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Esipuhe 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma Pedersören Purmon alueelle 
suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. Ympäristövaikutusten 
arviointiohjelman on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy ABO Wind Oy:n toimeksiannosta. FCG:n 
työryhmään kuuluvat:  

 

Marja Nuottajärvi, FM 

  Kokemusvuodet ympäristöalalta 18 v 

YVA-menettelyn projektinjohto 

  Suunnitelma-asiakirjat, vaikutusten arvioinnit 

  Kasvillisuus ja luototyypit, luontovaikutusten arvioinnit 

 

Kristina Salomaa, FM YKS-588 

  Kokemusvuodet 8 v 

  Kaavoituksen projektinjohto, vastaava kaavoittaja 

  Maankäytön vaikutusten arvioinnit 

 

Eric Roselius, DI 

  Kokemusvuodet 3 v 

Kaavasuunnittelija 

  Maankäytön vaikutusten arvioinnit 

 

Laura Fontell-Seppelin, FM 

Kokemusvuodet 2 v 

YVA-projektisihteeri 

  Paikkatietoaineisto, suunnitelma-asiakirjat 

  Riistatalous 

 

Anni Vainio, MARK maisema-arkkitehti 

Kokemusvuodet 6 v 

Maisema- ja kulttuuriympäristöinventoinnit 

 

Ville Suorsa, FM (biologi) 

Kokemusvuodet 13 v 

Linnustoselvitykset, muut eläimistöön kohdistuvat selvitykset, suojelualueet, Natura-
alueet, vaikutusten arvioinnit (luonto, eläimistö) 

 

Harri Taavetti, linnustoasiantuntija 

Kokemusvuodet 13 v   

Linnustoselvitykset ja vaikutusten arvioinnit, muut eläimistöön kohdistuvat selvitykset 
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Kari Kreus, DI 

Kokemusvuodet 8 v 

  Maaperä, pinta- ja pohjavesivaikutukset 

 

Riikka Ger, MARK maisema-arkkitehti 

Kokemusvuodet 21 v 

Maisema- ja kulttuuriympäristö 

 

Taina Ollikainen, FM (suunnittelumaantiede) 

Kokemusvuodet 20 v 

Sosiaaliset vaikutukset, elinkeinot, virkistys, matkailu 

   

Saara Aavajoki, DI 

Kokemusvuodet 8 v 

Liikenteelliset vaikutukset 

 

Elina Merta, DI 

Kokemusvuodet 8 v 

Ilmastovaikutukset 

 

 

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Ay, Lestijärvi 

 Kokemusvuodet 20 v 

 Hans-Peter Schulz, FM arkeologi 

 Jaana Itäpalo, FM arkeologi 

 Arkeologiset inventoinnit (alikonsultit) 
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Yhteystiedot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen YVA-asiakirjat ovat luettavissa Ympäristökeskuksen internet-sivuilla osoitteessa: 

ymparisto.fi/purmontuulivoimaYVA

YVA-konsultti: 

 

 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34 
00601 Helsinki 
www.fcg.fi 
 
Marja Nuottajärvi 
projektipäällikkö (YVA) 
041 730 2454 
marja.nuottajarvi@fcg.fi 
 
Kristina Salomaa  
projektipäällikkö (kaava) 
p. 044 298 2006 
kristina.salomaa@fcg.fi 
 

 
 
 
 
 
 

Hankkeesta vastaava: 
 

 
 
 
ABO Wind Oy 
Aleksanterinkatu 48 A 
00100 Helsinki 
https://www.abo-wind.com/fi/ 
 
Projektijohtaja 
Markus Ehrström 
p. +358 400 42 88 23 
markus.ehrstrom@abo-wind.fi 
 

 
 
 
Yhteysviranomainen: 
 

 

 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskus 

 
PL 77 
67100 KOKKOLA 

 
Ylitarkastaja 
Elina Venetjoki 
p.   0295 016 403 
elina.venetjoki@ely-keskus.fi 
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Tiivistelmä 

Hanke 

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa 
Pedersören kuntaan Purmon alueelle. Hankealu-
eelle suunnitellaan enintään noin 44 uuden tuu-
livoimalan rakentamista. Suunniteltujen voima-
loiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 
metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksik-
köteho on alle 10 MW jolloin kokonaisteho olisi 
arviolta alle 440 MW. Purmon tuulivoimapuisto 
kattaa noin 5 100 hehtaarin laajuisen alan. Tuu-
livoimapuiston tuottama sähkö on suunniteltu 
siirrettäväksi valtakunnan verkkoon 400 kV voi-
majohdolla. 

Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana hankkeessa on ABO 
Wind Oy. ABO Wind Oy:n emoyhtiö, kansainvä-
lisesti toimiva ABO Wind, on suunnitellut, raken-
tanut ja ylläpitänyt tuulipuistoja jo yli 20 vuoden 
ajan. Yrityksen tähän mennessä kehittämien 
tuulivoima-, aurinkovoima- ja biokaasuhankkei-
den yhteiskapasiteetti on reilut 3 500 MW. Suo-
meen ABO Wind laajeni vuonna 2013. Yritys 
työllistää tällä hetkellä yli 700 ihmistä, joista 30 
työskentelee vakituisesti ABO Wind Oy:n palve-
luksessa. Yhtiön toiminta kattaa hankekehityk-
sen eri vaiheet rakentamiseen saakka. ABO 
Wind tarjoaa myös toiminnan valvontaa sekä 
huolto- ja muita teknisiä palveluita. Suomessa 
ABO Wind kehittää tuulipuistoja itsenäisesti 
sekä yhdessä suomalaisten yhteistyökumppa-
neiden kanssa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koske-
vassa lainsäädännössä (YVA-laki 252/2017) edel-
lytetään ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyä yli 10 tuulivoimalan kokonaisuuksille tai 
hankkeisiin, joiden kokonaisteho on vähintään 
45 MW. 

Arviointimenettelyn tarkoituksena on tunnistaa, 
arvioida ja kuvata hankkeen todennäköisesti 
merkittävät ympäristövaikutukset. Arviointime-
nettelyssä kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden 
oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä 
yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimintaa hankkeen 
vaikutukset saattavat koskea. Arviointi ei ole lu-

pamenettely. Arvioinnin tuottamaa tietoa käy-
tetään hankkeessa tehtävän päätöksenteon tu-
kena. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on 
kaksivaiheinen menettely, joka muodostuu arvi-
ointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheesta. Mo-
lemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mieli-
piteitään hankkeesta ja yhteysviranomainen 
pyytää lausuntoja tarpeellisiksi katsomiltaan ta-
hoilta. Yhteysviranomaisena toimii Etelä-Poh-
janmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus (ELY-keskus). YVA-konsulttina on FCG Fin-
nish Consulting Group Oy.  

Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyrkiä 
niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin 
Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. 
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoit-
teena on uusiutuvan energian käytön lisääminen 
niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta 
nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. Pitkän ai-
kavälin tavoitteena on, että energiajärjestelmä 
muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vahvasti 
uusiutuviin energialähteisiin.  

Hankkeen kokonaisteho 44 voimalalla tulisi ole-
maan arviolta alle 440 MW. Tuulivoimapuiston 
arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi 
tällöin olemaan enintään noin 1 850 GWh.  

 

Arvioitavat vaihtoehdot 

Purmon tuulivoimapuistohankkeen laajuuden 
määrittelemisessä on sijoitettu alustavat voima-
lapaikat niin, että ne lähtökohtaisesti aiheutta-
vat mahdollisimman vähän haittaa lähialueen 
asukkaille ja ympäristölle, mutta hanke olisi kui-
tenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti kannat-
tava. Tuulivoimaloiden sijoittelun esisuunnitte-
lussa on huomioitu alueen vakituinen ja loma-
asutus, tiedossa olevat luontoarvot sekä maan-
käyttömuodot. Tuulivoimalat on pyritty sijoitta-
maan siten, että lähimpiin asuin- ja lomaraken-
nuksiin on etäisyyttä vähintään 1,8 kilometriä.  

YVA-ohjelmavaiheessa tarkastellaan maksimi-
määrää tuulivoimaloita, joita hankealueelle teo-
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reettisesti esiselvitystietojen perusteella voi-
daan sijoittaa. YVA-menettelyn yhteydessä teh-
tävien selvitysten ja mallinnusten sekä YVA-me-
nettelyssä saatavan palautteen perusteella tuu-
livoimaloiden sijoittelua tarvittaessa tarkenne-
taan. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoeh-
dot on muodostettu voimaloiden kokoluokan 
perusteella. Voimaloiden lopullinen lukumäärä 
voi muuttua hankkeen jatkosuunnittelussa ja 
kaavoitusvaiheessa. 

Hankealueella tuotettu sähkö on ensisijaisesti 
tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon rakenta-
malla 400 kV voimajohto hankealueelta Uuden-
kaarlepyyn alueella sijaitsevalle Jussilan sähkö-
asemalle. Sähkönsiirron voimajohdolle on YVA-
ohjelmavaiheessa suunniteltu kolme vaihtoeh-
toista reittiä, jotka käsitellään ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyssä yhdessä tuulipuis-
ton kanssa. YVA-menettelyn yhteydessä voima-
johdon reittivaihtoehdoilta laaditaan luontosel-
vityksiä ja arkeologinen selvitys, joiden myötä 
reittiä voidaan tarvittaessa täsmentää. 

 

 

Hankealueen nykytilan kuvaus 

Alueen yleiskuvaus 

Hankealue on kooltaan n. 5 100 hehtaaria ja si-
joittuu Pedersören kunnan lounaisosaan, Uu-
denkaarlepyyn kaupungin itärajan tuntumaan. 
Hankealue on pääosin metsätalousaluetta ja 
alueelle sijoittuu myös viljelyssä olevia peltoja. 
Hankealueen länsiraja rajoittuu osittain Uuden-
kaarlepyyn kaupungin rajaan. Hankealueen län-
sipuolelle noin 2 km etäisyydelle sijoittuu Lillbyn 
ja Purmon taajamat. Hankealueen pohjoispuo-
lelle sijoittuu Pännäisten taajama noin 8 km etäi-
syydelle sekä Pietarsaaren taajama noin 16 kilo-
metrin etäisyydelle. Hankealueen länsipuolelle 
noin 12 kilometrin etäisyydelle sijoittuu Jepuan 
ja noin 15 kilometrin etäisyydelle Uudenkaarle-
pyyn taajamat. Hankealue sijoittuu lähimmillään 
noin 14 kilometrin etäisyydelle rannikosta. Jepu-
antie (7390) sijoittuu hankealueen eteläosaan 
itä-länsisuunnassa. Alueen eteläosaan sijoittuu 
myös Fingrid Oyj:n Seinäjoki−Hirvisuo 110 kV 
voimajohto. 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Hankealuetta lähimmät asutuksen keskittymät 
sijoittuvat koilliseen ja itään Purmon, Lillbyn ja 
Åvistin alueille. Osa tiiviimmästä asutuksesta si-
joittuu alle kahden kilometrin etäisyydelle han-
kealueesta. Väljempää asutusta esiintyy Lillbyn-
tien/Överpurmontien sekä Åvistintien ja Dala-
backantien varrelle. Alueella ei ole voimassa ole-
via yleiskaavoja, jotka ohjaavat maankäyttöä.  

Hankkeen sähkönsiirron voimajohdon reittivaih-
toehtojen läheisyyteen sijoittuu asutusta Lapu-
anjoen varsilla. 

Asutus ja loma-asutus 

Hankealueelle ei sijoitu asuinrakennuksia. Vaki-
tuinen asutus sijoittuu vähintään 1,8 kilometrin 
etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. Hanke-
alueelle sijoittuu kaksi lomarakennusta. Molem-
mat kiinteistöt on vuokrattu tuulivoimapuiston 
käyttöön eivätkä ole loma-asuntokäytössä. 

Hankealueen ympäristö on harvaan asuttua 
hankealueen kaakkois- ja luoteispuolella. Haja-
asutusta sijoittuu pienkylien lisäksi teiden var-
sille. Taajama- ja kyläasutusta on hankealueen 
pohjois-, kaakkois- ja itäpuolella. Tilastokeskuk-
sen ruututietokannan mukaan alle 3 kilometrin 
etäisyydellä suunnitelluista voimaloista asuu 
676 asukasta ja alle 5 kilometrin etäisyydellä 
suunnitelluista voimaloista 1 563 asukasta.  

