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Västervikin tuulivoimapuisto
YVA-OHJELMA

TIIVISTELMÄ
Hankkeen tausta ja kuvaus
Yhteiskunnalla on edessään energiahaaste. Tarve siirtyä uusiutumattomista energialähteistä
uusiutuviin on mittava sekä maailmanlaajuisesti että kansallisesti. Suurin ilmastonmuutokseen
vaikuttava tekijä sekä Suomessa että muualla maailmassa on pääasiassa sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä liikenteessä käytettävien fossiilisten polttoaineiden polttaminen. Asetettujen
ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja energiajärjestelmän
muuttamista.
Uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva tuulivoima ei aiheuta päästöjä sähköntuotannossa.
Sähkön tuotanto tuulivoimalla ei edistä kasvihuoneilmiötä eikä lisää happamoitumista tai rehevöitymistä.
Tätä taustaa vasten Triventus Wind Power AB suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista
Västervikin alueelle, noin 28 kilometriä Kristiinankaupungin keskustasta etelään. Alue sijaitsee
valtatie 8:n länsipuolella, Hedentien ja Isokärrintien välissä ja koostuu pääasiassa talousmetsästä ja soista.
Hankealueelle suunnitellaan noin 30 – 50:tä teholtaan noin 2 – 3 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden lisäksi rakennetaan teitä, maakaapeleita, sähköasema ja huoltorakennuksia. Maaalueet, joille tuulivoimaloita suunnitellaan, ovat noin sadan yksityishenkilön omistuksessa.
Triventus Wind Power AB on tehnyt heidän kanssaan maankäyttösopimuksen.
Hankkeesta vastaava
Hanketta kehittää Triventus Wind Power AB, joka vastaa hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Triventus Wind Power AB:n päätoimipaikka on Falkenbergissä Ruotsissa. Triventus Västervik Vind Oy on Västervik-hankkeen kehittämistä varten perustettu projektiyhtiö, jonka omistaa kokonaan Triventus Wind Power AB.
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YVA-menettely ja tämän aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(17.8.2006/713) säädetään, millaisiin hankkeisiin YVA-menettelyä sovelletaan. Asetuksen 2
luvun 6 §:n 7 kohdan e alakohdan mukaan YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimalahankkeisiin, kun yksittäisten voimaloiden laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on kaksi päävaihetta: arviointiohjelmavaihe ja
arviointiselostusvaihe.
Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, kuinka hankkeesta vastaava aikoo toteuttaa varsinaisen
ympäristövaikutusten arvioinnin, toisin sanoen suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään
ja miten selvitykset tehdään. Arviointimenettely alkaa, kun ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle eli alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle – tässä tapauksessa EteläPohjanmaan ELY-keskukselle.
YVA-ohjelma asetetaan nähtäville marraskuussa 2012. Määräaika arviointiohjelmaa koskevien
mielipiteiden jättämiselle alkaa kuulutuksen julkaisemispäivänä, ja sen pituus on 1–2 kuukautta. Yhteysviranomaisen on annettava lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa
nähtävilläoloajan päättymisestä. ELY-keskuksen lausunnon arvioidaan olevan valmis tammikuussa 2013.
YVA-ohjelman jälkeen alkaa hankkeen arviointiselostusvaihe. Arvioinnin pohjaksi on vuonna
2012 tehty luonto- ja linnustoselvitykset sekä muinaisjäännösinventointi. Alustavan aikataulun
mukaan arviointiselostus asetetaan nähtäville keväällä 2013. Samoin kuin arviointiohjelman
kohdalla, määräaika arviointiselostusta koskevien mielipiteiden jättämiselle alkaa kuulutuksen
julkaisemispäivänä, ja sen pituus on 1–2 kuukautta. Yhteysviranomaisella on sen jälkeen kaksi
kuukautta aikaa antaa lausunto arviointiselostuksesta. YVA-menettely päättyy, kun lausunto
on vastaanotettu.
YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot
YVA-menettelyn aikana selvitetään voimaloiden eri sijoitusmahdollisuuksia hankealueella. Tässä YVA-ohjelmassa esiteltävät vaihtoehdot on laadittu aluetta, asutuksen sijaintia ja tuuliolosuhteita koskevan nykytiedon mukaan.
Vaihtoehto 1
Vaihtoehdossa 1 rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa joiden teho on noin 3 MW ja kokonaiskorkeus on enintään 200 m.
Vaihtoehto 2
Vaihtoehdossa 2 rakennetaan enintään 51 tuulivoimalaa joiden teho on noin 2 MW ja kokonaiskorkeus on enintään 150 m.
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Sähkönsiirron vaihtoehdot
Sähkönsiirrolle ja verkkoliitynnälle on muodostettu viisi vaihtoehtoa. Vaihtoehdot A, B1 ja B2
liittyvät Kristiinankaupungin rakennettavaan sähköasemaan. Vaihtoehdot C1 ja C2 liittyvät
