitettuja, ja niitä suojellaan kansainvälisellä
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EUROBATS-sopimuksella. Uusimman arvion mukaan ripsisiippa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) ja pikkulepakko vaarantuneeksi (VU).
Lepakot kuuluvat niihin eläinryhmiin, joille tuulivoima voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia. Näin
voi tapahtua lähinnä, jos voimala sijoitetaan muuttoreitille tai ruokailualueelle tai niiden läheisyyteen. Lepakoiden esiintymistä selvitettiin kesällä 2012 sekä aktiivisin että passiivisin menetelmin. Selvityksen tulokset eivät ole vielä valmiit, koska käsiteltäviä tietoja on runsaasti.

6.8

Maisema

Hankealue sijaitsee Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudulla. Maisema on melko tasaista, ja hankealueen korkein kohta sijaitsee noin 30 metriä merenpinnasta. Maisemaa hallitsevat metsät.
Siellä täällä on myös melko laajoja peltoalueita.
6.8.1

Härkmeren maisemansuojelu

Noin 6 km hankealueesta pohjoiseen sijaitsee Härkmeri, joka on luokiteltu valtakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi (MAO100108). Alueen viljelymaisema on säilynyt avoimena ja
yhtenäisenä perinteikkäine talonpoikaisrakennuksineen ja rikkaine luontoineen. Härkmeri on
myös valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue.

6.9

Kulttuuriperintö

6.9.1

Siipyy ja Kiilin kalastussatama

Lähin kulttuurimaisema-alue on Siipyyn kirkonkylä ja kalastussatama Kiili, noin 4 km hankealueelta lounaaseen. Siipyy ja kalastussatama muodostavat hyvin säilyneen pohjanmaalaisen rannikkoyhteisön jossa historiallisesti on harjoitettu laivanrakennusta, merenkulkua ja pyyntielinkeinoja. Laivanrakennus sijoittui Kiilin rannalle ja sitä harjoitettiin etenkin 1700- ja 1800luvuilla. Kylä on muotoutunut näiden elinkeinojen seurauksena.
Siipyyn kirkonkylä on säilyttänyt perinteisen rakenteensa, ja Kiilin kalaranta ja vierassatama
kylän länsipuolella ovat vieläkin käytössä. Lukuisat ranta- ja venevajat muodostavat pitkän
rantaa seuraavan rivistön.
6.9.2

Muinaisjäännökset

Hankealueella sijaitsee useita muinaisjäännöksiä jotka kaikki ovat rauta- tai pronssikautisia
hautaröykkiöitä, katso Kuva 16. Hankealueen välittömässä läheisyydessä on lisäksi viisi kiinteätä muinaisjäännöstä. Hankealueella sijaitsevat röykkiöt kuvataan alla.
Kiviringit on muinaisjäännöskohde, joka sijaitsee harjujensuojeluohjelmaan kuuluvan kapean
harjun kaakkoispäässä hankealueen eteläosassa Hedmossenin luoteispuolella. Kohde sijaitsee
kaksi kilometriä Hedenin kylästä luoteeseen ja sitä kutsutaan Stenringsbackeniksi. Maasto on
mäntykangasta ja maaperä moreenia.
Samalla paikalla on alun perin ollut viisi röykkiötä, joista yksi on tuhoutunut. Röykkiöt ovat
rivissä noin sadan metrin matkalla harjanteen laella. 1. röykkiön halkaisija on noin 8 metriä ja
korkeus noin 1,3 metriä. 2. röykkiön halkaisija on noin 13 metriä ja korkeus noin 2 metriä. 3.
röykkiön halkaisija on noin 5 metriä ja korkeus noin 1 metri. 4. röykkiön halkaisija on noin 12
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metriä ja korkeus noin 2 metriä. Kaikki röykkiöt ovat kranssimaisia. Noin 400 m Kiviringitkohteesta pohjoiseen sijaitsee myös Stenringsbacken N niminen röykkiö.
Harjujensuojelualueesta kaakkoon, noin 50 m tien länsipuolella, sijaitsee vielä yksi hautaröykkiö. Röykkiö on läpimitaltaan noin 10 m ja korkeudeltaan 1,2 m. Sitä kutsutaan Storpåttbackeniksi.
Hankealueen koillisosassa on kolme kiinteätä muinaisjäännöstä: Nedermosskogen, Myrbergen
ja Pambaliden. Nedermosskogen muodostuu kahdesta, ilmeisesti koskemattomasta röykkiöstä
noin 15 m toisistaan. Röykkiöt ovat läpimitaltaan 5 ja 4 m ja ne ovat 0,6 ja 0,4 m korkeita. Myrbergen on matala pitkänomainen röykkiö, mitoiltaan 4x7 metriä ja korkeudeltaan 0,5 m. Pambaliden on 0,5 m korkea röykkiö jonka läpimitta on 6 m.
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Kuva 16: Muinaisjäännökset hankealueella ja sen lähettyvillä.
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6.10 Luonnonsuojelualueet
Alla olevissa taulukoissa esitetään suojelualueet ja suojeluohjelmakohteet 20 km säteellä.
Useimmat suojelualueet ovat usean aluesuojelun tai suojeluohjelman piirissä. Ainoa suojelualue joka sijaitsee hankealueen rajojen sisäpuolella on harju joka kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. Tämä on kuvattu aiemmassa luvussa.
Taulukko 2: Natura 2000 -alueet (SPA: lintudirektiivi; SCI: luontodirektiivi).