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot 

VE 0 Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, 
vastaava sähkömäärä tuotetaan 
muilla keinoilla. 

VE 1 Hankealueelle rakennetaan yhteensä 
enintään 44 uutta tuulivoimalaa, joi-
den yksikköteho on alle 10 MW. Tuu-
livoimaloiden kokonaiskorkeus on 
enintään 300 metriä. 

VE 2 Hankealueelle rakennetaan yhteensä 
enintään 44 uutta tuulivoimalaa, joi-
den yksikköteho on alle 10 MW. Tuu-
livoimaloiden kokonaiskorkeus on 
enintään 250 metriä. 

Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot 

VE 1 22,4 kilometrin pituinen 400 kV voi-
majohto hankealueelta Jussilan säh-
köasemalle. 

VE 2 22,9 kilometrin pituinen 400 kV voi-
majohto hankealueelta Jussilan säh-
köasemalle. 

VE 3 23,4 kilometrin pituinen 400 kV voi-
majohto hankealueelta Jussilan säh-
köasemalle. 

Lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa tarvitaan 7,1 
kilometrin pituinen 400 kV keräilyjohto han-
kealueen länsilaidalle. 
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Sähkönsiirron voimajohdon reittivaihtoehtojen 
läheisyyteen sijoittuu asutusta Lapuanjoen var-
silla. 

Kaavoitus 

Hankealueella ja hankkeen sähkönsiirron voima-
johtoreittivaihtoehtojen alueella on voimassa 
maan-käyttö- ja rakennuslain (132/99) mukai-
nen Pohjanmaan maakuntakaava 2040, joka tuli 
voimaan syksyllä 2020. Maakuntakaava on koko 
maakunnan ja sen yhdyskuntatoiminnat kattava 
ns. koko-naismaakuntakaava. Kunnan kaavoi-
tuksen ja alueidenkäytön yhteydessä maakunta-
kaava ohjaa yleiskaavoitusta. 

Hankealueelle sijoittuvia maakuntakaavamer-
kintöjä ja -määräyksiä ovat ekologinen yhteys-
tarve, yhdystie 7390, ohjeellinen pyöräilyreitti, 
ohjeellinen ulkoilureitti, virkistys-/matkailu-
kohde eli Fagerbackan karjamajakylä, voima-
johto ja muinaisjäännöskohde.  

Hankkeen sähkönsiirron voimajohtojen alueelle 
sijoittuu lisäksi muun muassa maakuntakaa-
vassa osoitettua Natura-aluetta ja pohjavesialu-
eita. 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleis-
kaavoja tai asemakaavoja. 

Hankealueella ei ole voimassa tuulivoimaraken-
tamisen mahdollistavaa kaavaa. Hankealueelle 
laaditaan tuulivoimaosayleiskaava. Kaavoitus-
prosessi on käynnissä rinnakkain YVA-menette-
lyn kanssa. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Alue on suhteellisen tasaista. Maasto kohoaa 
hieman pohjoisesta etelään 23 mmpy:n korkeu-
desta n. 57 mmpy:n korkeuteen.  

Hankealueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai 
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Hankealu-
eelle ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuu 
joitain muinaisjäännöksiä. Lähin valtakunnalli-
sesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY 2009 −alue) on Purmon kirkonmäki, joka si-
joittuu noin kahden kilometrin etäisyydelle han-
kealueesta itään. Lähin maakunnallisesti arvokas 
kulttuuriympäristökohde eli Purmon seurakun-
takoti sijoittuu Purmon kirkonmäen yhteyteen. 
Lähin maakunnallisesti arvokas kulttuuriympä-
ristö Purmon kirkonseutu sijoittuu lähimmillään 
noin 1,2 kilometrin etäisyydelle hankealueen 
pohjoisosasta itään. 

Hankkeen sähkönsiirron voimajohdon reittivaih-
toehdot sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaan 

kulttuuriympäristön alueelle (Lapuanjoen ala-
juoksun kulttuurimaisema). 

Kallio- ja maaperä 

Hankealueen kallioperä koostuu granodioriitista 
ja porfyyrisesta granodioriitista. Hankealueen 
maaperä koostuu pääosin ohuesta tai paksusta 
turvekerroksesta, soistumista tai sekalajittei-
sesta maalajista. Hankealueen eteläosassa esiin-
tyy lisäksi kalliopaljastumia ja kalliomaata. 

Hankealueelle sijoittuu happamien sulfaattimai-
den aluetta. Suurin osa hankealueesta sijoittuu 
pienen tai hyvin pienen happaman sulfaatti-
maan esiintymistodennäköisyyden alueelle. 
Hankealueen itäreuna sijoittuu osittain kohtalai-
sen esiintymisen todennäköisyyden alueelle. 
Hankealueelle sijoittuu yksi sulfaattimaiden tut-
kimuspiste, jolta tehtiin havainto sulfidikerrok-
sesta 1,0−1,5 m syvyydellä maanpinnasta. 

Sähkönsiirron voimajohdon reittivaihtoehdot si-
joittuvat suurimmaksi osaksi hyvin pienen ja pie-
nen happaman sulfaattimaan esiintymistoden-
näköisyyden alueelle.  

Pohja- ja pintavedet 

Hankealueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Lähin 
pohjavesialue on  Korpunbacken (1059904, 
luokka 1), noin 2,1 kilometriä hankealueesta 
itään.  

Hankkeen sähkönsiirron voimajohdon reittivaih-
toehdot sijoittuvat neljälle eri pohjavesialueelle. 

Purmon hankealue sijoittuu Kovjoen (45) ja Pur-
monjoen (46) päävesistöalueille. Hankealue si-
joittuu yhteensä kahdeksalle valuma-alueelle. 
Hankealueelle sijoittuu kuusi järveä ja lampea, 
joista kaksi suurempaa (noin 10 hehtaaria), Sti-
pikjärvi ja Abborvattnet, sijaitsevat hankealueen 
eteläosassa.  

Hankkeen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihto-
ehdot ylittävät Lapuanjoen. Johtoreiteille ei si-
joitu muita merkittäviä vesistöjä. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Suurin osa hankealueesta ja sähkönsiirron voi-
majohtoreittivaihtoehtojen maastosta on met-
säistä. Yhtenäisimmät puustoiset alueet painot-
tuvat hankealueen eteläosiin. Hankealueen poh-
jois- ja itäosissa sijaitsee peltoalueita. Valtaosa 
hankealueesta on ojitettua, metsäistä suoalaa. 
Alueelle sijoittuu joitain osittain ojittamattomia 
suoalueita, mm. Stormossen, Storträsket ja Lar-
vomossen. Hankealueen pohjois- ja keskiosissa 
sijaitsee neljä soistunutta järveä ja lampea: Vita-
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järv, Ytterpatten, Överpatten ja Lampen. Hanke-
alueen eteläosat ovat keskimäärin pohjoisosia 
karumpia. Hankealueella esiintyy pääasiassa kui-
vahkoa ja kuivaa kangasta. Paikoitellen esiintyy 
kalliomaalla kasvavia metsiä ja tuoretta kan-
gasta. Suotyypit ovat pääsiassa rämeitä. 

Hankkeen sähkönsiirron voimajohdon reittivaih-
toehdot sijoittuvat kangasmaiden lisäksi ojite-
tuille turvemaille sekä viljely-ympäristöön.  

Linnusto ja muu eläimistö 

Hankealueelle ei sijoitu kansainvälisesti tärkeitä 
(IBA), kansallisesti tärkeitä (FINIBA) tai maakun-
nallisesti tärkeitä (MAALI) lintualueita. Hanke-
alue sijoittuu osittain tai kokonaan joidenkin 
päämuuttoreittien, mm. kurjen, metsähanhen ja 
laulujoutsenen kevätmuuttoreittien, varrelle. 
Rengastustoimiston rengastusrekisterissä on 
petolintujen, mm. tuulihaukan, kanahaukan, hii-
rihaukan ja lapinpöllön pesintätietoja sekä alus-
tavalla hankealueella että sen välittömässä lä-
heisyydessä. Hankealueen elinympäristöt ovat 
voimakkaasti ihmisen käsittelemiä metsä- ja 
suoalueita, jossa lintujen elinympäristöt ovat hy-
vin pirstoutuneita. Alueen linnusto koostunee 
pääasiassa tavanomaisista ja alueellisesti ylei-
sistä lintulajeista. Seudun linnustolliset arvot si-
joittuvat todennäköisesti järville Abborrvatten 
ja Stipikille, Storträsketin ja Stormossenin ojitta-
mattomille avosuoalueille sekä mahdollisesti 
muille alueen pienemmille ojittamattomille 
soille. 

Hankealueen ja sähkönsiirron reittivaihtoehto-
jen maaston eläimistö koostuu pääosiltaan seu-
dullisesti tyypillisistä nisäkkäistä ja muista eläin-
lajeista, jotka ovat sopeutuneet elämään ihmi-
sen voimakkaasti muokkaamilla metsä- ja suo-
alueilla sekä viljelyksessä olevilla alueilla tai nii-
den liepeillä.  

Hankealueella saattaa sen sijainnin sekä eri 
eläinlajien levinneisyyden puolesta esiintyä mm. 
lepakoita (esimerkiksi pohjanlepakko, viiksi-
siippa/isoviiksisiippa, vesisiippa), viitasammak-
koa, liito-oravaa, saukkoa ja suurpetoja (karhu, 
ilves, susi, ahma). Ennakkotietojen perusteella 
tuulipuiston alueella ei sijaitse ko. lajien tiedossa 
olevia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Hanke-
alueen ympäristössä ei ole tunnettuja susi-
laumoja, mutta hankealue kuuluu osittain ”Jep-
pon susiparin” reviiriin. Sähkönsiirron voimajoh-
toreittien läheisyyteen sijoittuu tiedossa olevia 
liito-oravan havaintopaikkoja. 

 

 

 

Natura-alueet, suojelualueet ja niitä vastaavat 
kohteet 

Tuulipuiston alueelle ei sijoitu luonnonsuojelu-
alueita, Natura 2000 –verkoston alueita, suoje-
luohjelmien kohteita tai arvokkaita kohteita 
(kalliot, kivikot, moreenimuodostumat, tuuli- tai 
rantakerrostumat). Hankealueella sijaitsee muu-
tamia metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tär-
keitä elinympäristöjä.  

Hankkeen sähkönsiirron reittivaihtoehto VE1 si-
joittuu Mesmossenin Natura-alueelle (SAC, 
FI0800044), joka on myös soidensuojeluohjel-
man mukaista aluetta.  

Elinkeinot, virkistys, kalastus ja metsästys 

Hankealue on pääosin maa- ja metsätalouskäy-
tössä. Alueella sijaitsee myös turvetuotantoalu-
etta. Hankealueella ei ole voimassa olevia maa-
aineksen ottolupia. Hankealuetta voidaan mui-
den metsätalousalueiden tavoin käyttää ulkoi-
luun, marjastukseen, sienestykseen, metsästyk-
seen ja luonnon tarkkailuun. 

Hankealueelle sijoittuu maakuntakaavan mukai-
nen ohjeellinen ulkoilureitti sekä maakuntakaa-
van mukainen ohjeellinen pyöräilyreitti. Hanke-
alueen kaakkoispuolelle sijoittuu kunnan ylläpi-
tämä vaelluspolku Saukonreitti. Hankealueella 
ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kun-
nan ylläpitämä kuntolatu. 

Hankealueen matkailuelinkeino perustuu 
luonto- ja virkistysmatkailuun. Hankealueen yh-
teyteen sijoittuu Fagerbackan karjamajakylä, 
joka on Pohjanmaan maakuntakaavassa osoi-
tettu virkistys-/matkailukohteena.    

Hankealueella sijaitseva Stipikjärvi on perhoka-
lastukseen tarkoitettu järvi, jolla on sallittu myös 
pilkkionginta talvella. Purmon kalastusseura is-
tuttaa noin 1 000 kiloa kirjolohta Stipikjärveen 
ympäri vuoden tasaisin väliajoin. Kohde on pai-
kallisesti ja seudullisesti tärkeä kalastuskohde. 

Hankealue lukeutuu Pietarsaaren seudun riis-
tanhoitoyhdistyksen alueeseen. Hankealueelle 
tai siihen rajautuen sijoittuu useiden eri metsäs-
tysseurojen metsästysvuokra-alueita. 

Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen alueille sijoit-
tuvat virkistysreitit ja -toiminnot selvitetään 
YVA-selostusvaihetta varten.  

Liikenne 

Purmon hankealueen itäpuolella kulkee seututie 
741 (Purmontie/Lillbyntie). Hankealueen keski-
vaiheilla hankealueen läpi itä-länsisuunnassa 
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kulkee yhdystie 7390 (Jepuantie/Markenintie). 
Hankealueella yhdystieltä 7390 lähtee etelän 
suuntaan yhdystie 17903 (Finnabbantie). Hanke-
alueen eteläpuolella ja eteläosan länsipuolella 
kulkee yhdystie 17899 (Åvistintie/Dala-
backantie). Hankealueen pohjoisosan länsipuo-
lella kulkee yhdystie 17901 (Rud-
backantie/Markbyntie) sekä siltä lähtevä yhdys-
tie 17902 (Sorvistintie). Hankealueen luoteis-
puolella kulkee valtatie 8 (Eurooppatie).  

Hankealueella on kattava yksityis-/metsäauto-
tieverkosto, jota hyödynnetään tuulivoimaloi-
den tieyhteyksissä. Hankealueen läpi kulkevalta 
yhdystieltä 7390 lähtee hankealueella yksityis-
/metsäautotiet, joita on tarkoitus käyttää kulje-
tusreitteinä. Yhdystieltä 7390 lähtevän Fager-
backantien kautta on yhteys hankealueen poh-
joisosaan, ja eteläosaan on yhteys yhdystieltä 
7390 lähtevää Stipikin metsätietä pitkin. Hanke-
alueella yhdystieltä 17903 lähtee Lampobackan 
metsätie, jota pitkin on yhteys hankealueen ete-
läosaan. Sisäänajot hankealueelle pyritään kes-
kittämään yhdystieltä 7390. 

Hankealuetta lähin lentoasema on Kokkola-Pie-
tarsaaren lentoasema, joka sijaitsee noin 23 ki-
lometrin etäisyydellä hankealueesta koilliseen. 
Hankealue sijoittuu lentoaseman korkeusrajoi-
tusalueelle, jossa maksimikorkeus on 340 metriä 
merenpinnasta. 

Viestintäyhteydet ja tutkat 

Tuulivoimahankkeissa Puolustusvoimilta tulee 
pyytää lausunto hankkeen vaikutuksista Puolus-
tusvoimien tutkien toimintaan. Puolustusvoi-
milta on pyydetty lausunto, ja 19.11.2020 anta-
massaan lausunnossa Puolustusvoimat toteaa, 
että Pedersören Purmon tuulivoimahankkeen 
rakentamista koskevassa suunnittelussa on sel-
vitetty tuulivoimaloiden vaikutukset puolustus-
voimien toimintaan. Tämän perusteella Pää-
esikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman 
mukaisilla tuulivoimaloilla ei arvioida olevan 
merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien toi-
mintaan. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitel-
man mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista 
Pedersören Purmon alueelle. Hankkeen jatko-
suunnittelussa Puolustusvoimilta pyydetään 
uusi lausunto tarkennetuilla voimalamäärillä ja -
sijainneilla. 

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hanke-
alueen läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu 
Kruunupyyn lähetinasemalta. Ilmatieteenlaitok-
sen lähin säätutka sijaitsee Vimpelin Lakeahar-
jussa. 

 

Arvioitavat ympäristövaikutukset 

Purmon tuulivoimapuiston ja puiston sähkön-
siirron keskeisimmät selvitettävät ympäristövai-
kutukset on listattu seuraavassa. Erityisesti pai-
notettavat vaikutusarvioinnin osa-alueet on li-
havoitu: 

• vaikutukset ihmisten terveyteen, elin-
oloihin ja viihtyvyyteen 

• vaikutukset maisemaan ja rakennettuun 
kulttuuriympäristöön; maisemavaiku-
tukset lähimpiin kyliin ja muulle lähiasu-
tukselle 

• melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset 

• suhde maakuntakaavoitukseen 

• linnustovaikutukset: arvokas lajisto, 
muuttolinnusto 

• sähkönsiirron vaikutukset luontoon, 
maisemaan sekä maa- ja metsätalouteen 

• yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 
kanssa 

• vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja 
maankäyttöön 

• vaikutukset muinaisjäännöksiin 

• vaikutukset rakennuspaikkojen lu-
onnonympäristöön 

• vaikutukset linnustoon 

• vaikutukset eläimistöön ja EU:n luontodi-
rektiivin liitteen IV(a) lajeihin 

Hankkeen vaikutukset arvioidaan koko sen elin-
kaaren ajalta eli noin 50 vuoden mittaiselta ajan-
jaksolta. Tuulivoimapuiston ja sen sähkönsiirron 
vaikutukset arvioidaan rakentamisen ja toimin-
nan ajalta sekä huomioidaan sen käytöstä pois-
ton vaikutukset. Sähkönsiirron vaikutukset arvi-
oidaan samantasoisesti kuin tuulivoimapuiston 
vaikutukset. 

Ympäristövaikutukset arvioidaan asiantuntija-
työnä laadittaviin selvityksiin sekä olemassa ole-
vaan tietoon perustuen. Hankkeen yhteydessä 
käytetään erilaisia ja asianmukaisesti kohden-
nettuja selvitys- ja arviointimenetelmiä, kuten 
maastoinventointeja, asukaskyselyä, eri mallin-
nusmenetelmiä ja havainnekuvia. 

YVA-menettelyn yhteydessä laadittavat selvi-
tykset, mallinnukset ja kyselyt 

YVA-menettelyn yhteydessä hankealueelta laa-
ditaan seuraavat selvitykset (suluissa on mai-
nittu maastotyöpäivien määrä): 
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• Pöllöselvitys (3 pv) 

• Metsäkanalintujen soidinpaikkainven-
tointi (4 pv) 

• Pesimälinnustoselvitys (8 pv) 

• Päiväpetolintujen tarkkailu (5 pv) 

• Muuttolinnuston seuranta (kevät ja syksy 
10 + 10 pv) 

• Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointi (4 
pv) 

• Viitasammakkoinventointi (1 pv) 

• Liito-oravainventointi (2 pv) 

• Lepakkoselvitys (6 yötä) 

• Arkeologinen selvitys 

• Näkemäalueanalyysi ja havainnekuvat (7 
kpl) 

• Melu- ja välkemallinnus 

• Asukaskysely 

• Metsästys- ja kalastustoiminnan haastat-
telut 

Sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen 
alueilta laaditaan arkeologinen inventointi, liito-
oravainventointi sekä luontotyyppi- ja kasvilli-
suusselvitys.  

Hankealuetta lähimmille Natura 2000 –alueille 
laaditaan Natura-tarvearvio. Sähkönsiirron reit-
tivaihtoehto VE1 sijoittuu Mesmossenin Natura-
alueelle (SAC, FI0800044), jonka osalta laaditaan 
luonnonsuojelulain 65-66 §:n mukainen Natura-
vaikutusarvio. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voi-
vat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin 
kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, va-
paa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke 
saattaa vaikuttaa. Arviointiohjelman ollessa vi-
reillä kansalaiset voivat esittää kantansa hank-
keen aiheuttamien vaikutusten selvitystarpeista 
ja siitä, ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt suunni-
telmat riittäviä. Kansalaiset voivat myös myö-
hemmin YVA-selostusvaiheessa esittää mielipi-
teensä selvitysten riittävyydestä ja vaikutusarvi-
ointien kattavuudesta. 

YVA-menettelyä varten on perustettu seuranta-
ryhmä, johon on kutsuttu hankkeen vaikutusalu-
een kunnat ja viranomaistahot sekä alueella toi-
mivia järjestöjä ja yhdistyksiä. Lisäksi hankkeesta 
informoidaan eri tahoja, joiden toimintaan 
hankkeella saattaa olla vaikutuksia.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ai-
kana järjestetään yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- 

ja YVA-selostusvaiheessa. YVA-menettelyn rin-
nalla on käynnissä Purmon tuulivoimapuiston 
osayleiskaavoitus. YVA-menettelyn ja kaavoituk-
sen kuulemiset yhdistetään. Yleisötilaisuuksissa 
on kaikilla mahdollisuus esittää mielipiteitään 
hankkeesta ja selvitysten riittävyydestä, saada li-
sää tietoa hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä 
keskustella hankkeesta vastaavan, YVA- ja kaa-
vakonsultin sekä viranomaisten kanssa. Tilai-
suuksista tiedotetaan mm. hankealueen kuntien 
ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuk-
sissa ja ilmoituksissa sanomalehdessä sekä inter-
net-sivuilla. 

YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopai-
koista kuulutetaan YVA-ohjelman kuulutuksen 
yhteydessä. Laadittavien raporttien sähköiset 
versiot ovat nähtävillä Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen internet-sivuilla. Yhteysviranomaisen 
lausunnot ovat nähtävillä ympäristöhallinnon in-
ternet-sivuilla: 

ymparisto.fi/purmontuulivoimaYVA  

Aikataulu 

YVA-ohjelman laatiminen on aloitettu alkuvuo-
desta 2021. YVA-ohjelma jätetään yhteysviran-
omaiselle toukokuussa 2021. Ympäristövaiku-
tusten arviointia varten laadittavat selvitykset 
laaditaan maastokaudella 2021. YVA-selostuk-
sen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2022.  
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 JOHDANTO   

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pedersören kuntaan Purmon alueelle (kuva 1.1). Hankealu-
eelle suunnitellaan enintään noin 44 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden ko-
konaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on alle 10 me-
gawattia (MW) jolloin kokonaisteho olisi arviolta alle 440 MW.  

Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan, Uusikaarlepyyn kunnanrajan tuntumaan noin kah-
den kilometrin etäisyydelle Purmon ja Lillbyn kylistä.  Hankealueen rajalta lyhin etäisyys Pietarasaren kes-
kustaan on noin 16 kilometriä ja Uudenkaarlepyyn keskustaan noin 15 kilometriä. Tuulivoimapuisto sijoit-
tuu yksityisten maanomistajien ja Purmon yhteismetsän maille. Purmon tuulivoimapuisto kattaa noin 5 
100 hehtaarin laajuisen alan. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta. Alueelle sijoittuu myös viljelyssä 
olevia peltoja. Hankealueella on tiestöä ja alueen eteläosaan sijoittuu Fingrid Oyj:n Seinäjoki-Hirvisuo 110 
kV voimajohto. 

Purmon tuulivoimapuiston tuottama sähkö on suunniteltu siirrettäväksi valtakunnan verkkoon 400 kV voi-
majohdolla, jonka toteuttamiseksi YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea eri reittivaihtoehtoa. 

 

 

Kuva 1.1. Hankealueen sijainti. Nuolet osoittavat etäisyyksiä lähimpiin kyliin ja kuntakeskuksiin. 
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 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

2.1 YVA-menettelyn prosessi 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ympäristö-
vaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa 
sekä lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. Euroopan yhteisöjen (EY) antama ym-
päristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (85/337/ETY) on Suomessa pantu täytäntöön lailla ympä-
ristövaikutusten arvioinnista eli YVA-lailla (252/2017) ja YVA-asetuksella (277/2017). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan YVA-lain 3 luvun mukaista menettelyä, jossa tun-
nistetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset 
ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja sääti-
öitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arviointiohjelma- ja 
arviointiselostusvaiheesta (kuva 2.1). Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään hank-
keesta ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. 

Tässä hankkeessa arvioitavia ympäristövaikutuksia on esitelty tarkemmin luvussa 9. Lisätietoja YVA-laista 
on luettavissa mm. internetistä ympäristöministeriön sivuilta: 

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_kos-
keva_lainsaadanto 

 

 

Kuva 2.1. YVA-menettely on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan työoh-
jelma laadittavista selvityksistä (YVA-ohjelma). Toisessa vaiheessa laaditaan varsinainen 
ympäristövaikutusten arviointi (YVA-selostus).  

2.2 YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen 

YVA-lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla 
todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

YVA-lain liitteessä 1 on luettelo hankkeista, joihin on aina sovellettava YVA-menettelyä. Tuulivoimalahank-
keiden osalta YVA-menettelyä sovelletaan luettelon mukaan hankkeissa, joissa laitosten määrä on vähin-
tään 10 kappaletta tai joissa kokonaisteho on vähintään 45 MW. Hankekohtaiset päätökset YVA-lain so-
veltamisesta tekee alueellinen ELY-keskus.  

