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TIIVISTELMÄ
Hankkeen tausta ja kuvaus
VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Bölen kylään Närpiön kaupunkiin.
VindIn Ab Oy on ruotsalaisen tuulivoimayhtiön VindIn AB:n tytäryhtiö. Yhtiön
tavoitteena on tunnistaa tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita sekä rakentaa
ja tuottaa tuulivoimaa Pohjoismaissa.
Hankealue sijaitsee Pjelaxin, Bölen, Perälän ja Myrkyn kylien välissä.

Kuva 1. Hankealue sijaitsee Närpiössä, kaakkoon Närpiön kuntakeskuksesta.

Hankkeen
laajuudesta
johtuen
lakisääteisellä YVA-menettelyllä.

sen

ympäristövaikutukset

selvitetään

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja
ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja
päätöksenteossa. Samanaikaisesti menettely lisää kansalaisten tiedonsaantia ja
osallistumismahdollisuuksia.
Tämä dokumentti on tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVAohjelmasta), jossa kuvataan alueen nykyinen maankäyttö ja ympäristö,
tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarvittavat selvitykset
sekä se, kuinka selvitykset tullaan toteuttamaan. YVA-ohjelma käsittää myös
hankkeen ja sen toteutusvaihtoehtojen kuvauksen, aikataulun sekä kuvauksen
siitä, mitä yhteisvaikutuksia tullaan tarkastelemaan.
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Aikataulu
Hankkeen alustavan aikataulun mukaan YVA-menettely
kaavoitus toteutetaan pääosin vuosien 2014 ja 2015 aikana.

ja

hankealueen

YVA-ohjelma on nähtävillä kuukauden ajan syksyllä/talvella 2014. YVAselostuksen on suunniteltu olevan nähtävillä keväällä 2015. Mikäli
tuulivoimapuistolle myönnetään hankkeen edellyttämät luvat aikataulun
mukaisesti, voidaan tuulivoimapuiston rakentaminen saattaa päätökseen ennen
vuoden 2017 loppua.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
Vaihtoehto 1 käsittää 29 noin 210 m korkeaa tuulivoimalaa ja 110 kV
sähköaseman. Tuulivoimalaitokset yhdistetään toisiinsa 20–45 kV maakaapelilla
ja uudella hankealueelle rakennettavalla 110 kV sähköasemalla.
Vaihtoehto 2 käsittää 25 noin 210 m korkeaa tuulivoimalaa ja 110 kV
sähköaseman. Tuulivoimalaitokset yhdistetään toisiinsa 20–45 kV maakaapelilla
ja uudella hankealueelle rakennettavalla 110 kV sähköasemalla.
Näiden vaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan niin kutsuttua nollavaihtoehtoa, ts.
tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta.
Yhteisvaikutusten arviointi
Bölen, Pjelaxin, Svalskullan, Gamla Närpesvägenin och Kristinestad Pohjoisen
tuulivoimapuistot saattavat muodostaa yhtenäisen 40 desibelin (A) alueen.
Tämän vuoksi näiden puistojen vaikutukset tullaan arvioimaan tarkemmin
yhteisten melu-, varjostus- ja näkyvyysmallinnusten avulla. Muiden läheisten
tuulivoimapuistojen
vaikutukset
arvioidaan
tehtävien
tai
kyseisten
hankeomistajien jo tekemien selvitysten avulla.
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Kuva 2. Toiminnassa
läheisyydessä.

ja

suunnitteilla

olevat

tuulivoimapuistot

hankkeen
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Kuva 3. Alustava mallinnus Bölen tuulivoimapuiston ja muiden läheisten
olemassa olevien ja suunniteltujen tuulivoimapuistojen yhteismelutasoista
kesän 2014 suunnittelutilanteessa.
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Vaikutukset maankäyttöön
Hankealue on suurelta osin metsämaata sekä puustoista suota.
Pohjanmaan maakuntakaavassa hankealue sijaitsee alueelle, joka on erityisen
tärkeä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Idässä ohjeellinen virkistysreitti
lävistää hankealueen ja välittömästi hankealueen ulkopuolella on kaksi
pohjavesialuetta. Vaihemaakuntakaavassa I ei ole hankealuetta koskevia
merkintöjä. Ehdotuksessa vaihemaakuntakaavaksi II hankealue sijaitsee maaalueella
(Långmarken),
joka
soveltuu
merkitykseltään
seudulliselle
tuulivoimapuistolle (tv-2).