Natura 2000
Lapväärtin kosteikot (SPA/SCI)
Lapväärtinjokilaakso
Hanhikeidas (SPA/SCI)
Haapakeidas (SPA/SCI)
Kukilankeidas (SCI)
Mankaneva (SCI)
Kasalanjokisuu (SCI)
Kristiinankaupungin saaristo (SPA/SCI)

Koodi

Etäisyys (km)

FI0800112
FI0800111
FI0800026
FI0200021
FI0200017
FI0200018
FI0200033
FI0800134

6
18
13
17
14
9
9
5

Taulukko 3: Luonnonsuojeluohjelmissa olevat alueet.

Lintuvesien suojeluohjelma
Härkmerifjärden, Lapv.j.suisto, Pohj.lahti, Syndersj.,
Blomtr.
Kotolahti-Riispyynlahti ja Österbackanlahti

Tunnus

Etäisyys

LVO100213
LVO020060

6
9

3FI017

6

SO100272
SSA020007
SSO100272
SSO020076
SSO020061
SSO020060

13
17
12
14
9

HSO100092
RSO100055

0
5

Ramsar-alueet
Lapväärtin lintuvedet

Soidensuojeluohjelma/soidensuojelualue
Hanhikeidas
Haapakeitaan soidensuojelualue
Haapakeitaan-Huidankeitaan-Mustasaarenkeitaan alue
Kukilankeidas
Mankaneva-Kakkurinneva

Muut suojeluohjelmat
Harjujensuojeluohjelma
Rantojensuojeluohjelma Domarkobban

35

YVA-ohjelma Västervikin tuulivoimapuisto

Lapväärtin kosteikot
Lapväärtinjokilaakso

Hanhikeidas
Kristiinankaupungin saaristo

Haapakeidas

Kukilankeidas
Mankaneva

Kasalanjokisuu

Kuva 17: Natura-alueet ja yksityismaiden suojelualueet hankealueen ympäristössä.
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Kuva 18: Suojelu- ja suojeluohjelma-alueita hankealueen ympäristössä.
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6.10.1 Lapväärtin kosteikot
Lapväärtin kosteikkojen Natura 2000 -alueeseen kuuluu useita Lapväärtin eteläpuolella sijaitsevia kosteikkoja. Kosteikot kuuluvat myös lintuvesien suojeluohjelma-alueisiin ja Ramsaralueisiin. Lapväärtinjokisuisto kuuluu lisäksi kansainväliseen Project Aqua vesistönsuojeluohjelmaan. Kosteikot sijaitsevat noin kuusi kilometriä hankealueesta pohjoiseen.
Lapväärtin kosteikkojen ytimenä ovat järvet Härkmerifjärden, Syndersjön ja Blomträsket sekä
jokisuisto, joka on pitkä, kapea lahti. Alueet muodostavat yhdessä tärkeän lintuvesialueen.
Lähellä rannikkoa sijaitseva Härkmerifjärden on matala ja humuspitoinen, ja sen valuma-alue
on laaja. Järvi on muodostunut entisestä merenlahdesta, mutta se sijaitsee edelleen matalalla.
Härkmerifjärden on kansainvälisesti tärkeä lintujen ruokailu-, pesimä- ja levähdysalue, jolla
pesii useita uhanalaisia ja taantuneita lintulajeja. Vesilintuja on eniten, mutta myös kahlaajia
on runsaasti. Alue on lisäksi tärkeä kalojen kutupaikka ja monipuolinen elinympäristö eri hyönteislajeille. Ruovikkolajit ovat vaikuttaneet merkittävästi Härkmerifjärdenin suojelupistearvoon.
Eteläisin järvi Syndersjön on pitkänkapea, ja se sijaitsee Härkmerifjärdenin kaakkoispuolella.
Järven pesimälinnusto on monipuolinen, mutta hallitsevana ovat vesilinnut. Syndersjönin rantametsissä asustaa muun muassa helmipöllö, palokärki ja liito-orava.
6.10.2 Lapväärtinjokilaakso
Noin 18 km hankealueesta koilliseen sijaitsee Lapväärtin jokilaakson Natura-alue. Suojelu käsittää kaksi pienempää aluetta Isojoen-Lapväärtinjoen varrella. Suurempi kahdesta alueesta seuraa joen eteläistä rantaa kohdassa jossa joki kääntyy noin 20 km jokisuusta yläjuoksulle päin.
Toinen alue muodostuu suosta noin 2 km joen rannasta etelään.
6.10.3 Hanhikeidas
Noin 13 kilometriä hankealueesta itään sijaitseva Hanhikeidas kuuluu sekä Natura 2000 verkostoon että valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Alue on keidassuo, jonka linnustoarvot ovat merkittäviä. Suolla pesii ja levähtää vesilintuja ja kahlaajia.
6.10.4 Haapakeidas
Noin 17 kilometriä hankealueesta itään sijaitseva Haapakeidas kuuluu sekin Natura 2000 verkostoon ja soidensuojeluohjelmaan. Haapakeitaan Natura-alueen luoteispuolella on pienempi soidensuojeluohjelmaan kuuluva alue.
Haapakeidas on laaja, erämainen kokonaisuus, jossa edustettuina ovat kaikki seudulle ominaiset suotyypit. Alueella on myös noin satavuotiasta luonnonmetsää.
6.10.5 Kukilankeidas
Noin 14 kilometrin päässä hankealueesta sijaitseva Kukilankeidas kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Alue muodostuu useasta erillisestä pienestä keidasalueesta.
Kukilankeitaan eteläisin osa on parhaiten kehittynyt. Kermit ja kuljut vuorottelevat, ja alueella
on muutama allikko. Suon reunat ovat voimakkaasti ojitettuja, mutta muuten suo on säilynyt
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lähes luonnontilaisena. Alue on sekä kasvistoltaan että eläimistöltään arvokas. Sen linnustoon
kuuluvat muun muassa kaakkuri ja kurki.
6.10.6 Mankaneva
Noin yhdeksän kilometriä hankealueesta etelään sijaitseva Mankanevan alue kuuluu sekä soidensuojeluohjelmaan että Natura 2000 -verkostoon. Alue muodostuu nuorista, ohutturpeisista
keidassoista. Koska suomuodostuma on melko nuorta, siellä täällä esiintyy minerotrofiaa. Suolla on suuri merkitys keidassoiden kehityksen tutkimuksessa, sillä se on noussut merestä maankohoamisen seurauksena melko myöhään. Linnustoon kuuluvat muun muassa kurki, kapustarinta ja liro. Myös kaakkuri pesii alueella.
6.10.7 Kasalanjokisuu
Hankealueesta noin 9 km etelää, Merikarvian rannikolla, sijaitsee Kasalanjokisuun Natura-alue.
Täällä Kasalanjoki laskee sokkelomaiseen sisälahteen jolla sijaitsee lukuisia saaria. Alue sisältää
useita edustavia luontotyyppejä, melkein puuttomasta ulkosaaristosta mataliin suojaisiin lahtiin rannikolla. Rannan kasvillisuudessa näkyy paikoin selvästi maan kohoamisen vaikutus. Linnusto muodostuu suurimmaksi osaksi vesilinnuista, esim. mustakurkku-uikku, haapana, heinätavi, lapasorsa, nokikana ym.
Alueen pohjoisin osa on myös lintuvesiensuojeluohjelman piirissä.
6.10.8 Kristiinankaupungin saaristo
Useat alueet Kristiinankaupungin rannikolla kuuluvat Kristiinankaupungin saariston Natura
2000-alueeseen. Jotkut näistä kuuluvat myös rantojensuojeluohjelmaan ja ovat yksityismailla
sijaitsevia luonnonsuojelualueita. Hankealueen ja Natura-alueen etäisyys on pienimmillään
noin 4,5 km. Suojellut alueet muodostavat edustavan osan Kaskisten ja Merikarvian välisestä
kapeasta saaristovyöhykkeestä.
Kristiinankaupungin saariston suojellut osat muodostuvat pääasiassa suuresta määrästä puuttomia tai harvapuustoisia luotoja ja saaria. Alueella sijaitsee muutama suurempi saari joilla on
mäntyvaltaista havusekametsää tai lehtimetsää. Saaristossa on runsas pesimälinnustokanta,
mm. uhanalaiset lajit lapasotka, selkälokki ja räyskä. Saarilla on myös rikas kasvillisuus, joukossa useita uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Natura-alueen välittömässä läheisyydessä on useita
kalankasvatuslaitoksia ja alueen läpi kulkee laiva- ja veneväyliä.
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7 ARVIOINTITYÖN KUVAUS
YVA-lain mukaisessa menettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia YVA-laissa ja YVAasetuksessa säädetyssä laajuudessa. Alla olevassa kuvassa (Kuva 19) mainitut vaikutukset arvioidaan aina.