1. VAIHE

Arviointiohjelman 
laatiminen

•ympäristön nykytilan kuvaus

•ehdotus arvioitavista 
ympäristövaikutuksista ja niiden 
selvittämisestä

•suunnitelma 
arviointimenettelyn 
järjestämisestä

Arviontiohjelma 
nähtävillä

• kuulutukset

• yleisötilaisuus

• tiedotusvälineet

• kirjalliset mielipiteet ja 
lausunnot

Yhteysviranomaisen 
lausunto 

arviointiohjelmasta

2. VAIHE

Arviointiselostuksen 
laatiminen

•tiedot hankkeesta ja 
selvityksistä

•kuvaus todennäköisesti 
merkittävistä 
ympäristövaikutuksista

•arviointi ja vertailu

Arviointiselostus 
nähtävillä

•kuulutukset

•yleisötilaisuus

•tiedotusvälineet

•kirjalliset mielipiteet ja 
lausunnot

Yhteysviranomaisen 
perusteltu päätelmä 

arviointiselostuksesta

•YVA-selostus  ja perusteltu 
päätelmä lupahakemusten 
liitteeksi

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaadanto
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaadanto
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Tässä hankkeessa tarkastellaan tuulivoimalahanketta, jonka voimalaitosten määrä on yli 10 kappaletta ja 
kokonaisteho yli 45 MW, joten hankkeeseen sovelletaan automaattisesti ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyä.  

2.3 Arviointimenettelyn sisältö 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sisältö on kuvattu taulukossa 2-1.  

Taulukko 2-1.  Arviointimenettelyn sisältö. 

A
rv

io
n

ti
m

e
n

et
te

ly
n 

si
sä

lt
ö

 

1. arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatimisen 

2. arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta tiedottamisen ja kuulemisen mukaan lukien tarvitta-
essa kansainvälisen kuulemisen 

3. yhteysviranomaisen tarkastelun arviointiohjelmassa ja arviointiselostuksessa esitetyistä tiedoista 
ja kuulemisten yhteydessä annetuista mielipiteistä ja lausunnoista mukaan lukien tarvittaessa 
kansainvälisen kuulemisen 

4. yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta 

5. yhteysviranomaisen perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista 

6. arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, mukaan lukien tarvittaessa 
kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat, sekä perustellun päätelmän huomioonottamisen 
lupamenettelyssä sekä perustellun päätelmän sisällyttämisen lupaan 

 Arviointiohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista 
vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden sel-
vittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-ohjelman sisältö on kuvattu tau-
lukossa 2-2.  

Taulukko 2-2.  YVA-menettelyssä julkaistaan kaksi raporttia. Ensimmäisenä julkaistava YVA-ohjelma on 
kuvaus ympäristön nykytilasta ja suunnitelma siitä, miten hankkeen vaikutusten arviointi 
laaditaan. 

Y
V

A
-O

h
je

lm
a 

1. kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maankäyttötar-
peesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio 
hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta 

2. hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kannalta 
varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei täl-
lainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton 

3. tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista  

4. kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä 

5. ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioiden rajat ylit-
tävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä laajuudessa 
kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä perustelut arvioitavien ympäristövaiku-
tusten rajaukselle 

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

7. tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä  

8. suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden liit-
tymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta 

 Arviointiselostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten arvioin-
neista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lau-
sunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio 
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hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksen sisältö on kuvattu tau-
lukossa 2-3. 

Taulukko 2-3.  YVA-selostuksessa esitetään hankkeen arvioidut todennäköisesti merkittävät ympäristö-
vaikutukset ja vertaillaan eri vaihtoehtoja. 

Y
V

A
-s

el
o

st
u

s 

1. kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tärkeimmistä omi-
naisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnonvarat, todennäköiset 
päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka 
voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä 
ja laatu ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poik-
keustilanteet mukaan lukien 

2. tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteuttamisen 
edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymi-
sestä muihin hankkeisiin 

3. selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kan-
nalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjel-
miin 

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

5. arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hankkeen alttius suur-
onnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä toimenpiteet näihin ti-
lanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet 

6. arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympä-
ristövaikutuksista 

7. tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista 

8. vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu 

9. tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, mukaan 
lukien ympäristövaikutukset 

10. ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja ja merkittä-
viä haitallisia ympäristövaikutuksia 

11. tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä 
seurantajärjestelyistä 

12. selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen suun-
nitteluun 

13. luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadinnassa, 
kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, en-
nustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tär-
keimmistä epävarmuustekijöistä 

14. tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä 

15. selvitys siitä miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon  

16. yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1-15 kohdassa esitetyistä tiedoista 

 Arviointimenettelyn päättyminen 

Yhteysviranomainen toimittaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän viimeistään kahden kuukauden 
kuluttua nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen hankkeesta vastaavalle. Ympäristövaikutusten arviointi-
selostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä liitetään hankkeen edellyttämiin lu-
pahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätöksessään, miten arviointiselos-
tus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon lupapäätöstä annetta-
essa. 
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Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Yh-
teysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa perustellun pää-
telmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää ole ajan tasalla, ja miltä osin 
arviointiselostusta on täydennettävä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen täy-
dentämisessä kuuleminen järjestetään uudelleen ja yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen ajantasais-
tetun perustellun päätelmän. 

Hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään näkemyk-
sensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöimään mitä tietoja perus-
tellun päätelmän ajantasaistamiseksi tarvitaan. 

2.4 Arviointimenettelyn osapuolet 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa on ABO Wind Oy. ABO Wind Oy:n emoyhtiö, kansainvälisesti 
toimiva ABO Wind on suunnitellut, rakentanut ja ylläpitänyt tuulipuistoja jo yli 20 vuoden ajan. Yrityksen 
tähän mennessä kehittämien tuulivoima-, aurinkovoima- ja biokaasuhankkeiden yhteiskapasiteetti on rei-
lut 3 500 MW. Suomeen ABO Wind laajeni vuonna 2013. Yritys työllistää tällä hetkellä yli 700 ihmistä, 
joista 30 työskentelee vakituisesti ABO Wind Oy:n palveluksessa. Yhtiön toiminta kattaa hankekehityksen 
eri vaiheet rakentamiseen saakka. ABO Wind tarjoaa myös toiminnan valvontaa sekä huolto- ja muita 
teknisiä palveluita. Suomessa ABO Wind kehittää tuulipuistoja itsenäisesti sekä yhdessä suomalaisten yh-
teistyökumppaneiden kanssa. 

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus). Yhteysviranomainen vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistamisesta sekä 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen perustellun päätelmän tekemisestä. 

YVA-konsulttina hankkeessa toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. YVA-konsultti on hankkeen ulko-
puolinen ja riippumaton asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka hankkeesta vastaavan toimeksiannosta ar-
vioi hankkeen ympäristövaikutuksia. 

2.5 YVA-menettelyn laatijoiden pätevyys 

YVA-konsulttina toimiva FCG Finnish Consulting Group Oy on toteuttanut yli 100 YVA-hanketta. Purmon 
tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn osallistuva työryhmä on toteuttanut viimeisen viiden vuoden ai-
kana yli 10 tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä. Työryhmän asiantuntijat ovat kokeneita ja päteviä eri-
laisten ympäristövaikutusten arvioijia. FCG Finnish Consulting Group Oy on palkittu YVA ry:n vuoden Hyvä 
YVA palkinnoilla vuosina 2011, 2017 ja 2019. YVA-konsultin työryhmän esittely ja henkilöiden kokemus-
vuodet on esitelty tämän YVA-ohjelman esipuheessa raportin alussa. 

2.6 YVA -menettelyn ja osayleiskaavan laatimisen yhteensovittaminen 

Tuulivoimahankkeen rakennusluvan myöntäminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisen kaavan laatimista (kuva 2.2). Hankealueella ei ole tuulivoimapuiston rakentamisen 
mahdollistavaa kaavaa, joten se tulee laatia ennen rakennuslupien hakemista. Hankkeesta vastaava on 
tehnyt kaavoitusaloitteen Pedersören kunnalle hankealueen kaavoittamisesta. Kunnanhallitus hyväksyi 
ABO Wind Oy:n aluetta koskevan kaavoitushakemuksen 14.12.2020 318 §. 

YVA-lain (5.5.2017/252) 5 §:n mukaan "yhteisviranomaisen, kaavaa laativan kunnan tai maakunnan liiton 
ja hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn ja kaavoituksen 
yhteensovittamiseksi". 

Ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituksessa tar-
vittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA-menettelyn selvitysaineiston pohjalta. 
Hankkeen YVA-ohjelma ja kaavoituksen osallistumis- ja arviointiselostus ovat yhtä aikaa nähtävillä ja niistä 
pyydetään yhdessä lausunnot ja mielipiteet. YVA-selostus ja kaavaluonnos ovat yhtä aikaa nähtävillä ja 
niistä pyydetään samanaikaisesti lausunnot ja mielipiteet, ELY-keskus YVA-aineistosta ja kunta kaava-ai-
neistosta. YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet tullaan yhdistämään siten, että hank-
keesta kiinnostuneet voivat tiedotustilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, YVA-menettelyn ja kaavoituk-
sen etenemisestä sekä siitä, miten YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset otetaan huomioon han-
kesuunnittelussa ja kaavoituksessa. 
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Yhteysviranomainen (ELY) arvioi YVA-ohjelman ja selostuksen laadun ja riittävyyden ja antaa niitä koske-
van lausunnon ja perustellun päätelmän hankevastaavalle. Perustellun päätelmän jälkeen valmistellaan 
kaavaehdotus, johon on valittu yksi toteutusvaihtoehto. Kaavaselostuksessa tuodaan esiin, miten YVA-
menettelyn aikana saadut mielipiteet ja lausunnot sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on 
otettu huomioon. 

Vaikka YVA- ja kaavoitusprosessit on mahdollista toteuttaa osittain samanaikaisesti ja niissä voidaan hyö-
dyntää samaa tietopohjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joita ohjaavat eri lait. 

Hankkeen lupavaiheessa on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaista-
essa. Tarvittaessa vaikutusten arviointia on täydennettävä niin että ajantasaistettu perusteltu päätelmä 
voidaan antaa.  

 

Kuva 2.2. YVA-menettelyn ja kaavoituksen aikataulutus. 

2.7 Vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedottaminen YVA-menettelyssä 

YVA-menettelyn yksi tärkeä tavoite on edesauttaa kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdolli-
suuksia vireillä olevaan hankkeeseen. YVA-menettelyn yhteydessä laadittavat YVA-ohjelma ja -selostus 
ovat julkisia tietolähteitä, joista käy ilmi hankkeen tiedot sekä suunnitellut ja laaditut ympäristöselvityk-
set. YVA-selostukseen kootaan hankkeen arvioidut todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset.  

Sähköiset versiot raporteista ovat nähtävillä ja ladattavissa www.ymparisto.fi -sivustolla:  

ymparisto.fi/purmontuulivoimaYVA 

Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen julkisesti nähtäville. Nähtävillä 
olosta ilmoitetaan kuntien ilmoitustauluilla ja vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kum-
massakin YVA-menettelyn vaiheessa voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin 
hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 
Mielipiteet tulee esittää kirjallisina ja toimittaa yhteysviranomaisen ilmoittamaan osoitteeseen sähköi-
sesti tai postitse. Lisäksi hankkeen vaikutusalueen kunnille ja muille keskeisille viranomaisille varataan 
mahdollisuus antaa lausunto arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. Annettujen lausuntojen ja mielipitei-
den perusteella yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. YVA-
ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopaikoista kuulutetaan ohjelmakuulutuksen yhteydessä. 

Vuorovaikutuksen ja osallistumisen takaamiseksi järjestetään YVA-menettelyn aikana kaikille avoimet tie-
dotus- ja yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- ja YVA-selostusvaiheissa. Tilaisuuksissa on läsnä hankkeesta vas-
taavan edustajat, kaavoittajan edustaja, yhteysviranomaisen edustaja sekä YVA-konsultin edustaja. 

YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja on koottu kuvaan 2.3. 
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Kuva 2.3. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja 

Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen varmistamiseksi on koottu seurantaryhmä tukemaan ympäris-
tövaikutusten arviointityötä ja kaavoitusta. Seurantaryhmän tarkoitus on edistää osallistumista sekä te-
hostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä. YVA-kon-
sultti ottaa seurantaryhmän mielipiteet huomioon arviointiohjelmaa ja -selostusta laadittaessa. 

Seurantaryhmä kokoontui arviointiohjelman käsittelyä varten 13.4.2021. Seurantaryhmässä esiteltiin 
YVA-ohjelman sisältöä, suunniteltuja selvityksiä ja suunniteltuja vaikutusarviointeja. Seurantaryhmässä 
keskusteltiin muun muassa vaikutuksista ihmisten elinympäristöön ja viihtyvyyteen, vaikutuksista maise-
maan, melu- ja varjostusmallinnuksista, luontoselvityksistä, vaikutuksista metsätalouteen ja hirvieläimiin 
sekä tuulivoimapuiston liikennejärjestelyistä. Seurantaryhmään kutsuttiin taulukossa 2-4 esitetyt tahot. 

Taulukko 2-4.  YVA-menettelyn seurantaryhmään kutsutut tahot. 

Viranomaistahot: Muut tahot: 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  

Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto 

Pedersören kunta 

Uudenkaarlepyyn kaupunki 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto 

Pohjanmaan museo 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Metsäkeskus Pohjanmaa 

Jakobstadsnejdens Natur och Miljö r.f. 

Föreningen Fagerbacka Fäbodställe r.f. 

Nederpurmo byaråd r.f 

Purmo Hembygdssälskap r.f 

Nederpurmo Jaktförening r.f. 

Överpurmo Jaktklubb 

Pedersörenejdens Stövarklubb 

Purmo fiskelag 

Purmo pensionärer r.f 

Purmo Ungdomsförening r.f 

Lillby ungdomsförening r.f. 

Folkhälsan 

Lillby Marthaförening r.f. 
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Viranomaistahot: Muut tahot: 

Purmo Hästavelsförening r.f. 

Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) 

Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening 

Purmon yhteismetsä 

BirdLife Keski-Pohjanmaa ry 

Pietarsaaren seudun riistanhoitoyhdistys 

Uudenkaarlepyyn seudun riistanhoitoyhdistys 

Purmo FBK r.f. 

 

Purmon tuulivoimapuiston YVA-menettelyyn liittyvät vuorovaikutusmenettelyt ja osallistumismahdolli-
suudet on koottu taulukkoon 2-5.  

Taulukko 2-5. Hankkeen osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. 

Mitä Missä Milloin 

YVA-ohjelman raportti ja osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtävillä 

ympäristö.fi – sivusto, kuntien 
viralliset ilmoitustaulut, hanke-
alueen kirjastot 

kesä-heinäkuu 2021 

Tiedotus- ja yleisötilaisuus Pedersören kunta / etäyhteys kesäkuu 2021 (YVA-ohjelma-
vaihe) 

helmikuu 2022 (YVA-selostus-
vaihe) 

YVA-selostusraportti ja kaavan 
valmisteluaineisto (kaavaluon-
nos) nähtävillä 

Ympäristö.fi –sivusto, kuntien 
viralliset ilmoitustaulut, hanke-
alueen kirjastot 

helmi-maaliskuu 2022 

Mielipiteiden ja lausuntojen an-
taminen 

sähköisesti / postitse YVA-ohjelman ja OAS:in nähtä-
villä oloaikana 

YVA-selostuksen ja kaavaluon-
noksen nähtävillä oloaikana 

Seurantaryhmän kokous Pedersören kunta / etäyhteys  huhtikuu 2021 

joulukuu 2021 

Tiedottaminen hankkeesta Internet (ymparisto.fi/) ja Pe-
dersören kunnan internet-si-
vut), paikalliset sanomalehdet 

Koko kaavoitus- ja YVA-menet-
telyn ajan 

2.8 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyy, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskukselle toukokuussa 2021. Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville kesälomakauden 
vuoksi kahden kuukauden ajaksi. Hankkeen vaatimat luonto- ja ympäristöselvitykset toteutetaan maasto-
kaudella 2021. Varsinainen arviointityö aloitetaan samanaikaisesti ja sitä täydennetään YVA-ohjelmasta 
saadun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus on tavoit-
teena jättää yhteysviranomaiselle alkuvuonna 2022. YVA-selostus asetetaan nähtäville kahdeksi kuukau-
deksi. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta saadaan keväällä 2022.  
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 HANKE 

3.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

 Tuulivoimaa koskevat sopimukset ja päätökset 

Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, 
joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Hankkeeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset 
ilmasto- ja energiastrategiat sekä tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 3-1). 

Taulukko 3-1.  Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittiset strate-
giat. 

Strategia Tavoite 

YK:n ilmastosopimus (1992) Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle ta-
solle, ettei ihmisen toiminta vaikuta haitallisesti ilmastojärjestelmään. 

Kioton pöytäkirja (1997) Teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen. 

EU:n ilmasto- ja energiapa-
ketti (tarkistettu 2014) 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Uusiutuvien energianmuo-
tojen osuuden kasvattaminen 32 prosenttiin EU:n energiankulutuksesta. 

Pariisin ilmastosopimus 
(2016) 

Tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kah-
dessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla läm-
peneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. 

Suomen kansallinen suunni-
telma (2001) 

Energian hankinnan monipuolistaminen, kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentäminen mm. edistämällä uusiutuvan energian käyttöä. 

Kansallisen suunnitelman 
tarkistus (2005) 

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen käyttämällä tuuli- ja vesivoimaa sekä 
biopolttoaineita. 

Suomen ilmasto- ja energia-
strategia (2008) 

Käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2020 ja ylei-
semmällä tasolla vuoteen 2050. 

Suomen ilmasto- ja energia-
strategian päivitys (2013) 

Vuodelle 2020 asetettujen kansallisten tavoitteiden saavuttamisen varmis-
taminen sekä tien valmistaminen kohti EU:n pitkän aikavälin energia- ja il-
mastotavoitteita. 

Kansallinen ilmasto- ja ener-
giastrategia vuoteen 2030 
(2017) 

Linjaa toimia, joilla Suomi saavuttaa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 men-
nessä ja etenee kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95 pro-
sentilla vuoteen 2050 mennessä. Linjaa toimia, joilla Suomi saavuttaa sovi-
tut tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ja etenee kohti kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tavoit-
teena lisätä uusiutuvan energian käytön osuus 50 prosenttiin loppukulu-
tuksesta 2020-luvulla. 

Ilmansuojeluohjelma 2010 Ilmansuojeluohjelman 2010 tavoitteena oli, että Suomen tuli toteuttaa 
tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista annetun direk-
tiivin (2001/81/EY) velvoitteet vuoteen 2010 mennessä.  

Natura 2000-verkosto (1998) Natura 2000 on Euroopan Unionin hanke, jonka tavoitteena on turvata 
luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. 
Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon monimuotoi-
suutta Euroopan Unionin alueella ja toteuttamaan luonto- ja lintudirektii-
vin mukaiset suojelutavoitteet. 

Luonnon monimuotoisuuden 
suojelun ja kestävän käytön 
strategia 2012–2020 (2012) 

Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymi-
nen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. 

Soidensuojelutyöryhmän eh-
dotus soiden suojelun täy-
dentämiseksi (2015) 

Ohjelman tavoitteena on täydentää aiemmat suojeluohjelmat, jotka ovat 
vuosilta 1979 ja 1981. 
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 Suomen tavoitteet uusiutuvalle energialle 

Kansainvälisten sopimusten ja säädösten lisäksi maamme energiahuollon ja omavaraisuuden turvaa-
miseksi Purmon tuulivoimahanke vahvistaa Suomen Energiahuoltoa ja edistää Suomen energiaomavarai-
suutta. Lisäksi hanke edesauttaa Suomen hallituksen julkistaman ilmasto- ja energiastrategian (2017) to-
teutumista, jossa tavoitteena on mm. uusiutuvan energian tuotannon lisääminen. Sanna Marinin hallitus-
ohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen 
fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmasto- ja energiastrategian (2008) tavoitteena oli nostaa tuulivoimalla tuo-
tetun sähkön kapasiteetti 2 500 MW vuoteen 2020 mennessä ja tämä tavoite saavutettiin. Vuonna 2019 
rakennettiin 79 uutta tuulivoimalaa, kapasiteetiltaan 240 MW ja vuonna 2020 rakennettiin 67 uutta tuu-
livoimalaa, kapasiteetiltaan 302 MW (kuva 3.1). Vuonna 2020 tuotettiin tuulivoimalla 7,8 TWh sähköä, 
jolla katettiin noin 10 % Suomen sähkönkulutuksesta ja 12 % sähköntuotannosta (Energiateollisuus 2021). 

 

Kuva 3.1. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuoden 2020 lopussa yhteiskapasiteetti oli 2 585 
MW (Energiateollisuus 2021). 

 Hankkeen tavoitteet ja alueellinen merkitys 

Pohjanmaan ilmastostrategia 2040 on valmistunut vuonna 2015 (Pohjanmaan liitto 2015). Pohjanmaan 
ilmastostrategia sisältää Pohjanmaalle muodostetun ilmastovision "Energiarannikko 2040". Ilmastostra-
tegia nostaa esille vision saavuttamisen edellyttämät tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuosiksi 
2015–2020. Strategia tarjoaa myös ohjeistusta ja tukea muiden suunnitelmien ja ohjelmien laadinnassa 
sekä maakunnan kehittämistä koskevissa priorisoinneissa ja päätöksissä.  

Strategiatyön tärkeimpiä lähtökohtia ovat kansainväliset ja EU:n ilmastotavoitteet, kansallinen energia- ja 
ilmastostrategia sekä muut kansalliset ilmastolinjaukset. Pohjanmaan maakuntastrategia ja Pohjanmaan 
energiastrategia ovat muodostaneet työn alueelliset lähtökohdat. Pohjanmaan maakuntastrategian ta-
voitteena on muuan muassa, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa kasvaa. 

Pohjanmaan ilmastostrategian ”Energiarannikko 2040” -visio koostuu seuraavista näkökulmista: 

• Pohjanmaa tekee energistä yhteistyötä sekä rohkeita ja kauaskantoisia päätöksiä  

• Yhteiskunta on rakenteeltaan kestäviä ja hyviä elinympäristöjä kasvavalle väestölle.  

• Maakunta on energiaomavarainen ja kaikki energia tuotetaan uusiutuvista lähteistä.  
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• Lähiruoka-, energia-, jätteidenkäsittely- ja cleantech*-osaaminen ovat kansainvälisiä ja kansalli-
sia vientituotteita. (* energiaan, kuljetuksiin, maatalouteen sekä veden ja ilman laatuun liittyvät 
ympäristöä säästävät tekniikat) 

Pohjanmaan ilmastostrategian energiahuolto -teemassa tärkeimmät energiahuoltoa koskevat tavoitteet 
ovat:  

• Monipuolinen energiantuotanto  

• Vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kokonaiskäyttö  

• Aktiivisia, osaavia ja perehtyneitä asiantuntijoita ja päättäjiä sekä tietoisia asukkaita  

• Dynaaminen ja joustava energiahuolto 

Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Pohjanmaan maakuntastrategian 2022–2025 valmistelun lokakuussa 
2020. Pohjanmaan maakuntastrategian valmistelussa keskiöön nousevat Agenda 2030 kestävyystavoittei-
den ohella maakunnan kehitykseen vaikuttavat keskeiset muutosilmiöt. Maakunnan tulevaisuustyössä 
keskeisiksi muutosilmiöiksi on tunnistettu muun muassa ilmastonmuutos ja resurssien ylikulutus (mm. 
uusiutuva energia, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus) (Pohjanmaan liitto 2020).  

Purmon tuulivoimahanke toteuttaa maakunnan ilmastostrategiaa monipuolistamalla energiantuotantoa 
ja tuottamalla uusiutuvaa energiaa. Purmon tuulivoimahankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla 
tuotettua sähköä valtakunnalliseen sähköverkkoon. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi 
olemaan enintään 10 MW ja arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan enintään noin 
1850 GWh luokkaa. 