Kuva 4. Bölen hankealue suhteessa vaihemaakuntakaavaan II.

Hankealueella ei ole yleis- tai asemakaavoja.
Vaikutukset maankäyttöön arvioidaan tarkastelemalla alueen nykyiseen
maankäyttöön kohdistuvia, hankkeen teknisessä kuvauksessa esitettyihin
maankäyttötarpeisin perustuvia muutoksia tuulivoimapuiston rakennus- ja
toiminta-aikana. Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten lisäksi tarkastellaan
tuulivoimapuiston soveltumista alueen yhdyskuntarakenteeseen.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Hankealuetta ympäröivää maisemaa leimaa Teuvanjokilaakso, joka kulkee
hankealueen itäpuolella koillisesta etelään. Lännessä on peltoalue. Autoilijalle
maisema Bölen hankealueelle avautuu myös Slätmossenin eteläpuolelta
Bäcklidenistä.
Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse kansallisesti arvokkaita maisema-alueita.
Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita hankealueen läheisyydessä ovat
Teuvanjoki-Tiukanjokilaakso sekä Närpiönjokilaakso.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 20 kilometrin
säteellä hankealueesta on 16 valtakunnallisesti arvokasta ja 10 maakunnallisesti
arvokasta kulttuuriympäristöä.
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Kuva 5. RKY 2009 ja RKY 1993-kohteet 20 kilometrin säteellä hankealueesta.

Hankkeen maisemavaikutukset selvitetään tutkimalla maiseman sietokykyä
maisema-analyysin
avulla.
Maisema-analyysissä
otetaan
huomioon
maisemakuvan kannalta merkittävimmät näkymäsuunnat ja -alueet, maiseman
suuntautuneisuus, maisematilat, maiseman solmukohdat, kulttuurihistorialliset
ympäristöt sekä maisemakuvaltaan herkimmät alueet.
Arviointityön perustana käytetään näkyvyysanalyysiä, jossa mallinnetaan ne
alueet, joille tuulivoimalat näkyvät.
Maisemavaikutuksia havainnollistetaan 13 havainnekuvalla. Havainnekuvat on
valittu siten, että ne edustavat merkittävimpiä niistä näkyvyyssuunnista, joista
tuulivoimalat ovat havaittavissa.
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Kuva 6. Näkyvyysmallinnus ja valokuvauspisteet hankevaihtoehdossa 1.
Näkyvyys on mallinnettu 40x40 km laajuiselle alueella voimalaitosten
napakorkeuden perusteella.