Kuva 19: YVA-lain mukaisesti arvioitavat ympäristövaikutukset.

Tuulivoimahankkeen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat yleensä vaikutukset linnustoon,
maisemaan ja ihmisiin. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat lähinnä melun ja varjojen aiheuttamat häiriöt. Tässä hankkeessa arvioitavat pääasialliset vaikutukset on alustavasti luokiteltu
seuraavasti:







vaikutukset ilmastoon
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
vaikutukset alueen käyttöön
vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
vaikutukset luonnonympäristöön
vaikutukset ihmisiin.

Kunkin ryhmän osalta selvitetään rakentamisen, käytön ja käytöstä poistamisen aikaisia vaikutuksia.
Pohjanmaan eteläosissa on meneillään useita tuulivoimahankkeita. Tärkeä osa vaikutusten
arviointia on Västervik-hankkeen ja lähialueen muiden hankkeiden kumulatiiviset yhteisvaikutukset. Pääasialliset arvioitavat kumulatiiviset vaikutukset ovat maisemaan ja linnustoon kohdistuvat vaikutukset sekä valon ja varjojen aiheuttamat häiriöt.
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7.1

Arviointityössä käytettävät menetelmät

Vaikutusten arvioinnissa käytetään pääosin muun muassa ympäristö- ja luontoselvityksistä
sekä muista vaikutusalueella tehdyistä tai tehtävistä selvityksistä saatuja tietoja. Myös viranomaisilta, asukkailta, suunnitelmista ja ohjelmista saadut tiedot ovat tärkeitä lähteitä. Vaikutusten arvioimiseen ja kuvaamiseen käytetään jonkin verran mallinnusta ja visualisointitekniikoita.
Olemassa olevaa tutkimusta tuulivoiman ympäristövaikutuksista käytetään arviointityön viitekehyksenä. Hankesuunnittelua täsmennetään ja päivitetään YVA-menettelyn aikana. Uudistetut hankesuunnitelmat vaikuttavat rajauksiin ja arvioihin.
Vaikutuksia kuvataan ja vertaillaan pääasiassa tekstimuodossa, ja tekstiä selvennetään kuvien,
taulukoiden, havainnekuvien ja laskelmien avulla. Vaikutukset määritellään mahdollisuuksien
mukaan alla olevien IEMAn kriteerien mukaan:







7.2

Luonne: myönteinen/kielteinen
Tyyppi: välitön/välillinen
Palautuvuus: palautuva/palautumaton
Laajuus: paikallinen/alueellinen/laaja-alainen
Kesto: lyhytaikainen/pitkäaikainen
Vaikutuksen kohteen arvo ja herkkyys

Vaikutusalueen rajaus

Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisia.
Vaikutusalue on määriteltävä niin, että alueen ulkopuolella ei voida olettaa ilmenevän merkittäviä ympäristövaikutuksia Alla esitellään alustava ehdotus vaikutusalueesta erityyppisten vaikutusten osalta. Aluetta päivitetään tehtävien selvitysten pohjalta jatkuvasti YVA-menettelyn
aikana. Alustava vaikutusalue ulottuu 20 km hankealueesta maisemavaikutusten osalta, ja
1 km muiden vaikutusten osalta.

Landskapliga konsekvenser/
Maisemavaikutukset

Övriga konsekvenser/
Muut vaikutukset

Kuva 20: Alustava vaikutusalue.
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8 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
8.1

Vaikutukset ilmastoon

Ilmastovaikutusten arviointi perustuu marginaalisähkön käsitteeseen. Marginaalisähköllä tarkoitetaan sähköä, jonka tuotanto on tiettynä hetkenä kalleinta (marginaalissa) ja jonka halvempi, esimerkiksi tuulivoimalla tuotettu, sähkö työntää pois markkinoilta. Marginaalisähkö
vaihtelee sekä vuoden aikana että tunnista tuntiin, mutta yleensä se on fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä, joka aiheuttaa paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Uusi tuulivoima korvaa
siis fossiilisia polttoaineita (hiili, maakaasu ja öljy) sähköntuotannossa. Päästöjen väheneminen
esitetään laskelmana, jossa hankkeen energiantuotantoa verrataan esimerkiksi hiililauhdevoimalan vastaavaan tuotantoon.

8.2

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Tuulivoimahankkeeseen ei kuulu pelkästään tuulivoimaloiden rakentaminen vaan myös mittavat infrastruktuurityöt eli teiden, varastoalueiden ja sisäisen sähköverkon rakentaminen sekä
siirtoyhteyksien rakentaminen voimaloista valtakunnan sähköverkkoon. Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän edut voivat olla vastakkaiset hankealueella. Laitos vaikuttaa myös muiden hankkeiden suunnitteluun ja yhteiskunnan yleiseen, ennen kaikkea sähkönjakelun, infrastruktuuriin.
Hankkeen vaikutusta yhteiskunnan yleiseen infrastruktuuriin arvioidaan tarkastelemalla paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia maankäytön suunnitelmia ja tavoitteita.

8.3

Vaikutukset alueen käyttöön

Västervikin tuulivoimapuiston rakentaminen vaikuttaa yksityishenkilöiden ja elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksiin käyttää aluetta ja sen lähiympäristöä sekä näiden alueiden käytön houkuttelevuuteen. Esimerkiksi melu, tiet ja turvallisuusriskit voivat vaikuttaa joihinkin seuraavista:






metsätalous
metsästys ja kalastus
muut elinkeinot
vakituinen asutus
loma-asutus.

Edellä mainitut vaikutukset arvioidaan maastokäynneillä, kartta-aineistoilla, muista tuulivoimahankkeista saatujen kokemusten avulla sekä aluetta ja sen lähiympäristöä käyttäville henkilöille suunnatuilla kyselyillä ja näiden henkilöiden haastatteluilla.

8.4

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

8.4.1

Maisema

Tuulivoimaloiden korkeuden ja laitoksen koon vuoksi hanke vaikuttaa siihen, millaisena sen
lähialue koetaan. Koska alue on melko tasaista, puisto tulee näkymään kauas. Myös voimajohdot, joita ei sijoiteta maan alle, vaikuttavat maisemaan.
Arvioinnin kohteena eivät ole pelkästään Västervik-hankkeen vaikutukset maisemaan, vaan
myös läheisten hankkeiden kumulatiiviset vaikutukset. Maiseman kokonaismuutosta on olen42
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naisinta arvioida paikoilta, joihin on keskittynyt asutusta ja joissa ihmiset yleisesti liikkuvat,
sekä herkiltä paikoilta, joilla on kulttuurihistoriallisia arvoja.
Vaikutuksia maisemaan arvioidaan osittain kuvasovitteiden avulla. Kuvasovite antaa käsityksen
siitä, miten tuulivoimalat vaikuttavat näkymään tietyiltä ympäristön paikoilta kuvanottoajankohtana vallitsevissa olosuhteissa. Sovitteet tehdään panoraamakuvina maisemasta, johon
tuulivoimalat sijoitetaan tarkasteltavien vaihtoehtojen mukaisesti. Kuvasovitteiden tekemiseen
käytetään tanskalaisen EMD International A/S -yhtiön kehittämää WindPRO-ohjelmistoa. Valmiiden panoraamakuvasovitteiden avulla voidaan arvioida vaihtoehtojen kokonaisvaikutusta
maisematilaan, puiston geometrista yhtenäisyyttä, yhteensopivuutta muiden maisematekijöiden kanssa sekä läheisten hankkeiden kumulatiivisia vaikutuksia.
Arvioinnissa käytetään myös muun muassa paikallisten ja alueellisten kaavojen maisemaselvityksiä sekä suojelualueita ja -kohteita koskevia selvityksiä.
8.4.2