mahdolliseen, useiden tuulivoimatoimijoiden yhteiseen sähköasemaan hankealueen itäpuolella. Tämän sähköaseman tarkkaa sijaintia ei vielä ole määritelty.
Nollavaihtoehto
YVA-menettelyssä tarkastellaan myös ns. sanottua nollavaihtoehtoa eli tilannetta, jossa Västervikin tuulivoimahanke ja sen liittäminen verkkoon eivät toteudu.
Ympäristön nykytila
Hankealue koostuu pääasiassa rakentamattomasta talouskäytössä olevasta metsämaasta sekoittuneena alavampiin osiin ja peltoalueisiin. Lähin asutus sijaitsee noin 1 km etäisyydellä
hankealueesta. Ympäröivät alueet ovat muutoin haja-asutusaluetta.
YVA-ohjelmassa kuvataan ympäristön nykytila. Vuonna 2012 tehtyjen luontoselvitysten alustavia tuloksia sisältyy kuvaukseen.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
YVA-lain mukaisessa menettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia YVA-laissa ja YVAasetuksessa säädetyssä laajuudessa.
Tuulivoimahankkeen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat yleensä, ja myös tässä hankkeessa, vaikutukset linnustoon, maisemaan ja ihmisiin. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat mm.
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 Etelä-Pohjanmaalla on meneillään useita tuulivoimahankkeita. Tärkeä
osa vaikutusten arviointia on Västervik-hankkeen ja lähialueen muiden hankkeiden kumulatiiviset yhteisvaikutukset.
Osallistuminen ja tiedotus
YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua. Vuoropuhelun tarkoituksena on tiedottaa hankkeesta sekä kerätä asianosaisten kannanottoja.
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YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana järjestetään tiedotustilaisuus yleisölle. Kansalaisilla on silloin
mahdollisuus tutustua arviointiohjelmaan ja hanketta koskeviin muihin tietoihin sekä esittää
mielipiteitään. Tiedotustilaisuuden tärkeänä tavoitteena on selvittää, mitkä konkreettiset vaikutukset paikallisen väestön ja aluetta käyttävien mielestä tulisi ottaa huomioon arvioinnissa.
Tiedotustilaisuuden yhteydessä yleisöllä on myös mahdollisuus keskustella hankkeesta suoraan
hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja viranomaisten edustajien kanssa. Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus tiedottaa tilaisuuksista sanomalehdissä julkaistavin kuulutuksin ja omilla verkkosivuillaan.
Selostusvaiheessa järjestetään toinen tiedotustilaisuus yleisölle. Kaikilla hankkeen vaikutuspiirissä olevilla on mahdollisuus lähettää kannanottojaan yhteysviranomaiselle YVA-ohjelman ja
arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana.
Tässä YVA-menettelyssä on myös perustettu seurantaryhmä, johon on kutsuttu eri viranomaistahoja ja paikallisia sidosryhmiä.
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1 JOHDANTO
Triventus Wind Power AB suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Västervikin alueelle,
noin 28 kilometriä Kristiinankaupungin keskustasta etelään. Alue sijaitsee valtatie 8:n, Hedentien ja Isokärrintien välissä. Hankealueen sijainti Pohjanmaalla käy ilmi kuvan 1 kartasta.
Hankealueelle suunnitellaan noin 30 – 50 teholtaan noin 2 – 3 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden lisäksi rakennetaan teitä, maakaapeleita, kytkinkenttä ja huoltorakennuksia. Maaalueet, joille tuulivoimaloita suunnitellaan, ovat noin sadan yksityishenkilön omistuksessa.
Triventus Wind Power AB on tehnyt heidän kanssaan maankäyttösopimuksen.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään, millaisiin hankkeisiin YVA-menettelyä sovelletaan. Menettelyä sovelletaan aina tuulivoimahankkeisiin, joissa yksittäisten laitosten määrä on vähintään kymmenen tai joissa kokonaisteho on vähintään 30 MW. Västervik-hanke täyttää nämä kriteerit, minkä vuoksi siihen sovelletaan YVA-menettelyä.
YVA-menettely käynnistyy tämän YVA-ohjelman laatimisella. YVA-menettelyn rinnalla on aloitettu osayleiskaavan laatiminen hanketta varten.
Tässä YVA-ohjelmassa kuvataan tarkemmin hanke ja sen tarkoitus sekä esitellään hankealueen
ympäristön tilaa. Lisäksi esitellään ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävät selvitykset,
arvioinnissa käytettävät menetelmät ja vertailtavat vaihtoehdot. Tärkeä osa YVA-menettelyä
on avoin ja toimiva vuorovaikutus yleisön, lähistöllä asuvien ja muiden osallisten kanssa. Tässä
ohjelmassa kuvataan, miten osallistuminen on tarkoitus järjestää.
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Kuva 1: Hankkeen sijainti Pohjanmaalla.
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2 HANKKEESTA VASTAAVA
2.1