Tuulivoimapuisto vaikuttaa toteutuessaan monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimin-
taan. Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta kuntien kunnal-
lis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. Tuulivoimapuiston merkittävimmät työllisyysvaikutukset syntyvät ra-
kennusvaiheessa. Rakennusvaiheessa tuulivoimahanke työllistää paikallisia suoraan esimerkiksi metsän-
raivauksessa, maanrakennus- ja perustamistöissä, sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien hen-
kilöiden tarvitsemissa palveluissa. 

Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja teiden au-
rauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoi-
mapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakentaminenkin. 

 Tuulisuus 

Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten tuulivoimantuotantoon soveltuvat alueet sijaitsevat rannikko-, 
meri- tai tunturialueilla. Tuulivoiman kannalta voidaan edelleen todeta, että Suomessa tuulee eniten tal-
vikuukausina. (Suomen tuuliatlas 2021.) 

Koko Suomea käsittelevää tuulisuustietoa on saatavilla Suomen tuuliolosuhteita kuvaavasta tuuliatlaksesta 
(Suomen Tuuliatlas 2021). Tuuliatlas toimii apuvälineenä arvioitaessa mahdollisuuksia tuottaa energiaa tuu-
len avulla. Tuuliatlaksen tiedot perustuvat mittaustulosten ja seurannan avulla luotaviin tuulisuusmallinnuk-
siin. Tuulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa, minkä vuoksi on perusteltua rakentaa mahdollisimman 
korkeita tuulivoimaloita. Tuulen nopeuden kasvu riippuu useista tekijöistä, joista merkittävimmät ovat maas-
ton korkeuserot, maaston rosoisuus sekä ilman lämpötilan muutokset ylöspäin mentäessä (Suomen tuuliat-
las 2021.) 

Tuuliatlaksen tietojen pohjalta voidaan todeta, että suunniteltu tuulivoimapuistoalue on sopiva tuulivoi-
matuotantoon. Kuvassa 3.2 on esitetty tuulivoimapuiston hankealueen tuuliruusut 100 ja 200 metrin kor-
keudelta. Vallitsevat tuulet puhaltavat hankealueella tuuliruusujen mukaan etelästä ja lounaasta kohti 
koillista. Tuuliatlaksen tietojen mukaan keskimääräinen tuulennopeus on hankealueella 100 metrin kor-
keudella 6,1 m/s, 200 metrin korkeudella 7,4 m/s ja 300 metrin korkeudella 8,4 m/s (kuva 3.3). 
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Kuva 3.2. Tuuliruusut hankealueen keskivaiheelta 100 m:n ja 200 m:n korkeudelta (Suomen Tuu-
liatlas 2020).  

 

 

Kuva 3.3. Hankealueen tuulen nopeusprofiili 50–400 m:n korkeudella (Tuuliatlas 2020). 

3.2 Tuulivoimapuiston suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu 

 Purmon tuulivoimapuiston suunnitteluvaiheet 

Purmon tuulivoimahankkeen suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2020 ABO Wind Oy:n toimesta. ABO 
Wind Oy on tehnyt vuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa ja yli 80 % maa-alueesta on vuok-
rattu. Hankkeesta järjestettiin ennakkoneuvottelu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pedersören kunnan, 
Uudenkaarlepyyn kaupungin, Pohjanmaan liiton ja Pohjanmaan museon kanssa 18.2.2021, jossa hanketta 
esiteltiin viranomaistahoille ja keskusteltiin hankeen suunnittelusta ja jatkotoimista. 
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 Hankkeen toteutusaikataulu 

Hankevastaavan tavoitteena on aloittaa tuotanto Purmon tuulivoimapuistossa vuonna 2025-26. Hank-
keen tavoitteellinen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on esitetty taulukossa 3-2. 

Taulukko 3-2. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu.  

 

YVA-menettely    2021-22 

Osayleiskaava    2021-22 

Rakentamiseen tarvittavat luvat  2022-2024 

Tekninen suunnittelu   2020–25 

Rakentaminen    2025–26 

Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttö 2026- 
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 ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

4.1 Arvioitavien vaihtoehtojen muodostaminen 

YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee esitellä hankkeen vaihtoehdot, 
joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä 
syystä ole tarpeeton. 

Purmon tuulivoimapuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on sijoitettu alustavat voimalapaikat 
niin, että ne lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asukkaille ja ympäris-
tölle, mutta hanke olisi kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti kannattava. Tuulivoimaloiden sijoitte-
lun esisuunnittelussa on huomioitu alueen vakituinen ja loma-asutus, tiedossa olevat luontoarvot sekä 
maankäyttömuodot. Tuulivoimalat on pyritty sijoittamaan siten, että lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin 
on etäisyyttä vähintään 1,8 kilometriä.  

YVA-ohjelmavaiheessa tarkastellaan maksimimäärää tuulivoimaloita, mikä hankealueelle teoreettisesti esi-
selvitystietojen perusteella voidaan sijoittaa. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien selvitysten ja mallinnus-
ten sekä YVA-menettelyssä saatavan palautteen perusteella tuulivoimaloiden sijoittelua tarvittaessa tarken-
netaan. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot on muodostettu voimaloiden kokoluokan perusteella. 
Voimaloiden lopullinen lukumäärä voi muuttua hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoitusvaiheessa. 

Tuulivoimaloiden tekninen kehitys on ollut viime vuosina vauhdikasta ja voimalakorkeudet ovat kasvaneet 
muutamassa vuodessa useita kymmeniä metrejä. Suurimmat Suomeen rakennetut voimalat ovat 250 
metriä korkeita. Tässä YVA-menettelyssä varaudutaan voimalakokojen edelleen jatkuvaan kasvuun ja ym-
päristövaikutuksia tarkastellaan jopa 300 metriä korkeilla voimaloilla. 

Hankealueella tuotettu sähkö on ensisijaisesti tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon rakentamalla 400 kV 
voimajohto hankealueelta Uudenkaarlepyyn alueella sijaitsevalle Jussilan sähköasemalle. Sähkönsiirron 
voimajohdolle on YVA-ohjelmavaiheessa suunniteltu kolme vaihtoehtoista reittiä, jotka käsitellään ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä yhdessä tuulipuiston kanssa.  

4.2 Hankkeen vaihtoehdot 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa sekä niin sa-
nottua nollavaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. Hankkeen alustava voimalasijoittelu on 
esitetty kuvassa 4.1. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:  

 

 

 

VE 0 Tuulivoimalat 

Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. 

VE1 Tuulivoimalat 

 Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 44 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikkö-
teho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. 

VE2 Tuulivoimalat 

 Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 44 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikkö-
teho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä. 
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Kuva 4.1. Purmon tuulivoimahankkeen alustava voimalasijoittelu. 

Hankealueella tuotettu sähkö on ensisijaisesti tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon rakentamalla 400 kV 
voimajohto hankealueelta Uudenkaarlepyyn alueella sijaitsevalle Jussilan sähköasemalle.  Sähkönsiirron 
voimajohdolle on laadittu kolme vaihtoehtoista reittiä (kuva 4.2 ja liite 1), jotka käsitellään ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyssä yhdessä tuulipuiston kanssa. Reittien pituudet vaihtelevat 22,4 kilomet-
ristä 23,4 kilometriin. Lisäksi tarvitaan 7,1 kilometrin pituinen keräyslinja hankealueen länsilaidalle (kuva 
4.2 ja liite 1). 

 

 

 

Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot 

VE 1 22,4 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle. 

VE 2 22,9 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle. 

VE 3 23,4 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle. 

Lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa tarvitaan 7,1 kilometrin pituinen 400 kV keräilyjohto hanke-
alueen länsilaidalle. 
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Kuva 4.2. Hankkeen suunnitellut sähkönsiirron reittivaihtoehdot hankealueelta Jussilan sähköase-

malle. Sähkönsiirron voimajohdon jännitetaso on 400 kV. 
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 HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS 

5.1 Tuulivoimapuiston rakenteet ja hankkeen maankäyttötarve 

Tuulivoimaloiden maa-alueet ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankkeesta vas-
taava on tehnyt vuokrasopimuksia tuulivoima-alueiden maanomistajien kanssa. Hankealueen koko on 
noin 5 100 hehtaaria. Rakentamistoimenpiteet kohdistuvat kokonaisuutena vain pienelle osalle hankealu-
etta, ja muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennallaan.  

Rakentamisen vaatima pinta-ala muodostuu voimalapaikoista, joka on noin 1-1,5 hehtaaria/voimala, si-
sältäen voimalan viereen rakennettavat kokoamis- ja nosturialueet. Kokoamisalue rakennetaan jokaisen 
tuulivoimalan perustusten viereen ja se on noin 60 x 70 metriä ja nosturin kokoamista varten tarvittava 
maa-ala noin 6 x 200 metriä (kuva 5.1). Alueita, missä säilytetään nosturin osia tai siipiä, ei tarvitse soras-
taa pysyvästi. Näiltä alueilta kaadetaan puusto ja uusi puusto voidaan istuttaa rakentamisvaiheen jälkeen. 
Tällöin alle 1 hehtaaria on pysyvästi sorastettu kullakin voimalapaikalla. Tuulivoimalan perustusten hal-
kaisija on noin 25−30 metriä.  

Rakentamisen vaatima pinta-ala koostuu lisäksi huoltoteistä, mahdollisista kaapelilinjoista sekä rakennet-
tavan sähköaseman alueesta. Sähköaseman vaatima maa-ala on sähköaseman jännitteestä ja koosta riip-
puen noin 0,5−4 hehtaaria. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana tarvitaan lisäksi väliaikaista varastointi-, pysäköinti- ja työmaapa-
rakkialueita. Väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan hankkeen jatkosuunnittelussa. Väliaikaiset 
alueet palautuvat muuhun, esimerkiksi metsätalouskäyttöön tuulivoimapuiston valmistuttua. 

Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyntäen ja niitä 
tarvittaessa parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan tuulivoimapuiston sisällä ja sielläkin hyödynnetään mah-
dollisuuksien mukaan olemassa olevia tiepohjia. Tien ajouran tulee olla vähintään 5 metriä leveä. Keski-
määrin puustosta vapaaksi raivattava huoltotieaukko on pitkien ja leveiden kuljetusten vuoksi 10−15 met-
riä leveä. 

 

Kuva 5.1. Esimerkki-ilmakuvassa näkyy toiminnassa olevia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloita varten 
on rakennettu huoltotiet ja nostokentät. Tuulivoimaloiden ympäristössä ja välialueilla 
aikaisempi maankäyttö on säilynyt ennallaan.  
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Tuulivoimapuiston sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoittaman pääsääntöisesti 
huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sisäisten maakaapeli-
reittien sijainnit ovat alustavia ja tarkentuvat tuulivoimapuiston suunnittelun edetessä.  

Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan tarvittava määrä muuntoasemia, jonne maakaapelit voima-
loilta johdetaan. Muuntoasemilta rakennetaan ilmajohto hankkeen sähköasemalle. Sähköasemalta raken-
netaan siirtojohto Uudenkaarlepyyn alueella sijaitsevalle Jussilan sähköasemalle. 

 Tuulivoimaloiden rakenne 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta roottorista ja konehuo-
neesta. Tuulivoimaloiden torneilla on erilaisia rakennustekniikoita. Rakennustekniikaltaan umpinaisesta 
tornista käytetään nimitystä lieriötorni. Lieriötornit voidaan toteuttaa kokonaan teräsrakenteisena, täysin 
betonirakenteisena tai betonin ja teräksen yhdistelmänä nk. hybridirakenteena (kuva 5.2). Korkeat voi-
malatornit voivat edellyttää tornien harustamista. 

 

Kuva 5.2. Vasemmalla on esimerkki teräslieriötornista ja oikealla hybriditornista. (Kuvat: Leila Väy-
rynen ja Ville Suorsa, FCG) 

Suunnitellut tuulivoimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. 
Tornin napakorkeus on enintään noin 200 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 150-200 metriä (siipi 75-
100 m). Voimaloiden siiven kärki nousee enimmillään 300 metrin korkeuteen (Kuva 5.3.).  
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Kuva 5.3.  YVA-menettelyssä tarkasteltava voimalan maksimikorkeus on noin 300 metriä.  

 Tuulivoimalan konehuone 

Tuulivoimalan konehuoneessa sijaitsevat generaattori sekä säätö- ja ohjausjärjestelmät. Tuulivoimalassa 
voi olla vaihteisto tai turbiinit voivat olla nk. suoravetotekniikkaan perustuvia, jolloin vaihteistolle ei ole 
tarvetta. Erilliset moottorit kääntävät konehuonetta tuulen suuntaan suunta-anturin ja säätölaitteen 
avulla. Konehuoneen runko valmistetaan yleensä teräksestä ja kuori lasikuidusta (Suomen tuulivoimayh-
distys ry 2012). 