Kulttuuriympäristö

Arvioitavia kulttuurihistoriallisia arvoja ovat kulttuurimaisema-alueet ja muinaisjäännökset.
Hankealueen ympäristössä on useita kulttuurisesti arvokkaita alueita. Niihin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan edellä mainitun analyysin puitteissa kuvasovitteiden sekä maiseman tilaominaisuuksia ja sietokykyä koskevien tutkimusten avulla.
Muinaisjäännöksiin kohdistuvien vaikutusten osalta arvioidaan ensisijaisesti fyysistä kajoamista
jäännökseen ja toissijaisesti vaikutusta elämysarvoon. Fyysistä kajoamista kiinteisiin muinaisjäännöksiin on vältettävä, ja muita jäännöksiä on suojeltava vaikutuksilta mahdollisuuksien
mukaan. Tämä taataan mukauttamalla voimaloiden sijaintia ja teiden kulkua. Mikroliitti Oy on
tehnyt kenttäinventoinnin muinaisjäännöksistä vuonna 2012. Inventoinnin tuloksia ei ole vielä
koottu eikä raportoitu.

8.5

Vaikutukset luonnonympäristöön

8.5.1

Kasvillisuus ja luontoarvot

Kasvillisuuteen ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset ovat hyvin paikallisia, ja niitä ilmenee
teiden, nosturipaikkojen ja perustusten rakentamisen paikoilla. Vaikutuksia syntyy rakentamisvaiheen alussa pintojen kovittamisen yhteydessä. Kasvillisuuden osittainen palaaminen voidaan sallia, mutta valtaosa alueista jää tuulivoimatuotantoon liittyvään hyötykäyttöön. Kasvillisuus ja biotooppien biologinen monimuotoisuus on selvitettävä tarkasti, jotta niille aiheutuisi
mahdollisimman vähän haittaa. Hankesuunnittelu voidaan sen jälkeen sovittaa saatujen tulosten mukaan.
Ramboll Finland Oy selvitti hankealueen luontoarvoja kesällä 2012. Selvityksessä tutkittiin
maastoa, kasvillisuustyyppejä, uhanalaisia lajeja ja biologisen monimuotoisuuden kannalta
merkittäviä alueita. Tarkoituksena oli kartoittaa mahdolliset arvokkaat luontotyypit ja luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet (mm. luonnonsuojelulaki 29 §, metsälaki 10 §,
vesilaki 11 §) ja uhanalaiset lajit alueella sekä kuvata kasvillisuuden yleispiirteet ja kasvillisuustyypit. Inventointiin käytettiin 9 työpäivää maastossa.
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Voimajohtoreittien luontoselvitys tehdään kesällä 2013. Siinä karttatarkastelun perusteella
valitaan inventoitavat reittijaksot. Inventoitava alue on leveydeltään noin 400 metriä.
Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja luontoarvoihin arvioidaan tämän selvityksen pohjalta.
8.5.2

Linnusto

Tuulivoimalat voivat vaikuttaa lintuihin eri tavoin. Paikallinen lintupopulaatio voi eri syistä vältellä tuulivoimala-alueita. Turbiinit voivat olla esteenä lintujen ravinnonhankinta- ja muuttoreiteillä. Joissain tapauksissa linnut voivat törmätä roottorinlapoihin. Törmäysvaarassa ovat pääasiassa raskaat petolinnut. Riski on suurin alueella pesivillä yksilöillä, sillä pesivät linnut oleskelevat alueella enemmän kuin muut linnut. Viime aikoina on todettu, että myös metsäkanalinnut, kuten metso ja teeri, ovat herkkiä tuulivoimaloiden aiheuttamille vaikutuksille, lähinnä
pesintäpaikoilla.
Hankealueella ja sen ympäristössä on tehty linnustoselvitystä keväästä 2012 alkaen. Selvityksen tekee Ramboll Finland Oy, ja sen yhteydessä kartoitetaan pesiviä lajeja, petolintujen esiintymistä alueella ja sen ulkopuolella sekä hankealueen kautta sekä keväällä että syksyllä muuttavia lintuja. Hankealueen pesimälinnusto kartoitettiin keväällä ja kesällä 2012 piste-, linja- ja
kartoituslaskentamenetelmin. Pesimälinnustoa kartoitettiin 15 maastopäivänä, joista 8 työpäivää kesäkuussa olivat linja-, piste ja kartoituslaskentaa ja 7 päivää/aamua huhti-toukokuussa
olivat metson soidinkartoitusta.
Alueen kautta keväällä muuttavia lintuja havainnoitiin yhteensä 19 päivänä 5.4–15.5.2012.
Muuttohavainnoinnin jälkeen laskettiin muutamana iltapäivänä suurimmat hanhi- ja joutsenkerääntymät lähialueella mm. Härkmerin ja Pakankylän pelloilla. Syysmuuttoa havainnoitiin
noin 20 päivänä maastossa syys-marraskuussa suurin piirtein samoista paikoista ja samoin
menetelmin kuin kevätmuuttoa.
Voimajohtoreittien luontoselvityksen yhteydessä kesällä 2013 havainnoidaan myös linnustoa.
Hankkeen linnustolle aiheuttamien vaikutusten arvioinnissa käytetään viitekehyksenä kansainvälistä tutkimusta tuulivoiman vaikutuksesta lintuihin. Arviointiselostuksessa arvioidaan vaikutuksia lähinnä uhanalaisiin lajeihin, EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittuihin lajeihin ja populaatioihin, jotka ovat erityisen herkkiä tuulivoimatuotannon vaikutuksille. Hankkeen sijaintia
tarkastellaan suhteessa vakiintuneisiin muuttoreitteihin, petolintujen pesiin ja pesintäpaikkoihin.
8.5.3