Triventus Wind Power AB

Hanketta kehittää Triventus Wind Power AB, joka vastaa hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Triventus Wind Power AB:n päätoimipaikka on Falkenbergissä Ruotsissa. Triventus Västervik Vind Oy on Västervik-hankkeen kehittämistä varten perustettu projektiyhtiö, jonka omistaa kokonaan Triventus Wind Power AB.
Triventus Wind Power AB:llä on monivuotinen kokemus hankekehityksestä Ruotsin markkinoilla, ja se on viime aikoina laajentanut toimintaansa muihin Pohjoismaihin. Yhtiön päätoimintana
on kehittää ja rakentaa tuulivoimahankkeita, jotka myydään tai säilytetään yhtiön omistuksessa. Triventus Wind Power AB:llä on meneillään kolme hanketta Pohjanmaalla: Västervikissä,
Kristiinankaupungin pohjoisosassa ja Pirttikylässä. Hankkeiden sijainti näkyy alla olevassa kartassa.

Kuva 2. Triventus Wind Powerin hankkeet Pohjanmaalla.
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3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) säädetään ympäristövaikutusten
arvioinnista annetussa laissa (10.6.1994/468). YVA-menettely ei sinänsä ole lupahakemus,
suunnitelma tai hankkeen toteuttamispäätös, vaan prosessi, jonka tarkoituksena on tuottaa
tietoa päätöksentekoa varten.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(17.8.2006/713) säädetään, millaisiin hankkeisiin YVA-menettelyä sovelletaan. Asetuksen 2
luvun 6 §:n 7 kohdan e alakohdan mukaan YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimalahankkeisiin, kun yksittäisten voimaloiden lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia.

3.1

Arviointimenettelyn sisältö

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on kaksi päävaihetta: arviointiohjelmavaihe ja
arviointiselostusvaihe.
3.1.1

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, kuinka hankkeesta vastaava aikoo toteuttaa varsinaisen
ympäristövaikutusten arvioinnin, toisin sanoen suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään
ja miten selvitykset tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään YVA-menettelyn toteuttamisen perusteet sekä kuvataan hankealueen nykytila ja arvioitavat vaihtoehdot. Arviointimenettely alkaa,
kun ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle eli alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle – tässä tapauksessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelmasta hankkeen vaikutusalueen sanomalehdissä julkaistavin
kuulutuksin. Ohjelma asetetaan nähtäville kuulutuksessa mainittuihin paikkoihin sekä ELYkeskuksen verkkosivuille. Yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja muilla osallisilla, joihin hanke vaikuttaa, on mahdollisuus esittää yhteysviranomaiselle mielipiteensä arviointiohjelmasta sen nähtävilläoloaikana. ELY-keskus pyytää myös muilta viranomaisilta lausunnon ohjelmasta. Yhteysviranomainen antaa esitettyjen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle. Varsinainen selvitys ja ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan tämän
jälkeen yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta.
3.1.2

Arviointiselostus

Arviointitulokset kootaan arviointiselostukseen, jossa esitellään muun muassa vaihtoehtojen
ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailu, arviointiaineisto, arviointimenetelmät ja yhteenveto arviointityöstä. Selostuksessa on kuvattava myös arviointiin liittyvät epävarmuustekijät
sekä haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot.
Valmis arviointiselostus lähetetään yhteysviranomaiselle, joka julkaisee kuulutukset ja kerää
mielipiteitä samalla tavoin kuin YVA-ohjelman kohdalla. YVA-menettelyn päätteeksi yhteysviranomainen lähettää lausuntonsa hankkeesta vastaavalle ja hanketta käsitteleville viranomaisille. Arviointiselostus, yhteysviranomaisen lausunto sekä yhteenveto muista lausunnoista ja
mielipiteistä liitetään rakennus- ja ympäristölupahakemusasiakirjoihin.
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3.2

Arviointimenettelyn osapuolet

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on useita pääosapuolia. Triventus Wind Power AB
toimii hankkeesta vastaavana ja Triventus Consulting AB / Triventus Oy konsulttina YVAmenettelyssä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena.
YVA-menettelyä varten on perustettu seurantaryhmä, jonka tarkoituksena on edistää osallistumista ja tehostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden
sidosryhmien välillä. Seurantaryhmä edustaa kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin
hanke voi vaikuttaa. Ryhmään kuuluu myös järjestöjä, joiden voidaan katsoa edustavan yleistä
etua, esimerkiksi luonnonsuojelua. Seurantaryhmän tehtävänä on varmistaa omalta osaltaan,
että tarvittavat selvitykset ovat tarkoituksenmukaisia ja riittäviä.
Seurantaryhmään on kutsuttu edellä mainitut osapuolet sekä sellaisten keskusviranomaisten,
yhteisöjen, järjestöjen ja yhdistysten edustajat, joiden etuihin tai toimialaan hanke vaikuttaa
(katso Taulukko 1).
Taulukko 1: Västervik-hankkeen seurantaryhmä.

Seurantaryhmään osallistuvat
Triventus Wind Power AB
Triventus Consulting AB, Triventus Oy
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Hankealueen maanomistajaryhmä
Pohjanmaan liitto
Kristiinankaupungin Tekninen keskus
Länsirannikon ympäristöyksikkö, Kristiinankaupungin osasto
Isojoen kunta
Museovirasto
Pohjanmaan museo
Metsänhoitoyhdistys Österbotten
MTK Etelä-Pohjanmaa
Fingrid Oyj, Mika Penttilä
Fortum Sähkönsiirto Oy
Österbottens svenska producentförbund
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri
Sydbottens Natur och Miljö rf
Suupohjan ympäristöseura
Ostrobothnia Australis rf
Suupohjan lintutieteellinen yhdistys
Metsälän metsästysseura
Ömossa svenska ungdomsförening / Metsälän nuorisoseura
Hed-Vestervik hembygdsförening
Kallträskin nuorisoseura
Henriksdalin kyläyhdistys
Skaftungin jakokunta
Siipyyn kyläyhdistys
Siipyyn eteläinen metsästysseura