Vaikutukset muinaisjäännöksiin
Seudun vanhin historiallinen asutus on ajoitettu keskiajalle.
Hankealueella
sijaitsee
yksi
muinaisjäännös.
Fäbodbacken
koostuu
halkaisijaltaan noin 30-50 cm kivien röykkiöstä. Kiveyksen keskellä on pieni
kaivettu kuoppa.
Noin 200 m röykkiöstä koilliseen sijaitsee nelikulmainen rakennuksen perustus,
jonka halkaisija on noin kolme metriä. Perustusta reunustavat matalat
penkereet, sammalet, puolukka, heinä ja puut. Kohde on todennäköisesti ollut
kellariperusta myöhemmältä historialliselta kaudelta.
Sandgruvornan alueella, tien 67 ja Lappnäsmossenin välillä, olemassa olevan
kallionottoalueen eteläpuolisella kallioalueella on säännöllisiä suorakulmaisia
grafiittikivireunuksia, joissa on porauksen ja murtumakohtien jälkiä.
Kivenlouhinta voi liittyä nykyaikaiseen muokkaukseen.
Tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan suoria vaikutuksia hankealueella
sijaitsevaan Fäbodbackenin muinaisjäännökseen, mikäli muinaisjäännöksen ja
suunniteltujen voimaloiden, pystytysalueiden sekä uusien huoltoteiden välille
jätetään yli 50 metrin suojavyöhyke.
Rakentamisella
saattaa
olla
visuaalisia
vaikutuksia
ympäröiviin
muinaisjäännösalueisiin. Tämän vuoksi vaikutusarviointi tulee puiston
näkyvyyteen perustuen käsittämään tuulivoimapuiston visuaalisten vaikutusten
tarkastelun kahden kilometrin säteellä sijaitsevien muinaisjäännösten osalta.
Mikäli voimalat ovat nähtävissä kohteissa, laaditaan havainnekuva.
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Kuva 7. Tunnetut muinaisjäännökset ja löydetyt historialliset kohteet
hankealueen läheisyydessä.

Vaikutukset ihmisten terveyteen
Tuulivoima voi aiheuttaa terveysriskejä tuulivoimalaitosten melun ja
varjostuksen seurauksena. Terveysvaikutuksia voi myös ilmetä ihmisten
kokiessa stressiä asuinympäristön heikkenemisen johdosta. Vaikutukset voivat
olla itse hankkeen aiheuttamia reaktioita kuten pelkoa, huolta tai epävarmuutta.
Arvioitaessa hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen käytetään lähtötietona
a-painotetun ja matalataajuisen melun mallinnuksia. Alueen asutuksen ja
vapaa-ajan asutuksen suhteen lähtötietona käytetään Maanmittauslaitoksen
karttatietokantaa sekä muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja
tietoja.
Hankealueella sijaitsee kolme metsästysmajaa, jotka on tarkoitettu vain
tilapäiseen majoittumiseen.
Hankealueen ulkopuolella, mutta alle kahden kilometrin etäisyydellä, on 131
vakituista ja kahdeksan vapaa-ajan asuntoa. Vakituinen asutus keskittyy
pääosin valtatien 8 läheisyyteen Bäcklidenissä sekä Viitiin, Salonpäähän,
Pohjapäähän, Pikku-Myrkkyyn Karijoella sekä Trodmosseniin. Lähinnä
hankealuetta
sijaitseva
vakituinen
asuinrakennus
sijoittuu
koilliseen,
Tusunkallion läheisyyteen, 1000 metrin etäisyydelle lähimmästä voimalasta.
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Kuva 8. Vakituiset ja vapaa-ajan asuinrakennukset sekä asutusalueet kahden
kilometrin etäisyydellä hankealueesta.

Kallionottoaluetta lukuun ottamatta hankealueella ei nykytilassa ole merkittäviä
yksittäisiä melulähteitä. Hankealueella ei myöskään ole toimintaa, josta
aiheutuisi tuulivoimaloiden varjostusta vastaavaa varjostusta.
Hankkeen vaikutukset ihmisten terveyteen arvioidaan vertaamalla tehtyjä
mallinnuksia asuinrakennusten sijaintiin ja asumismuotoihin. Keskimääräisiä
melutasoja asuinrakennusten kohdalla verrataan ympäristöhallinnon tuulivoimaa
koskevassa ohjeessa (Ympäristöministeriö 2012) annettuihin suunnitteluarvoihin
tai mahdollisesti käytettävissä oleviin uudempiin ohjeisiin.
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Kuva 9. Melun leviäminen mallinnuksen mukaan hankevaihtoehdossa 1.