Voimalassa käytettävät hydrauliikkaöljyt sijaitsevat konehuoneessa, ja vaihteistolla varustetussa voima-
lassa öljyjä on noin 300–1500 litraa. Suoravetoisessa turbiinityypissä hydrauliikkaöljyä tarvitaan tyypilli-
sesti muutama kymmenen litraa. Koneiston jäähdyttämiseen tarvitaan lisäksi jäähdytysnestettä, voimala-
tyypistä riippuen noin 100–600 litraa. Laakereissa ja muissa liukupinnoissa käytetään lisäksi jonkin verran 
voitelurasvaa. 

Konehuoneen toimintaa tarkkaillaan reaaliaikaisella etävalvonnalla. Jos öljynpaineet laskevat tai öljyn vir-
taus on alle minimiarvojen, voimala menee hälytystilaan ja pysäyttää itsensä välittömästi. Tällä tavalla 
voidaan hallita mahdollisen öljyvuodon seuraukset. Hälytystilassa voimala pysäyttää jarrumekanismilla 
roottorin, sen kääntömekanismin, sekä kaikki konehuoneen moottorit pumppuja myöten. Tuulivoimalan 
konehuone on osastoitu vuotojen varalta siten, että mahdolliset nestevuodot eivät pääse koko konehuo-
neen alueelle. Konehuone on suunniteltu tiiviiksi, joten mahdollinen vuoto pysyy konehuoneessa. 

Konehuoneen öljy tarkistetaan vuosittain ja vaihdetaan arviolta noin kerran viidessä vuodessa. Öljyn vaih-
don tekee voimalatoimittajan valitsema urakoitsija, jolla on työn vaatima koulutus. 

 Lentoestemerkinnät 

Lentoestemääräysten vuoksi tuulivoimaloihin on lisättävä lentoestemerkinnät ja asennettava lentoeste-
valaistus. Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti ANS Finlandin antamassa lentoestelau-
sunnossa tai vaihtoehtoisesti lentoesteluvassa, jonka hanketoimija hakee Liikenteen turvallisuusvirasto 
Traficomilta lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan valmistumisen jälkeen. Lentoestevalot sijoitetaan 
konehuoneen päälle ja torniin. Lentoestevaloina tulee käyttää päivällä suuritehoisia vilkkuvia valoja. Yöllä 
valot voivat olla keskitehoisia kiinteitä tai vilkkuvia punaisia valoja (kuva 5.4). 

 2
0

0
 m
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Kuva 5.4.  Kiinteät punaiset lentoestevalot. (Kuva: Ville Suorsa / FCG) 

 Vaihtoehtoiset perustamistekniikat 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamispaikan pohjaolosuh-
teista (kuva 5.5). Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle 
tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto. 

Tuulivoimalat voidaan perustaa maavaraisella teräsbetoniperustuksella tai teräsbetoniperustuksella mas-
sanvaihdon kanssa, paalujen varaan tehtävällä teräsbetoniperustuksella tai kallioankkuroidulla teräsbe-
toniperustuksella. 

 

Kuva 5.5. Tuulivoimalat voidaan perustaa useilla eri tavoilla. Periaatekuvat maavaraisesta teräs-
betoniperustuksesta, teräsbetoniperustuksesta massanvaihdolla sekä kallioankku-
roidusta teräsbetoniperustuksesta. 

 Huoltotieverkosto 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto ympärivuotiseen käyttöön. Tiet ovat vähin-
tään 5 metriä leveitä ja sorapintaisia (kuva 5.6). Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituksessa on li-
säksi otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle yli 50 metriä pitkinä eri-
koiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia enemmän tilaa. Paikoittain tien le-
veys voi olla jopa 12 metriä. Joissakin voimalatyypeissä lavat voidaan kuljettaa myös kahdessa osassa ja 
ne kootaan vasta tuulivoimalatyömaalla, tällöin vaadittava kuljetuskalusto voi olla lyhyempääkin. 

Tieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä. Olemassa oleva tieverkko 
kunnostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uutta tieverkkoa rakennetaan tuulivoimapuiston alueelle tar-
peen mukaan. Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja 
valvontatoimenpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia. 
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Kuva 5.6. (Vasemmalla) Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. Teitä käytetään 
muun muassa betonin, soran ja voimaloiden komponenttien kuljetuksiin sekä tuulivoi-
mapuiston käyttövaiheessa huoltoajoihin. Maakaapeli sijoitetaan ojakaivantoon tien 
reuna-alueelle. (Oikealla) Tuulivoimalan osia kuljetetaan erikoiskuljetuksina. (Kuvat: 
Ville Suorsa / FCG). 

5.2 Sähkönsiirron rakenteet 

 Tuulivoimapuiston muuntoasema, sisäiset johdot ja kaapelit 

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta muuntoasemalle toteutetaan maakaape-
leilla. Maakaapelit asennetaan ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen tuulivoimapuistoalueella kaape-
liojaan suojaputkessa. 

Tuulivoimapuistoon rakennetaan tarvittava määrä puistomuuntajia, jotka muuntavat voimalan tuottaman 
jännitteen keskijännitetasolle. Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan ko-
nehuoneessa, tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muuntamo-
kopissa. Muuntamoilta sähkö johdetaan maakaapeleilla hankealueelle rakennettaville muuntoasemille. 
Muuntoasemilta sähkö siirretään keskijännitemaakaapeleilla, 110 kV tai 400 kV ilmajohdoilla hankkeen säh-
köasemalle (kuva 5.7). 

 

Kuva 5.7. Esimerkki tuulivoimapuiston sähköasemasta. (Kuva: Minna Takalo / FCG).  
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 Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto 

Hankealueen sisäiseltä sähköasemalta rakennetaan 400 kV ilmajohto hankkeen liittämiseksi valtakunnan 
verkkoon (kuva 5.8). Liityntäpiste on hankealueesta lounaaseen sijoittuva Jussilan sähköasema. Sähkön-
siirron voimajohdolle on suunniteltu YVA-ohjelmavaiheessa kolme vaihtoehtoista reittiä.  

 

Kuvapari 5.8. Voimajohdon poikkileikkaus. Vasemmalla 110 kV voimajohto ja oikealla 400 kV voima-
johto. 

5.3 Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentaminen 

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja voimalapaikkojen rakentamisella (kuvapari 5.9).  

Samassa yhteydessä asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähköverkon kaapelit teiden reuna-alueille 
(kuvapari 5.10). Tiestön valmistuttua valetaan voimaloiden perustukset (kuva 5.11).  

Voimalakomponentit kuljetetaan rakennuspaikalle rekoilla ja tuulivoimalat kootaan valmiiksi rakennus-
paikalla (kuvapari 5.12). Tyypillisesti teräslieriötorni tuodaan 7-8 osassa. Hybriditornin teräsbetoniosuus 
voi koostua noin 20 elementistä, joiden päälle tulee 2-3 teräslieriöosuutta. Konehuone tuodaan yhtenä 
kappaleena, sekä erikseen jäähdytyslaitteisto ja roottorin napa ja lavat, jotka kootaan paikalla valmiiksi 
ennen nostoa (kuvapari 5.12). Voimalatyypistä riippuen lavat kiinnitetään napaan joko maassa ennen nos-
toa tai lavat nostetaan nosturilla ja kiinnitetään napaan ylhäällä yksi kerrallaan. 

  

Kuvapari 5.9. Tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa huoltoteiden ja pystytysalueiden rakentamisella. 
(Kuvat: Ville Suorsa / FCG) 
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Kuvapari 5.10. Maakaapelit upotetaan huoltoteiden yhteyteen. (Kuvat: Ville Suorsa / FCG) 

 

 

Kuvapari 5.11.  Tuulivoimalan perustusten rakentamista. (Kuvat: Leila Väyrynen / FCG) 

 

     

Kuvapari 5.12.  Tuulivoimalan kokoamista. (Kuvat: Ville Suorsa / FCG) 
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Kuva 5.13. Tyypillinen tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen on suunniteltu vuosille 2025–2026, jonka aikana tehdään tiet ja perus-
tukset ja kootaan voimalat sekä rakennetaan tarvittavat sähkönsiirtorakenteet. Yksittäisen noin 10–15 
tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentaminen kestää yhteensä noin yhden vuoden, jonka aikana teh-
dään tiet ja perustukset ja kootaan voimalat. Tuulikaarron tuulivoimapuiston rakentamisen arvellaan kes-
tävän noin kaksi vuotta. 

Sähkönsiirron voimajohdon rakentaminen jakautuu kolmeen päävaiheeseen; perustustyövaihe, pylväs-
kasaus ja pystytysvaihe sekä johdinasennukset (kuvapari 5.14).  

Uuteen johtokäytävään sijoittuva uusi 400 kV voimajohto tarvitsee noin 36 metriä uutta johtoaukeaa, 
jonka molemmilla puolilla on 10 metrin reunavyöhykkeet. Peltoalueilla ja soilla perustus- ja muut ras-
kaammat työt pyritään tekemään routa-aikana, mikä vähentää ympäristön vaurioita. Pylväiden betoniset 
perustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan roudattomaan syvyyteen. Vapaasti seiso-
van pylvään perustukset valetaan paikan päällä. 

Pystytystä varten teräsrakenteiset pylväät kuljetetaan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaa-
malla. Harustetut pylväät pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla ve-
tämällä. Johtimet tuodaan paikalle keloissa. Voimajohdot vedetään pylväisiin joko ns. normaalin vetota-
van mukaisesti tai kireänä vetona. Johtimien liittäminen tehdään räjäytysliitoksin. 

 

Kuvapari 5.14.  Sähköaseman ja voimajohdon rakentamista. (Kuvat: Ville Suorsa / FCG) 
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5.4 Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne 

Hankkeen rakentamisen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä tieverkon ja 
voimalapaikkojen rakentamiseen tarvittavan murskeen kuljetuksista. Tuulivoimaloiden torni, konehuone 
ja lavat, kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoimaloiden osat sekä pystytyskalusto kuljete-
taan rakennuspaikoille todennäköisesti hankealueen lähimmistä satamista (Pietarsaari, Kokkola tai 
Vaasa). Yksittäisen voimalan rakentaminen edellyttää 12–16 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia 
kuljetuksia. Yhteensä kutakin voimalaa kohden on 80−110 kuljetusta valittavasta voimalatyypistä riippuen.  

Liikennesuoritteiden määrät tarkentuvat YVA:n selostusvaiheessa, kun alueen suunnittelu etenee ja esi-
merkiksi rakennettavan ja parannettavan tieverkon määrä on selvillä. 

5.5 Huolto ja ylläpito 

 Tuulivoimalat 

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukaisesti. Huollon ja yllä-
pidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna myös talvisin. 

Huolto-ohjelman mukaisia huoltokäyntejä kullakin voimalalla tehdään yleensä noin 1–2 kertaa vuodessa, 
minkä lisäksi voidaan olettaa 1–2 ennakoimatonta huoltokäyntiä voimalaa kohti vuosittain. Kullakin voi-
malalla on näin ollen tarpeen tehdä keskimäärin kolme käyntiä vuodessa. Tuulivoimaloiden vuosihuollot 
kestävät noin 2–3 vuorokautta/voimala. Tuotantotappioiden minimoimiseksi vuosihuollot ajoitetaan 
ajankohtaan, jolloin tuulisuusolot ovat heikoimmat. 

Huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Raskaammat välineet ja komponentit nostetaan 
konehuoneeseen voimalan omalla huoltonosturilla. Erikoistapauksissa voidaan tarvita myös autonosturia, 
ja raskaimpien pääkomponenttien vikaantuessa mahdollisesti telanosturia. 

 Voimajohto 

Voimajohdon kunnossapidosta vastaa voimajohdon omistaja. Voimajohtojen kunnossapito vaatii säännöl-
lisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Tarkistukset tehdään noin 1-3 vuoden välein. Tarkistukset tehdään 
johtoalueella liikkuen tai lentäen. Voimajohtoalueen reunapuuston korkeutta voidaan tarkastella myös 
laserkeilausaineiston avulla. 