Kutsuttu

Osallistuu

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
-
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Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa: kerran arviointiohjelman laatimisen ja kerran arviointiselostuksen laatimisen aikana.
Seurantaryhmän ensimmäisessä kokouksessa 1.11.2012 keskusteltiin mm. tarkasteltavista
hankevaihtoehdoista, jo tehdyistä luontoselvityksistä, hankkeen havainnollistamisesta, lentoestevalaistuksesta, vaihemaakuntakaavasta ja arviointimenetelmistä.

3.3

Osallistuminen ja tiedotus

YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua. Vuoropuhelun tarkoituksena on tiedottaa hankkeesta sekä kerätä asianosaisten kannanottoja.
YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana järjestetään tiedotustilaisuus yleisölle. Kansalaisilla on silloin
mahdollisuus tutustua arviointiohjelmaan ja hanketta koskeviin muihin tietoihin sekä esittää
mielipiteitään. Tiedotustilaisuuden tärkeänä tavoitteena on selvittää, mitkä konkreettiset vaikutukset paikallisen väestön ja aluetta käyttävien mielestä tulisi ottaa huomioon arvioinnissa.
Tiedotustilaisuuden yhteydessä yleisöllä on myös mahdollisuus keskustella hankkeesta suoraan
hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja viranomaisten edustajien kanssa. Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus tiedottaa tilaisuuksista sanomalehdissä julkaistavin kuulutuksin ja omilla verkkosivuillaan.
Selvitysvaiheessa lähetetään myös satunnaisotantaan perustuva postikysely hankkeen vaikutusalueen asukkaille. Selostusvaiheessa järjestetään toinen tiedotustilaisuus yleisölle. Kaikilla
hankkeen vaikutuspiirissä olevilla on mahdollisuus lähettää kannanottojaan yhteysviranomaiselle YVA-ohjelman ja arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana.

3.4

Arviointimenettelyn aikataulu

YVA-ohjelma asetetaan nähtäville marraskuussa 2012. Määräaika arviointiohjelmaa koskevien
mielipiteiden jättämiselle alkaa kuulutuksen julkaisemispäivänä, ja sen pituus on 1–2 kuukautta. Yhteysviranomaisen on annettava lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa
nähtävilläoloajan päättymisestä. ELY-keskuksen lausunnon arvioidaan olevan valmis tammikuussa 2013.
YVA-ohjelman jälkeen alkaa hankkeen arviointiselostusvaihe. Arvioinnin pohjaksi on vuonna
2012 tehty luonto- ja linnustoselvitykset sekä muinaisjäännösinventointi. Alustavan aikataulun
mukaan arviointiselostus asetetaan nähtäville keväällä 2013. Samoin kuin arviointiohjelman
kohdalla, määräaika arviointiselostusta koskevien mielipiteiden jättämiselle alkaa kuulutuksen
julkaisemispäivänä, ja sen pituus on 1–2 kuukautta. Yhteysviranomaisella on sen jälkeen kaksi
kuukautta aikaa antaa lausunto arviointiselostuksesta. YVA-menettely päättyy, kun lausunto
on vastaanotettu.
Samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa on meneillään osayleiskaavan laatimisprosessi. YVAmenettelyn ja osayleiskaavan aikataulu käy ilmi alla olevasta kuvasta (Kuva 3).
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Kuva 3. YVA-menettelyn ja osayleiskaavan aikataulu.
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4 HANKE
4.1

Hankkeen tausta

Yhteiskunnalla on edessään energiahaaste. Tarve siirtyä uusiutumattomista energialähteistä
uusiutuviin on mittava sekä maailmanlaajuisesti että kansallisesti. Suurin ilmastonmuutokseen
vaikuttava tekijä sekä Suomessa että muualla maailmassa on pääasiassa sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä liikenteessä käytettävien fossiilisten polttoaineiden polttaminen. Asetettujen
ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja energiajärjestelmän
muuttamista.
Uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva tuulivoima ei aiheuta päästöjä sähköntuotannossa.
Sähkön tuotanto tuulivoimalla ei edistä kasvihuoneilmiötä eikä lisää happamoitumista tai rehevöitymistä.
EU on päättänyt, että uusiutuvan energian osuuden on oltava 20 prosenttia vuonna 2020 ja
että kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
Valtioneuvoston kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteen mukaan Suomeen rakennetaan lisää tuulivoimaa niin, että sähkön tuotanto tuulivoimalla nousee 6 TWh:iin vuoteen
2020 mennessä. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että maahan on rakennettava noin 700
tuulivoimalaa. Tavoitteen toteuttamiseksi uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle myönnetään tuotantotukea. Tuulivoiman syöttötariffi takaa, että tuottaja saa tuottamastaan sähköstä
83,5 euroa/MWh 12 vuoden ajan. Nopeat investoijat saavat enintään kolmen vuoden ajaksi
myös lisäbonuksen, jonka ansiosta takuuhinta nousee 105,3 euroon/MWh, joka maksetaan
vuoden 2015 loppuun asti. Tukijärjestelmään hyväksytään tuulivoimaloita, kunnes voimaloiden
yhteenlaskettu teho ylittää 2 500 MW.
Tämä on tuulivoiman lisärakentamisen tausta Suomessa ja muualla Euroopassa. Suuri osa
hankkeesta vastaavan toiminnasta perustuu tuulivoimahankkeiden kehittämiseen alueilla,
joiden tuuliolosuhteet ovat hyvät ja joilla maanomistajat ovat kiinnostuneita yhteistyöstä. Västervik-hankkeessa täyttyvät molemmat kriteerit.
Hankkeesta vastaava ja asianomaiset maanomistajat ovat allekirjoittaneet maankäyttösopimuksen. Tuulivoimaloita sijoitetaan ainoastaan niiden maanomistajien maille, jotka hyväksyvät
ne. Myös tuulivoimaloiden ympärillä olevan ns. ”tuulenottamisalueen” maanomistajat saavat
korvauksen. Maankäyttösopimus on nyt tehty noin 160 kiinteistöstä, jotka omistavat noin sata
yksityishenkilöä.