Muu eläimistö

Tuulivoimaloiden aiheuttamille vaikutuksille erityisen herkkiä eläinryhmiä ovat lepakot ja liitoorava. Molemmat on mainittu EU:n luontotyyppidirektiivin liitteen IV a kohdassa. Niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on siksi luonnonsuojelulain
nojalla kielletty.
Liito-orava on uhanalainen lähinnä siksi, että sen elinympäristö pirstoutuu jatkuvasti. Yksi
maan tiheimmistä liito-oravakannoista on nykyään Pohjanmaan rannikolla, joten on erittäin
tärkeää arvioida hankkeen vaikutuksia tähän lajiin.
Lepakkolajeja on useita, ja toiset niistä ovat yleisempiä kuin toiset. Kaikki lajit ovat kuitenkin
herkkiä tuulivoiman aiheuttamille vaikutuksille muuton ja ravinnonhankinnan aikana. Pyörivien
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roottorinlapojen aiheuttamien ilmanpainemuutosten on todettu tuhoavan lepakoiden sisäelimiä. Lepakot voivat myös törmätä roottorinlapoihin.
Ramboll Finland Oy teki vuonna 2012 sekä liito-orava- että lepakkoselvityksen hankealueella.
Potentiaaliset liito-oravapaikat arvioitiin ja rajattiin kartalle etukäteen ilmakuvien ja karttojen
perusteella. Nämä kuviot tarkistettiin ja inventoitiin maastossa keväällä 2012 (viisi työpäivää
maastossa). Olemassa olevat tiedot liito-oravasta tarkistettiin ympäristöhallinnon lajitietokannasta.
Lepakoiden esiintymistä hankealueella selvitettiin 11.6–30.9.2012 sekä aktiivisten että passiivisten havainnointimenetelmien (detektorit) avulla. Muiden maastoselvitysten yhteydessä
arvioitiin myös potentiaalisia lisääntymis- ja levähdysalueita sekä ravinnonhankintaan sopivia
alueita.
Voimajohtoreittien luontoselvityksen yhteydessä kesällä 2013 havainnoidaan myös liitooravaa. Hankkeen liito-oravalle ja lepakoille aiheuttamia vaikutuksia arvioidaan näiden selvitysten tulosten sekä asiaa koskevan tutkimuksen pohjalta.

8.6

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

8.6.1

Melu

Tuulivoimalaitoksen rakentamisen aikana syntyy lähinnä kuljetusten, kaivamisen ja mahdollisten räjäytysten aiheuttamaa melua. Myös kaapeleiden asentaminen, tuulivoimalan pystytys ja
perustusten valaminen voi aiheuttaa melua.
Tuulivoimaloiden ollessa toiminnassa syntyy lähinnä roottorinlapojen pyörimisen aiheuttamaa
aerodynaamista melua. Se voi kuulostaa hurinalta ja suhinalta. Suuremmilla etäisyyksillä ääni
muuttuu matalammaksi ja vaimenee. Aerodynaaminen melu johtuu lapojen muodosta ja pyörimisnopeudesta. Melu kuuluu yleisesti enemmän alhaisilla tuulen nopeuksilla, kun tuulen
luonnollinen kohina on vähäistä, ja peittyy usein kokonaan suurilla tuulen nopeuksilla. Melun
leviämiseen vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet, lähinnä tuuliolosuhteet, ilman lämpötila
ja maaolosuhteet.
Vanhat tuulivoimalat voivat tuottaa myös mekaanista melua, joka on peräisin voimalan konehuoneesta. Nykyisissä moderneissa tuulivoimaloissa tämä melu jää konehuoneeseen. Käytön
aikaista melua tuottavat lisäksi tuulivoimaloiden huollossa ja kunnossapidossa käytettävät
autot.
Melun ihmisille aiheuttamien vaikutusten arvioinnissa keskitytään lähinnä voimalan käyttövaiheeseen, koska tämä ympäristövaikutus on pitkäaikainen ja jatkuva toisin kuin rakentamisen
aikainen tilapäinen melu. Käytön aikaisia häiriöitä arvioidaan tanskalaisen EMD International
A/S -yhtiön kehittämän WindPRO-ohjelman avulla tehtävillä mallinnuksilla ja laskelmilla. Melulaskelmat perustuvat Ruotsin luonnonsuojeluviraston (Naturvårdsverket) laskentamenetelmään ”Ljud från landbaserade vindkraftverk”. Mallin avulla lasketaan ekvivalentti äänitaso
häiriöherkissä kohteissa, eli läheisissä asunnoissa, topografia, tuulen nopeus ja lähdemelu
huomioon ottaen. Menetelmällä saatujen tulosten on todettu vastaavan hyvin todellista melun
leviämistä rakentamisen jälkeen. Melumallinnuksen tuloksia verrataan Suomessa sovellettaviin
ohjearvoihin ja suosituksiin.
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Laskelmat perustuvat ”pahimpaan tapaukseen” eli siihen, että
 laskelmat tehdään kyseisen tuulivoimalan suurimman lähdemelun (melu lähteessä) perusteella
 ohjelma ei ota huomioon melutasoa vaimentavaa kasvillisuutta tai vastaavaa
 tuulen suunta on jokaisesta tuulivoimalasta kohti kyseistä taloa, toisin sanoen tuuli
puhaltaa aina taloa kohti kaikista suunnista.
Rakentamisen aikaisen melun arvioinnissa tutkitaan meluisat työvaiheet, kuljetustarve, kuljetusreitit sekä häiriöherkät kohteet.
8.6.2