Mallinnettuja matalataajuisen melun ohjearvoja verrataan Sosiaaliterveysministeriön ohjeissa annettuihin tasoihin. Parametrien valinta
vertailuarvot perustuvat Ympäristöministeriön direktiiviin.

ja
ja

Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden
muodostaman
varjostuksen
enimmäiskestoista.
Tässä
YVA:ssa
varjostusvaikutukset arvioidaan noudattaen ruotsalaista käytäntöä, jossa
läheiseen asutukseen ei saa kohdistua yli 8 tuntia varjostusta vuodessa
normaalitilanteessa (”real case”) ja yli 30 tuntia vuodessa teoreettisessa
maksimitilanteessa (”worst case”) enemmän kuin yhdestä voimalasta
kerrallaan. Mikäli normaalitilanteen (”real case”) normi ylittyy, arvioidaan myös
maksimitilanne
(”worst
case”),
jotta
voidaan
varmistaa,
ettei
varjostusfrekvenssi ylitä arvoa kolme sekunnissa.
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Kuva 10. Varjostusmallinnus hankevaihtoehdossa 1. Varjostus on mallinnettu
alueille, joilla se on 20, 8 ja 1 tuntia vuodessa.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Hankealue on maanomistajien ja lähiasukkaiden talous- ja virkistyskäytössä.
Metsätalous sekä maa-aineksen ja kalliokiviaineksen ottaminen ovat
hankealueen pääasiallisia talouskäyttömuotoja. Aluetta käytetään myös
lähivirkistysalueena sekä Bölen metsästysseuran metsästysmaana.
Kevättalvella 2014 toteutettiin asukaskysely, jonka otanta koostui 500
taloudesta neljän kilometrin säteellä hankealueesta. Kyselyyn vastasi 132
henkilöä, joten vastausaktiivisuus oli 26 %. Paikallistiedon keräämiseksi ja
asukkaiden asenteiden kartoittamiseksi on lisäksi 30.1.2015 saakka avoinna
tuulivoimapuistoa
koskeva
karttapohjainen
internetkysely
osoitteessa
https://webgis.fcg.fi/fcggis/survey/17/64/.
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole suojeltuja geologisia muodostumia.
Koska alueen kallioperä ja maalajit ovat yleisesti Pohjanmaalla esiintyviä ja
happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys alueella on hyvin pieni, ei
YVA:n yhteydessä tehdä geoteknisiä tutkimuksia.
Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen
Bölen hankealue sijaitsee Selkämeren rannikkoalueen sekä Närpiönjoen valumaalueilla. Pieniä osia hankealueesta sijaitsee myös Teuvanjoen valuma-alueella.
Sekä Närpiönjoen että Teuvanjoen-Tiukanjoen ravinnetasot ovat korkeat.
Hankealueen eteläosassa on
Bredmossträsket.
Pienvesi
luonnonsuojelualueella.

yksi alle
sijaitsee

hehtaarin laajuinen pienvesi,
Bredmossenin
yksityisellä

Alueella on kaksi lähdettä; yksi Kankaanmäen pohjavesialueella ja toinen
metsikössä noin 800 metriä Bredmossträsketin järvestä kaakkoon.
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Hankkeen ravinnekuormitus (Pkok, Nkok) Narpiönjokeen ja Teuvan-Tiukanjokeen
lasketaan KALLE-laskentamenetelmän mukaisesti. Pohjaveden oletettujen
virtaussuuntien, kaivojen ja hankkeen teknisen suunnitelman perusteella
esitetään
asiantuntija-arvio
siitä,
voiko
hankkeella
olla
vaikutuksia
pohjavesialueisiin.