4.2

Hankkeen laajuus ja sijainti

Triventus Wind Power AB suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Västervikin alueelle,
noin 28 kilometriä Kristiinankaupungin keskustasta etelään. Alue sijaitsee valtatie 8:n länsipuolella, Hedentien ja Isokärrintien välissä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 31 km2. Hankealueen
alustava rajaus näkyy seuraavassa kuvassa (
Kuva 4).
Hankealueelle suunnitellaan noin 30:tä teholtaan noin 3 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden lisäksi rakennetaan teitä, maakaapeleita, kytkinkenttä ja huoltorakennuksia.
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Hankealue on suurimmaksi osaksi talouskäytössä olevaa asumatonta metsämaata sekä alavampia maita ja peltoa. Lähin asutus on noin kilometrin päässä hankealueesta. Muutoin ympäristö on haja-asutusluonteista.
Tässä YVA-ohjelmassa esitellään kaksi erilaista, nykyiseen tietoon perustuvaa tuulivoimaloiden
sijoitusvaihtoehtoa. Voimaloiden sijoituspaikkoja ja lukumäärää tarkistetaan tehtävien selvitysten tulosten perusteella tarvittaessa YVA-menettelyn aikana.

Kuva 4: Hankealueen alustava rajaus.
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4.3

Tuuliolosuhteet

Suomen tuuliatlaksen mukaan tuulen keskinopeus alueella on 6,4–7,0 m/s 100 metrin korkeudessa. Alueella on myös tehty tuulimittauksia SODAR-laitteistolla syyskuusta 2011 alkaen.
Hankkeen kaikista vaihtoehdoista on tehty alustavia tuotantolaskelmia tuuliatlaksen ja säätilastojen pohjalta.

4.4

Tekninen kuvaus

4.4.1

Tuulivoimalan rakenne

Mitä suurempi roottorin pyyhkäisypinta-ala on, sitä kauempana
tuulivoimaloiden on oltava toisistaan. Tämä johtuu siitä, että roottorin takana oleva tuuli on pyörteistä ja siinä on vain vähän energiaa. Turbiinien etäisyyden on yleensä oltava 4–6 roottorinhalkaisijaa,
jotta tuuli ehtii palautua ja jotta
tuulivoimala ei vaikuta liian paljon
tuulen suuntaan nähden seuraavan
voimalan tuotantoon.
Napakorkeus

Kokonaiskorkeus

Nykyisten kaupallisessa käytössä olevien uusien maatuulivoimaloiden teho on 2–4 MW, roottorin halkaisija noin 80–128 metriä ja napakorkeus noin 90–140 metriä. Käsitteet napa- ja kokonaiskorkeus sekä roottorin halkaisija on selitetty kuvassa 5.

Kuva 5: Tuulivoimalan mitat. © Ulf Palm

4.4.3

4.4.2

Sähköntuotanto

Tuulivoimala alkaa tuottaa energiaa tuulennopeudella 3–4 m/s, ja
voimala pysäytetään, kun tuulennopeus on noin 25 m/s. Jos voimala
on jo toiminnassa ja tuulennopeus
pienenee, sähköntuotanto voi jatkua vielä tuulennopeudella alle 3
m/s. Tuulivoimala tuottaa sähköä
täysin päästöttömästi normaalin
käytön aikana. Noin 7–9 kuukauden
kuluttua voimala on tuottanut sa-

man verran energiaa kuin mitä
kuluu sen valmistukseen ja kuljetukseen.