Liikkuvat varjot

Tuulivoimala aiheuttaa liikkuvia varjoja, kun aurinko on matalalla ja tuulen suunta on sellainen,
että roottorin lavat ovat kohtisuorassa auringonsäteisiin nähden. Roottorin lavat ”katkaisevat”
auringonsäteet. Katsoja kokee tämän vilkkuvana valona, joka on verrattavissa autolla ajamiseen tai junalla matkustamiseen puiden reunustamalla reitillä. Voimaloiden lähellä asuvat voivat pitää näitä varjoja häiritsevinä. Tuulivoimalan liikkuvat varjot liittyvät aurinkotuntien määrään, läheisyyteen, auringon kulmaan, kellonaikaan ja ilmansuuntaan.
Myös liikkuvien varjojen aiheuttamaa häiriötä arvioidaan WindPRO-ohjelmiston avulla tehtävällä mallinnuksella. Malli osoittaa selvästi, millä alueella liikkuvia varjoja esiintyy sekä mihin
vuoden- ja vuorokaudenaikaan näin tapahtuu. Ohjelma tuottaa kaksi erilaista arvoa kunkin
lähellä sijaitsevan asunnon osalta: ”pahin tapaus” ja ”odotettu arvo”.




Pahimmassa tapauksessa aurinko paistaa koko ajan auringonnoususta auringonlaskuun, tuulivoimalat ovat aina tuotannossa ja tuulivoimalan roottori on aina kohtisuorassa varjoon jäävään kohteeseen (asuntoon) nähden.
Odotetussa arvossa otetaan huomioon voimalan käyttöaika, tuulen suunta ja alueen
aurinkotuntien määrä (aurinkotilasto).

Ohjelma laskee varjon 1–2 kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsevien asuntojen osalta. Jos
laskettu varjon aiheuttama häiriö arvioidaan kohtuuttomaksi, voimalat voidaan pysäyttää pahimpien häiriöiden aikaan.
8.6.3

Virkistyskäyttö

Tuulivoimahankkeella voi olla melusta, maaston pirstoutumisesta, maisemavaikutuksista ja/tai
mahdollisista turvallisuusriskeistä aiheutuvia vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön. Alueen käyttöä virkistykseen selvitetään kyselyin sekä keskustelemalla paikkakuntalaisten kanssa. Vaikutuksia alueen virkistysarvoihin arvioidaan muun muassa toteutetuista tuulivoimahankkeista
saatujen kokemusten sekä riskikartoituksen (esimerkiksi putoavan jään riski) avulla.
8.6.4

Sosiaaliset vaikutukset

Tärkeä osa arviointiselostusta on hankkeen sosiaalisten vaikutusten selvittäminen. Näitä ovat
ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen, elinoloihin ja työllisyyteen kohdistuvat vaikutukset. Useat
edellä mainituista ympäristötekijöistä, kuten melu ja maisemavaikutukset, ovat tärkeitä näkökohtia arvioinnissa. Tämän lisäksi arviointiselostuksessa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia
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ihmisten yhteisöllisyyteen, ristiriitoihin, asenteisiin, elinkeinon harjoittamiseen, talouteen ja
virkistysmahdollisuuksiin.
Sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan kyselyn avulla, joka lähetetään 200–500 taloudelle talvella/keväällä 2012–2013. Arvioinnin tärkeänä tukena ovat myös järjestettävät yleisötilaisuudet
sekä keskustelut paikallisen väestön kanssa.

8.7

Yhteisvaikutukset

Hankkeen ja alueen muiden hankkeiden yhteisvaikutuksia arvioidaan tarpeen mukaan. Arvioitavia yhteisvaikutuksia ovat pääasiassa melu-, varjostus-, maisema- ja linnustovaikutukset.

8.8

Vaihtoehtojen vertailu

Tuulivoimapuiston suunnittelua ja sähköverkkoon liittämistä koskevia vaihtoehtoja vertaillaan
taulukkomuotoisen yhteenvedon avulla. Kaikkia vaihtoehtoja vertaillaan keskenään arviointiselostuksessa tarkasteltavien tekijöiden osalta. Taulukossa arvioidaan myös kunkin vaikutuksen merkitystä ja kunkin vaihtoehdon toteutettavuutta.

8.9

Epävarmuustekijät ja oletukset

Saatavilla oleviin ympäristön nykytilaa koskeviin tietoihin ja aiheutuvien vaikutusten arviointiin
liittyy aina oletuksia ja jonkin verran yleistyksiä. Myös tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Aiheutuvat vaikutukset riippuvat valittavasta tuulivoimalatyypistä ja voimaloiden toimittajasta,
sillä eri toimittajilla on erilaisia vaatimuksia muun muassa teiden ja nosturipaikkojen suhteen.
Kaikkien vaikutusten arviointi muodostuu lähtötietoihin perustuvista oletuksista. Oletusten
oikeellisuus riippuu olemassa olevien lähtötietojen tai muun koottavan tiedon tarkkuudesta.
Tavoitteena on, että kaikki selvitykset ovat mahdollisimman oikeita ja edustavia, mutta virheitä
voi aina esiintyä.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävät ja tehtävät oletukset sisällytetään arviointiselostukseen.