Kuva 11. Pohjavesialueet Kankaanmäki A ja B suhteessa hankealueeseen.
Kartalle on merkitty hydrologiset tiedot sekä havaintoputkien sijainnit.
Hankealueen raja on merkitty karttaan violetilla viivalla.
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Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon
Pohjoismaisessa
tuotantojärjestelmässä
ja
NordElin
sähkömarkkinoiden
hinnoittelumekanismeilla tuulivoima korvaa ensisijaisesti hiililauhdetta ja
toissijaisesti maakaasuun perustuvaa sähköntuotantoa.
Hankkeen
vaikutukset
arvioidaan laskemalla
vuosittaiset
hiilidioksidin
päästömäärät, jotka jäävät muodostumatta, jos tuulivoimahanke toteutetaan
teknisen suunnitelman mukaisesti.
Vaikutukset luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen
Tuulivoimalat sijoitetaan alustavien suunnitelmien mukaan seka- ja
havumetsäalueille. Hankealueen metsät koostuvat pääosin mustikkatyypin
tuoreista kankaista sekä puolukkatyypin kuivista kankaista. Kangasmetsien
puusto on nuorta. UHEX-rekisterin mukaan hankealueella ei ole harvinaisia tai
suojeltavia kasvilajeja.
Kesällä 2014 alueella tehtiin luontoselvitys, jossa kartoitettiin alueen
kasvillisuutta ja luontotyyppejä neljän maastopäivän ajan heinäkuussa.
Inventointi kohdistettiin alueille, joilla oletettiin voivan esiintyä erityisiä
luontoarvoja, kuten esim. vanhaa metsää, kalliota, puroja ja harvapuustoisia
soita. Lisäksi tutkittiin tuulivoimaloiden alustavat rakennuspaikat noin hehtaarin
laajuudelta.
Vaikutusarvioinnissa arvioidaan, heikentääkö hanke arvokkaiden kasvillisuus- tai
luontokohteiden säilymistä hankealueella tai sen läheisyydessä.
Vaikutukset linnustoon
Hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan FINIBA-alueella Suupohjan metsät.
FINIBA-alueet ovat Suomen tärkeitä lintualueita.
Lintuatlasruudussa ”Karijoki Myrkky” (693:321) pesii varmasti 83 lintulajia sekä
todennäköisesti 25 lajia ja mahdollisesti kuusi lajia. Bölessä suoritetussa
kartoituksessa löydettiin kaikkiaan 52 pesivää lintulajia. Lajit edustavat
pääasiassa Suomessa tavallisia metsälintulajeja, mutta myös huomionarvoisia
lajeja tavattiin.
Närpiön alue muodostaa sekä keväisin että syksyisin lintujen merkittävän
muuttoreitin. Varpusten, kurkien ja päiväpetolintujen muutto keskittyy
Pohjanmaalla usein selvemmin sisämaahan, jossa niiden lentoreittejä ohjaavat
rannikon lisäksi muut linjat kuten harjut, leveät joenuomat sekä suuret alavat
peltoalueet.
Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee metsäisillä alueilla, joilta puuttuvat edellä
kuvatun kaltaiset, lintujen muuttoa selvästi ohjaavat linjat. Suurin osa linnuista
seuraa rantaviivaa. Vuosittaisiin muuttoreitteihin vaikuttavat sää sekä erityisesti
vallitsevat tuulet.
Kevätmuuton aikana havaittiin kaikkiaan 32 eri lintulajia, ennen kaikkea
naurulokkeja, kurkia ja sepelkyyhkyjä. Vaikka hankealueen eteläpuoliset pellot
ovat hanhien suosimia levähdyspaikkoja, havaittiin kevätmuuton aikana
suhteellisen vähän metsähanhia ja merihanhia. Kevätmuutolla havaittiin
suhteellisen paljon merikotkia, kaikkikaan 29 muuttavaa yksilöä. Myös keväällä
havaitut kalasääksen (10 yksilöä) ja piekanan (43 yksilöä) muuttomäärät olivat
merkittäviä.
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Kuva 12. Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) hankealueen läheisyydessä.