Perustamistekniikka

Perustamistavan valinta riippuu monista tekijöistä, muun muassa tuulivoimalan tyypistä ja
koosta, geoteknisistä oloista ja toimittajasta. Markkinoilla yleisiä perustustyyppejä ovat maavarainen teräsbetoniperustus ja kallioon ankkuroitu perustus. Jokaisella sijoituspaikalla teh14
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dään geotekninen tutkimus paikan maaperäolosuhteisiin nähden parhaan mahdollisen perustamistavan määrittämiseksi.
Maavarainen teräsbetoniperustus
Tämä on yleisin perustustyyppi, jota käytetään, kun kalliopohjaa ei ole tai kun kallio ei ole riittävän lujaa. Teräsbetoniperustus pitää tuulivoimalan paikallaan pelkästään omalla painollaan.
Perustukseen tarvitaan noin 400–600 m3 betonia raudoituksineen, ja se tehdään valamalla
noin 0,6–4 metrin syvyyteen. Perustuksen koko vaihtelee 16 x 16 metrin ja 20 x 20 metrin välillä sijoitussyvyyden mukaan.
Kallioon ankkuroitu perustus
Kallioon ankkuroitu perustus voi olla vaihtoehto maavaraiselle teräsbetoniperustukselle, jos
sijoituspaikassa on sopiva kalliopohja ja kiinteän kallion päällä oleva pintakerros on ohut. Joskus kalliota joudutaan räjäyttämään perustuksen pohjan tasoittamiseksi tai kallioon joudutaan
räjäyttämään kuoppa. Sen jälkeen kallion päälle valetaan ohut betonilaatta, ja kallioon porattuihin reikiin upotetaan suuri määrä vähintään 6,5 metrin pituisia ankkurointitankoja. Perustus
ankkuroidaan tangoilla kiinni kallioon, ja torni pystytetään perustuksen päälle. Kallioon ankkuroidulla perustuksella on pienempi vaikutus luonnonympäristöön kuin maavaraisella teräsbetoniperustuksella.
4.4.4

Tiet ja nosturipaikat

Tuulivoimaloita rakennettaessa on periaatteessa aina rakennettava uusia teitä ja/tai vahvistettava vanhoja teitä. Olemassa olevia teitä käytetään mahdollisuuksien mukaan, mutta ne ovat
usein liian kapeita tai alimitoitettuja. Koska kuljetukset ovat sekä pitkiä että raskaita, teiden on
oltava kestäviä. Olemassa olevia teitä voidaan siksi joutua oikaisemaan ja vahvistamaan.
Rakennettavat tiet mitoitetaan ensisijaisesti tuulivoiman toimittajan vaatimusten mukaisesti.
Vaatimukset voivat vaihdella jonkin verran, mutta yleensä vaatimuksena on, että tie on 4–6
metriä leveä ja kestää 17 tonnin akselipainon. Kaltevuus saa olla enintään 8 astetta. Kuljetukset ovat kuitenkin mahdollisia erikoisajoneuvon avulla, jos kaltevuus on enintään 14 astetta.
Tiealueella olevat puut on kaadettava ennen rakentamisen aloittamista. Sen jälkeen rakennetaan 300–500 mm korkea penger moreenista, joka kaivetaan tiekäytävästä ja tiivistetään kaivinkoneella. Tämä on jakava kerros. Tarvittaessa jakavan kerroksen alle levitetään kuitukangas
tienrungon vahvistamiseksi ja kerrosten sekoittumisen estämiseksi. Penkereen kantavuus riippuu pääasiassa tielinjan varrella olevista maalajeista ja kosteusolosuhteista. Lopuksi tehdään
kantava kerros ja kulutuskerros, joka voi olla louhetta, soraa, moreenimursketta tai luonnonkiveä.
Jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan kivimurskeesta suurehko, kovitettu nosturipaikka, jonka päällä on kantava sorakerros. Tarvittavien nosturipaikkojen pinta-ala voi vaihdella suuresti toimittajan vaatimusten, maaperäolosuhteiden ja nosturityypin mukaan. Pinta-ala
voi olla noin 900–2 000 m2 paikallisten olosuhteiden mukaan.
Työskentelyalue riippuu roottorin asennustavasta. Lavat voidaan joko kiinnittää napaan maassa, minkä jälkeen roottori nostetaan kokonaisena paikalleen, tai kiinnittää yksitellen suoraan
napaan, sen jälkeen kun tämä on kiinnitetty konehuoneeseen (katso kuva 6).
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Kuva 6: Kuvasarja roottorin asennuksesta.
(© Triventus Consulting AB)

Jos työskentelyalue on pieni rakennetaan yleensä vähintään yksi suurehko varastoalue, jossa
tuulivoimalan osia, tarvikkeita ja koneita säilytetään rakentamisen aikana. Varastoalueet sijoitetaan strategisiin paikkoihin luonto- ja kulttuuriarvot huomioon ottaen. Kunkin varastoalueen
pinta-ala on 5 000–10 000 m2.
4.4.5

Kuljetukset

Nykytilanteessa normaalin kokoisen tuulivoimalan kuljetuskalustotarve on yleensä seuraava:
kolme kuorma-autoa lapoja varten (yksi kullekin lavalle), kolme tai neljä kuorma-autoa tornia
varten, yksi kuorma-auto konehuonetta varten ja kolme kuorma-autoa roottorin napaa, työkaluja ja sisäosia varten. Nykykokoisen tuulivoimalan rakentamisessa tarvittavan suuren nosturin
kuljettaminen vaatii noin 17 kuorma-autokuljetusta. Perustusten, nosturipaikkojen ja uusien
teiden rakentaminen sekä nykyisten teiden vahvistaminen aiheuttavat suuria kuljetusmääriä.
16
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Tarvittavien kuljetusten määrä riippuu pitkälti siitä, millainen kyseinen paikka on sekä kuinka
monta kilometriä on rakennettava uusia teitä ja vahvistettava olemassa olevia teitä.
Kuljetustarpeen arvioidaan olevan seuraava:





Maavaraista teräsbetoniperustusta varten tarvittavan raudoituksen ja betonin kuljetusten määräksi arvioidaan 93 yhtä tuulivoimalaa kohden. Kuljetusmäärät pienenevät
huomattavasti, jos kallioon ankkuroitu perustus on mahdollinen.
Sorakuljetuksia nosturipaikalle tarvitaan arvion mukaan 31 yhtä nosturipaikkaa kohden.
Uuden tien rakentamiseen liittyvien kuljetusten määräksi arvioidaan 170 yhtä uutta
tiekilometriä kohden. Koska olemassa olevien teiden vahvistaminen vaatii usein yhtä
suuren työpanoksen, samaa kuljetustarveoletusta sovelletaan kaikkeen tienrakennustyöhön.

Näiden lisäksi tulevat muiden työkoneiden ja työntekijöiden kuljetukset, joiden määrää on
vaikeampi arvioida. Tuulivoimalan ollessa toiminnassa tehdään huolto-ohjelman mukaisia
huoltokäyntejä sekä ennakoimattomia huoltokäyntejä äkillisten ongelmien yhteydessä. Kaikki
käynnit tehdään henkilöautolla.
Tuulivoimalan osat kuljetetaan todennäköisesti valtatie 8:aa pitkin lähimmistä Kaskisten, Kristiinankaupungin ja Porin satamista. Soran ja muun materiaalin kuljetusreittejä ei ole vielä selvitetty.
4.4.6

Sähkönsiirto

Tuulivoimahankeen liittämisestä sähköverkkoon on laadittu alustava selvitys. Viisi verkkoliitynnän vaihtoehtoa esitellään luvussa 5.2 Sähkönsiirron vaihtoehdot.
4.4.7

Käyttö ja ylläpito

Käytön valvonta ja vikojen korjaus tapahtuvat kaukovalvonnan avulla, kun tuulivoimala on
otettu käyttöön. Vähäisten käyttöhäiriöiden sattuessa tuulivoimalat voidaan käynnistää uudelleen kauko-ohjauksella. Jos häiriö on suurempi, korjaustyöt on tehtävä paikan päällä, minkä
jälkeen voimalat käynnistetään paikallisesti.
Tuulivoimaloiden huolto-ohjelman mukainen huolto tehdään noin 2–4 kertaa vuodessa, ja sen
suorittaa huoltohenkilöstö. Voimalat tarkastetaan myös mahdollisten seisokkien ja korjaustöiden (äkilliset viat) yhteydessä, sillä niitä ei voi turvallisuussyistä käynnistää uudelleen etäyhteyden kautta. Tämän lisäksi tehdään toimittajan ohjeiden mukaiset huoltotyöt.
Joissain tuulivoimalamalleissa on vaihdelaatikko, joissain taas ei. Vaihdelaatikko sisältää noin
300–400 litraa öljyä. Kaikki nykyaikaiset tuulivoimalat on rakennettu niin, että mahdollinen
vuotamaan päässyt öljy kerätään talteen konehuoneeseen tai tornin alaosaan.
Öljy vaihdetaan tarvittaessa eli noin viiden vuoden välein. Joka viides vuosi vaihdetaan myös
hydrauliikkaöljy. Huoltohenkilöstö kuljettaa vaihdetun öljyn pois. Kaikkien kemiallisten tuotteiden ja jätteiden käsittely ja säilytys hoidetaan niin, että vuotaneet tai läikkyneet aineet eivät
pääse pilaamaan lähialueen maaperää tai pohjavettä.
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4.5

Kaavoitustilanne

4.5.1

Maakuntakaava

Kristiinankaupungin kaupunki ja hankealue kuuluvat Pohjanmaan liittoon. Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 29.9.2008, ja ympäristöministeriö vahvisti sen
21.12.2010. Maakuntakaava korvaa kaikki aiemmin vahvistetut seutukaavat. Maakuntakaavassa vahvistetaan alueiden käytön periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta
tarpeellisia alueita. Pohjanmaan maakuntakaavan painopisteenä on yhdyskuntarakenne, liikenne, energiahuolto ja rantojen käyttö.
Kaava sisältää lisäksi laajoja alueiden käytön kehittämisperiaatteita, jotka koskevat kaupunkialueiden ja jokilaaksojen kehittämistä. Tuulivoiman osalta kaavassa on osoitettu Korsnäsin ja
Siipyyn edustan merituulivoima-alueet ja Bergön maatuulivoima-alue.
Alla olevassa kuvassa näkyy nyt kyseessä oleva hankealue ympäristöineen. Hankealueella on
yksi muinaismuistokohde (sm1) sekä yksi arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi merkitty
alue (ge). Länsiosassa on päävesijohto (v). Valtatie 8:n länsipuolelle on merkitty maakaasujohdon yhteystarve (k) ja itäpuolelle tietoliikenneyhteys (tl). Hankealueen itäpuolella on vihreällä
ympyrällä merkitty perinnemaisemakohde. Hankealueen eteläpuolelle on merkitty vedenottamo (et-v) ja suurehko vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv). Rannikkoa pitkin kulkee vihreillä pisteillä merkitty ulkoilureitti ja punaisilla pisteillä merkitty pyöräilyreitti.