8.10 Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Tärkeä osa ympäristövaikutusten arviointia ovat ehdotukset toimista, joilla voidaan vähentää
haitallisia vaikutuksia. Toimet voivat koskea esimerkiksi tuulivoimaloiden sijoittamista, voimajohtojen ja teiden rakentamista sekä voimaloiden perustamistekniikkaa.

8.11 Vaikutusten seuranta
Arviointiselostuksessa esitellään alustava suunnitelma hankkeen vaikutusten seurannasta.
Seurantaohjelma laaditaan arvioitujen vaikutusten ja niiden merkityksen pohjalta. Seurannalla
saadaan tietoa vaikutuksista, ja se on edellytys aiempien arviointien oikeellisuuden määrittämiseksi. Seuranta helpottaa nopeiden korjaavien toimien toteuttamista, jos sen aikana havaitaan odottamattomia haitallisia vaikutuksia.
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9 HANKKEEN TOTEUTTAMISTA VARTEN TARVITTAVAT SUUNNITELMAT JA LUVAT
9.1

Sopimukset maanomistajien kanssa

Västervik-hankkeen tuulivoimalat sijoitetaan yksityisten maanomistajien maille. Hankkeesta
vastaava on tehnyt tarvittavat maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa. Tuulivoimalat
sijoitetaan ainoastaan sopimuksen tehneiden omistajien maille.

9.2

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arvioinnissa kuvataan hanke ja arvioidaan sen ympäristövaikutukset.
YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia lupapäätöksiä. Tähän hankkeeseen sovelletaan
YVA-menettelyä, koska tuulivoimapuistoon tulee yli kymmenen voimalaa ja voimaloiden kokonaisteho on yli 30 MW.

9.3

Kaavoitus

Kaupallista käyttötarkoitusta varten rakennettava tuulivoimala vaatii aina asemakaavan tai
yleiskaavan. Kristiinankaupungin kaupunki on päättänyt aloittaa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Västervikin alueen tuulivoimapuistoa varten. Kaava on laadittava, jotta sitä
voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
77a ja 77b §:n mukaisesti.

9.4

Ympäristölupa

Tuulivoimala voi kuulua ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupamenettelyn piiriin. Näin
tapahtuu, jos tuulivoimaloilla on vaikutuksia läheiseen asutukseen ja jos kyse on eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitetuista vaikutuksista. Arvioitaessa ympäristöluvan tarvetta otetaan huomioon läheiseen asutukseen kohdistuvat melu- ja varjostushäiriöt.
Jos ympäristölupa tarvitaan, se myönnetään kunnalle tehdystä erillisestä hakemuksesta sen
jälkeen, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa arviointiselostuksesta.

9.5

Rakennuslupa

Kaupalliseen tarkoitukseen rakennettava tuulivoimala vaatii aina maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisen rakennusluvan. Kun YVA-menettely on päättynyt ja kaava on vahvistettu, kunnan
rakennusvalvontaviranomaiselle jätetään rakennuslupahakemus. Hakemukseen liitetään arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen lausunto selostuksesta. Hakemukseen voidaan liittää
myös hankkeelle jo myönnetyt luvat, kuten ympäristölupa, vesilupa tai lentoestelupa.

9.6

Liittäminen sähköverkkoon

Voimajohtojen vetämistä varten tarvitaan sähkömarkkinalain mukainen rakentamislupa. Jos
voimajohto vedetään tieympäristön läpi, on haettava maantielain 47 §:n mukaista poikkeusta.
Lisäksi on haettava lupaa voimajohdon vetämiselle maantien yli tai ali. Lupa haetaan EteläPohjanmaan ELY-keskukselta. Tämän lisäksi tarvitaan liittymissopimus sähköverkon omistajan
kanssa.
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9.7

Tiet

Koska hankealueelle rakennetaan teitä, jotka vaativat liittymän maantielle, niitä varten on haettava liittymislupa tienpitoviranomaiselta eli ELY-keskukselta. Myös olemassa olevien yksityisten teiden parantamiseen on haettava liittymislupa.

9.8

Lentoestelupa

Korkeita rakennelmia, rakennuksia, merkkejä ja laitteistoja varten tarvitaan lentoestelupa.
Lupaa on haettava Liikenteen turvallisuusvirastolta, jos laitteisto ulottuu 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee lentopaikan lähellä tai ulottuu 60 metriä maanpinnasta muualla Suomessa.
Hakemukseen on liitettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoajan Finavia Oyj:n lausunto

9.9

Muut mahdolliset luvat ja päätökset

Tuulivoimaloita rakennettaessa on otettava huomioon, että puolustusvoimien lakisääteiset
tehtävät on pystyttävä hoitamaan sekä normaali- että poikkeusoloissa. Puolustusvoimien
maankäyttötarve ja sotilasilmailu on otettava huomioon.

9.10 Hankkeen yleinen suunnittelu
Hankkeen kehitys- ja suunnittelutyö jatkuu YVA-menettelyn aikana ja sen jälkeen.
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