Syksyllä havaittiin huomattavan paljon kurkia, metsähanhia ja sepelkyyhkyjä.
Hanhet muuttivat leveämmällä alueella kuin kevätmuutolla. Syysmuutolla
havaituista petolinnuista sinisuohaukan (noin 20 yksilöä) ja piekanan (noin 25
yksilöä) määrät olivat suhteellisen suuria. Muiden lajien muuttomäärät olivat
pieniä.
Linnustovaikutusten merkittävyyden arvioinnissa arvioidaan kuinka laajasti ja
nopeasti hanke voi vaikuttaa eri lajeihin, minkä jälkeen vaikutuksia verrataan
kunkin lajipopulaation tilaan ja suojelutasoon. Lisäksi arvioidaan, voiko
hankkeen toteuttaminen aiheuttaa luonnonsuojelulain 39 §:ssa tarkoitettua
häiriötä rauhoitetuille linnuille. Arvioinnissa hyödynnetään kansainvälisiä ja
kansallisia tutkimuksia tuulivoiman vaikutuksista linnuille. Työssä huomioidaan
erityisesti suojellut ja uhanalaiset lajit, petolintulajit sekä EU:n lintudirektiivin
liitteen I lajit.
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Kuva 13. Muuttolintuhavainnot vuosina 2012-2013. Nuolet osoittavat
havaittujen muuttavien lintujen suunnan ja määrän logaritmisella (ln)
asteikolla. Kuva sisältää kaikki havaitut lintulajit. Aineisto analysoidaan
lajeittain ympäristövaikutuksia arvioitaessa.

Vaikutukset muuhun eläimistöön
UHEX-rekisterin mukaan liito-oravaa esiintyy kahdella ja maastoselvityksen
mukaan kolmella paikalla hankealueella. Alueella suoritetussa kartoituksessa
tavattiin pohjanlepakkoa. Hankealueen pohjoispuolella, Bölen ampumaradan
lähistöllä, tavattiin lisäksi viiksisiippalajia. Kartoituksen perusteella hankealueen
lepakkolajisto on harvalukuinen suhteessa alueen maantieteelliseen sijaintiin.
Hankkeen vaikutukset arvioidaan perustuen niihin vaikutuksiin, joita
tuulivoimahankkeen rakentamisella ja käyttövaiheella on alueella esiintyvien
lajien elinympäristöjen laatuun ja laajuuteen. Lisäksi selvitetään eläinten
mahdollisuuksia käyttää tuulivoimapuiston alueella mahdollisesti olevia
ekologisia käytäviä esim. muuttamiseen talvehtimisalueilta kesäalueille.
Lepakkoselvityksen perusteella arvioidaan, onko hankealueella tai sen
läheisyydessä merkittävä lepakoiden muuttoreitti. Lisäksi muodostetaan käsitys
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hankealueella esiintyvistä lepakkolajeista sekä alueen merkityksestä eri lajien
lisääntymisalueena ja elinympäristönä.
Vaikutukset Natura 2000-alueisiin ja muihin suojelualueisiin
Hankealueella ei ole Natura 2000-alueita. Kymmenen kilometrin säteellä
hankealueesta sijaitsee kolme Natura 2000-aluetta, joista lähin on runsaan
kilometrin etäisyydellä lounaassa sijaitseva Bredmossmyran. Alue on sisällytetty
Natura 2000–verkostoon Euroopan Unionin luontodirektiivin (SCI) mukaisena
kohteena. Natura-alue muodostaa pitkälti saman alueen kuin Bredmossmyranin
ja Ellfolks Skiftenin suojelualueet. Hankealueella on yksi yksityinen suojelualue,
Bredmossen, johon välittömästi liittyvä aluetta Metsähallitus on ehdottanut
varattavaksi luonnonsuojelualueeksi.

Kuva 14. Natura 2000-alueet ja muut suojelualueet hankealueen läheisyydessä.