Kuva 7: Ote maakuntakaavasta.
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4.5.2

Vaihemaakuntakaava 2: Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Po hjanmaalla

Pohjanmaan liitto laatii vaihekaavaa 2, joka koskee uusiutuvia energiavaroja ja niiden sijoittumista Pohjanmaalla. Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 16.1.–17.2.2012.
Kaavaa varten valmistui syyskuussa 2010 selvitys ”Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla”, joka on vaihekaavan 2 pohjana. Selvityksen tuloksena vaihemaakuntakaavassa osoitettiin 28 tuulivoimalle parhaiten sopivaa aluetta. Lisäselvityksen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2012. Kaavaehdotus valmistunee ennen vuoden 2012 loppua.

Kuva 8: Ote vaihekaavasta 2. Vasemmalla oleva tv-1:llä merkitty alue on suureksi osaksi päällekkäinen
hankealueen kanssa.

Hankealue on pääosin kartalla vasemmalla olevan tuulivoimarakentamiselle osoitetun (tv-1)
alueen sisäpuolella, ja soveltuu näin hyvin tuulivoimarakentamiseen.
4.5.3

Yleiskaava

Alueella ei ole yleiskaavaa. Syksyllä 2012 aloitettiin osayleiskaavan laatiminen, jotta hankkeelle
voitaisiin myöntää rakennuslupa.
4.5.4

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa.
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4.6

Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin

Västervik-hankkeeseen liittyy muun muassa kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia suunnitelmia ja ohjelmia. Myös lähialueella meneillään olevat ja suunnitellut tuulivoimahankkeet vaikuttavat hankkeeseen.
4.6.1

EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet

EU on päättänyt energia- ja ilmastopaketista, jossa jäsenvaltiot sitoutuvat yhdessä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tavoitteena on myös
tehostaa energian käyttöä 20 prosentilla ja nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin.
Västervik-hankkeella voidaan edistää näiden ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista.
4.6.2

Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2008 pitkän aikavälin kansallisen ilmasto- ja energiastrategian,
jossa määritetään Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset tavoitteet osana EU:n tavoitteita. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimia muun muassa energian käytön
tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Tuulivoiman osalta tavoitteena on
nostaa asennettu kokonaisteho nykyisestä 200 MW:n tasosta noin 2 000 MW:iin vuoteen 2020
mennessä. Västervikin tuulivoimahankkeella edistetään tämän tavoitteen toteutumista.
Kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa päivitetään parhaillaan. Uuden strategian arvioidaan
olevan valmis vuoden 2012 lopussa.
4.6.3

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteissa esitetään muun muassa, että uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia on parannettava. Lisäksi tuulivoimalat on ensisijaisesti sijoitettava mahdollisimman keskitetysti usean voimalan yksiköihin. Västervik-hanke on
edellä mainittujen tavoitteiden mukainen.
4.6.4

Pohjanmaan liiton maakuntasuunnitelma

Pohjanmaan liiton maakuntasuunnitelman yhtenä tavoitteena on, että sähkön- ja lämmöntuotanto sekä liikenne ovat Pohjanmaalla vuonna 2040 hiilidioksidineutraaleja normaaleissa käyttöoloissa. Yhtenä osatavoitteena on, että Pohjanmaa on täysin energiaomavarainen vuonna
2030. Hanke edistää tavoitteen toteutumista myös tältä osin.
4.6.5

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014

Pohjanmaan maakuntaohjelmassa todetaan, että ilmaston muutoksen hillitseminen on avainasemassa Pohjanmaan luonnon ja hyvinvoinnin edistämisessä lähivuosina. Tuulivoiman rakentamisella on tässä tärkeä osuus. Selkeänä päämääränä on myös energiaomavaraisuus. Tuulivoimaa korostetaan bioenergian ohella tärkeänä kehittämiskohteena. Painopisteenä on myös
tuulivoimaloihin liittyvä infrastruktuuri sekä alueen mahdollisuus edelläkävijyyteen älykkäiden
sähköverkkojen kehittämisen ja käytön kautta. Västervik-hanke vastaa hyvin maakuntaohjelmassa asetettuja tavoitteita.
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4.6.6

Alueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaalla on meneillään useita, eri vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita. Lähimpänä Västervikiä ovat meneillään Metsälän hanke valtatie 8:n itäpuolella ja Uttermossan hanke Metsälän hankealueen koillisosan tuntumassa. Metsälän tuulivoimapuistoon on suunniteltu enintään
45:tä ja Uttermossaan enintään kahdeksaa tuulivoimalaa. Siipyyn edustalle suunnitellaan merituulivoimapuistoa, johon tulee enintään 80 tuulivoimalaa noin viiden kilometrin päähän rannikosta. Kristiinankaupungin pohjoisosassa on kehitteillä useita tuulivoimahankkeita. Alla olevassa kartassa näkyvät lähialueelle jo rakennetut ja meneillään olevat tuulivoimahankkeet.

Kuva 9: Lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden sijainti.
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