Arviointityö toteutetaan nk. Naturatarvearviointina kolmen hankealueesta 10
kilometrin säteellä sijaitsevan Natura 2000-alueen osalta. Arvioinnissa
arvioidaan edellyttääkö hanke luonnonsuojelulain 65 § tarkoitettua Naturaarviointia. Lisäksi metsäkeskuksesta hankitaan tiedot Kemera- ja Metsoohjelmien suojelluista kohteista. Hankkeen vaikutukset suojelupäätöksissä
esitettyjen suojelutavoitteiden toteutumiseen sekä se, heikentääkö hanke
merkittävissä määrin alueiden suojeluperusteina olevia luontoarvoja arvioidaan
asiantuntija-arviona.
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Vaikutukset elinkeinoelämään ja luonnonvaroihin
Hankealueen metsiä hallitsevat melko nuoret ja kuivat kangasmetsät.
Metsätalous on aktiivista lähes koko hankealueella. Hankealueella sijaitsee
kallionottoalue valtatien 67 läheisyydessä. Luvanhaltijan mukaan alueella on
suunnitelmia
toiminnan
laajentamisesta
edelleen.
Kristiinankaupungin
vastaisella rajalla on neljä soran/hiekanottamisaluetta. Yhteensä näiltä alueilta
on lupa ottaa 84 000 m3 soraa ja hiekkaa.

Kuva 15. Hankealue suhteessa olemassa oleviin kallion ja maa-aineksen
ottamisalueisiin.

Hankkeen vaikutukset elinkeinoihin arvioidaan turvaetäisyyksien perusteella
olemassa oleviin lähtötietoihin sekä arviointiprosessin aikana kerättyihin
tietoihin pohjautuen.
Tuulivoimahankkeen työllisyysvaikutukset
selvitysten perusteella.

arvioidaan

käytettävissä

olevien

Vaikutukset liikenteeseen, tutkiin ja viestintäyhteyksiin
Valtatie 8 Turusta Ouluun kulkee etelä-pohjoissuunnassa
länsipuolella. Valtatie 8 on erikoiskuljetusreitti.

hankealueen
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Kuva 16. Liikennemäärät hankealueen läheisyydessä vuonna 2011.

Lähin säätutka sijaitsee Ikaalisissa yli 50 km etäisyydellä. Finavian
lentoestekorkeustietojen mukaan hankealueella ei ole rajoituksia. Lähin
lentokenttä sijaitsee Vaasassa yli 50 km etäisyydellä.
Hankealue sijoittuu SveaTV:n Blomträsketin ja Susivuoren lähettimien väliseen
maastoon. Hankealue sijaitsee myös Digitan Pyhävuoren lähettimen
peittoalueella.
Viestintävirastolta (Ficora) pyydetään lausunto mahdollisista häiriövaikutuksia
radiolinkkiyhteyksiin. Ficoran lausunnon perusteella otetaan yhteyttä 20 km
säteellä sijaitsevien radiomastojen ylläpitäjiin mahdollisten häiriötilanteiden
tunnistamiseksi. Hankkeen mahdollisista vaikutuksista tv-signaaliin pyydetään
lausunto Digita Oy:ltä ja SveaTV Ab:lta. Lisäksi pyydetään puolustusvoimilta
lausunto hankkeen vaikutuksista puolustusvoimien tutkavalvontaan.
Vaikutusten seuranta
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään alustava suunnitelma
hankkeen vaikutusten seurannasta. Seurantaohjelma laaditaan arvioitujen
vaikutusten ja niiden merkityksen perusteella.
Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin
tai etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai
muihin elinoloihin hanke saattaa vaikuttaa.

Arviointiohjelman ollessa vireillä kansalaiset voivat esittää kantansa hankkeen
ympäristövaikutusten selvitystarpeesta sekä YVA-ohjelmassa esitettyjen
suunnitelmien riittävyydestä.
Vastaavasti myöhemmin YVA-selostusvaiheessa kansalaiset voivat
kantansa tehtyjen selvitysten ja arviointien laajuuden riittävyydestä.

esittää

YVA-raporttien ollessa nähtävillä järjestetään kaikille avoimet yleisötilaisuudet,
joissa esitellään tietoja hankkeesta, YVA-menettelystä ja kaavoituksesta.
Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen paikallisissa lehdissä sekä Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen verkkosivuilla.