Merkittävimmät voimajohtoihin liittyvät kunnossapitotyöt liittyvät johtoaukeiden ja reunavyöhykkeiden 
puuston raivaamiseen. Johtoaukeiden puusto raivataan 5-8 vuoden välein koneellisesti tai miestyövoimin. 
Reunavyöhykkeiden puustoa käsitellään 10–25 vuoden välein. Ylipitkät puut kaadetaan tai puuston lat-
vustoa lyhennetään niin, ettei puuston korkeus ylitä sallittua korkeutta (Fingrid Oyj 2010). 

5.6 Käytöstä poisto 

Yleistä 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25-30 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden käyttöiälle 
ja kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla on tuulivoimapuiston käyttöikää mah-
dollista jatkaa 50 vuoteen asti. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat paljolti samoja kuin ra-
kennusvaiheessa. Tuulivoimalan osat sisältävät mm. terästä, alumiinia ja kuparia, ja osat ovat pääosin 
kierrätettävissä. 

Voimalatorni, roottori, konehuone ja naselli 

Purkaminen tapahtuu nosturin avulla. Voimalatornin alumiiniosat ja kuparikaapelit irrotetaan. Terästorni 
puretaan ensin paikan päällä ja kuljetetaan osina pois kierrätettäväksi. Betonitornin osat murskataan tai 
räjäytetään ja raudoitukset erotellaan ja kierrätetään. Siivet puristetaan kasaan ja kuljetetaan pois. Ne 
joko sulatetaan tai kierrätetään muulla tavoin. Metalliosia, kuten ukkosenjohtimia, ei pureta pois. Naselli 
(akseli, vaihteisto, generaattori, kuori) puretaan osiin, jotka kuljetetaan pois ja kierrätetään. 
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Elektroniikka, kaapelit ja maakaapelit  

Sähköasema ja voimalakohtaiset muuntajat puretaan ja kuljetetaan pois. Tuulivoimalan elektroniset osat 
ja sähköaseman elektroniikka kierrätetään erikseen. Voimaloiden purkamisessa tulee paljon kupari- ja 
alumiinikaapeleita, jotka kierrätetään. 

Perustukset 

Perustukset jätetään maahan tai poistetaan sen mukaan, mitä rakennusluvassa on määrätty tai maan-
vuokrasopimuksissa sovittu, purkamisajankohdan ympäristömääräykset huomioiden. Perustusten purku 
kokonaan edellyttää betonirakenteiden lohkomista ja teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja 
työvoimavaltaista. Räjäyttäminen on tehokkain purkamiskeino. Betoni hävitetään ja raudoitus kierräte-
tään. 

Voimalapaikat 

Voimalapaikat maisemoidaan käytön päätyttyä maa-aineksilla. 

Vaarallinen jäte 

Voimaloissa oleva ongelmajäte eli vaarallinen jäte kerätään erilleen ja kierrätetään asianmukaisesti. Öljyt, 
akut ja patterit, jäähdytysnesteet ja voiteluaineet kuuluvat näihin aineisiin. 

Voimajohto 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on 50–70 vuotta. Perusparannuksilla käyttöikää on mahdollista jatkaa 
20–30 vuodella. Tuulivoimapuiston käytöstä poiston jälkeen voimajohdot voidaan jättää paikalleen tuke-
maan paikallisen verkon sähkönjakelua. Tarpeettomaksi jääneen voimajohdon rakenteet puretaan ja ma-
teriaalit kierrätetään. 

5.7 Turvaetäisyydet voimaloihin 

Tuulivoimapuistoa tai yksittäisiä tuulivoimaloita ei tulla rajaamaan aidalla. Rakennusaikana vapaata liik-
kumista tuulivoimapuiston alueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä joudutaan kuitenkin turvallisuus-
syistä rajoittamaan. Tuulivoimapuiston toiminta-aikana huoltotieverkosto on maanomistajien vapaasti 
käytettävissä ja tuulivoimapuiston alueella liikkumista ei rajoiteta. 

Viranomaiset ovat määritelleet suosituksia turvaetäisyyksiksi myös tuulivoimahankkeissa. Tuulivoima-
lasta mahdollisesti irtoavan jään vuoksi voimalan ja yleisen tien välinen turvaetäisyys on voimalan maksi-
mikorkeus plus maantien suoja-alue (20–30 metriä) (Liikenneviraston tuulivoimaohje 2012) eli tässä hank-
keessa 320–330 metriä. Liikenneministeriön teettämien laskelmien mukaan todennäköisyys sille, että 
henkilöön osuu voimalasta pudonnutta jäätä, on yksi kerta 1,3 miljoonassa vuodessa henkilölle, joka vuo-
sittain talven aikana oleskelee yhden tunnin noin 10 metrin etäisyydellä käynnissä olevasta voimalasta 
(Göransson 2012). Laskelman mukaan jään putoamisen aiheuttama turvallisuusriski on siten lähes olema-
ton. Mikäli jostain syystä jäätä pääsisi muodostumaan ja sinkoutumaan ympäristöön, lentäisi jää Liiken-
neviraston tekemien mallinnusten mukaan 200 metriä korkeasta voimalasta enintään 300 metrin etäisyy-
delle. 

Voimaloiden etäisyys kantaverkkoon kuuluvista voimajohdoista tulee suositusten mukaan olla voimajoh-
tojen johtoalueen ulkoreunasta mitattuna vähintään puolitoista kertaa voimalan maksimikorkeus (Ympä-
ristöministeriö 2016) eli tässä hankkeessa 450 metriä. 

5.8 Turvaetäisyydet voimajohtoihin 

Johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua sähköturval-
lisuuden vaarantumista tai haittaa voimajohdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Toisaalta voimajohto-
jen lähiympäristön maankäytölle ei Suomessa ole virallisia rajoituksia, eikä johtoalueen ympärille vaadita 
suoja-alueen jättämistä.  

Voimajohtojen sijoittamisesta tiealueiden läheisyyteen ohjeistetaan Väyläviraston ohjeissa (Liikennevi-
rasto 2012). Voimajohtorakenteiden etäisyys tiestä riittyy kyseessä olevan tien tieluokasta ja liikennemää-
ristä.  
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 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN  

6.1 Muut tuulivoimahankkeet 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (277/2017 3§ ja 4§) mukaan kertoa tiedot arvioi-
tavan hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. 

Purmon tuulipuistohankkeen läheisyyteen sijoittuu muita tuulivoimapuistoja tai tuulivoimahankkeita, joi-
den tiedot on esitetty taulukossa 6-1 ja sijainnit kuvassa 6.1.  

20 kilometrin säteelle sijoittuvat tuulivoimahankkeet otetaan huomioon tehtäessä Purmon hankkeen nä-
kymäalueanalyysi sekä havainnekuvia. Kauempana olevat tuulivoimapuistot ja hankkeet otetaan huomi-
oon vaikutusten arvioinnissa siinä mittakaavassa kuin mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioidaan voivan ai-
heutua. 

Taulukko 6-1. Muut tuulivoimapuistot (50 km) ja tuulivoimahankkeet (50 km) säteellä. 

Hanke Voimalat Tila Etäisyys km Suunta 

Toiminnassa olevat tuulivoimapuistot, etäisyys alle 50 kilometriä 

Kortesjärvi-Isonnevanmäki 1 toiminnassa 9 etelä 

Norrkanga 1 toiminnassa 23 länsi 

Tuulivoimahankkeet, etäisyys alle 20 kilometriä 

Kaitsar 8 YVA 4 länsi 

Salo-Ylikoski 7 kaava 4 etelä 

Björnidet 4 YVA 5 lounas 

Mastbacka 6 kaava 8 itä 

Suolineva 6 kaava 14 kaakko 

Björkbacken 26 YVA/kaava 14 länsi 

Storbötet Nykarleby 18 kaava 17 lounas 

Tuulivoimahankkeet, etäisyys alle 50 kilometriä 

Storböret Vörå 7 kaava valmis 20 lounas 

Norrpigg 1 kaava valmis 22 lounas 

Sandbacka 10 kaava valmis 23 länsi 

Mörknässkogen 4 kaava valmis 24 lounas 

Storbacken 7 kaava valmis 25 lounas 

Kröpuln 7 kaava valmis 28 länsi 
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Kuva 6.1. Muut tuulivoimalahankkeet Tuulikaarron hankealueen ympäristössä. 

6.2 Muut hankkeet 

Voimajohdot 

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu tiedossa olevia uusia kantaverkon tai alueverkon 
voimajohtohankkeita tai nykyisten voimajohtojen saneeraushankkeita. 
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 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset on koottu taulukkoon 
7-1. Taulukossa 7-2 on lisäksi esitetty mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Kaikkiin hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee liittää YVA-selostus ja yhteys-
viranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä.  

Taulukko 7-1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset. 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 

Maankäyttöoikeudet ja -
sopimukset 

 Hankevastaava 

YVA-menettely YVA-laki (252/2017)  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  

Osayleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Pedersören kunnanvaltuusto  

Rakennuslupa  Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Pedersören kunnan rakennusvalvonta-
viranomainen 

Sähkömarkkinalain mu-
kainen hankelupa 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) Energiavirasto 

Liittymissopimus sähkö-
verkkoon 

 Hankkeesta vastaava 

Erikoiskuljetuslupa Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuk-
sista ja erikoiskuljetusajoneuvoista 
(1715/92) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lentoestelausunto /  

Lentoestelupa 

Ilmailulaki (864/2014)  ANS Finland 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 

Puolustusvoimien hyväk-
syntä 

Tuulivoimaloiden vaikutukset tutkahavain-
toihin ja Puolustusvoimien toimintaan. Hy-
väksyntä on edellytyksenä hankkeen to-
teuttamiselle. 

Puolustusvoimien Pääesikunta 

Taulukko 7–2. Mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 

Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Pedersören kunta 

Vesilain mukainen lupa Vesilaki (587/2011) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
rasto 

Luonnonsuojelulain poik-
keamislupa 

Luonnonsuojelulain rauhoitetut lajit (Lsl 
1096/1996 42 §) sekä EU:n Luontodirektii-
vin (92/43/ETY) 16 (1) artikla ja liite IV (Lsl 
49 §) 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Liittymälupa maantiehen Laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä 
(503/2005) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lupa kaapeleiden ja johto-
jen sijoittamiseen yleiselle 
tiealueelle 

Laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä 
(2005/503) 47 §:n mukainen poikkeamis-
lupa 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Muinaismuistolain ka-
joamislupa 

Muinaismuistolaki (295/1963, 13§ ja 
29.3.2019/428, 11§) 

Museovirasto 
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 HANKEALUEEN NYKYTILA 

8.1 Alueen yleiskuvaus 

Hankealue on kooltaan noin 5 100 hehtaaria ja se sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan, Uudenkaar-
lepyyn kaupungin itärajan tuntumaan. Hankealueen länsiraja rajoittuu osittain Uudenkaarlepyyn kaupun-
gin rajaan. Hankealueen länsipuolelle noin 2 kilometrin etäisyydelle sijoittuu Lillbyn ja Purmon taajamat. 
Hankealueen pohjoispuolelle sijoittuu Pännäisten taajama noin 8 kilometrin etäisyydelle sekä Pietarsaa-
ren taajama noin 16 kilometrin etäisyydelle. Hankealueen länsipuolelle noin 12 kilometrin etäisyydelle 
sijoittuu Jepuan ja noin 15 kilometrin etäisyydelle Uudenkaarlepyyn taajamat. Hankealue sijoittuu lähim-
millään noin 14 kilometrin etäisyydelle rannikosta. Jepuantie (7390) sijoittuu hankealueen eteläosaan itä-
länsisuunnassa ja alueen eteläosaan sijoittuu myös Fingrid Oyj:n Seinäjoki−Hirvisuo 110 kV voimajohto. 

Hankkeen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehdot (kuva 4.2, liite 1) suuntautuvat hankealueelta län-
teen Uudenkaarlepyyn alueella sijaitsevalle Jussilan sähköasemalle. Johtoreitit sijoittuvat pääosin metsä-
talousalueelle, mutta osittain myös viljelyalueelle. Johtoreittivaihtoehdot ylittävät Lapuanjoen, minkä var-
relle sijoittuu asutusta johtoreittien välittömään läheisyyteen. 

 

Kuva 8.1.  Hankkeen yleissijainti. 

  

Paloneva 

Jylenneva 
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8.2 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

 Yhdyskuntarakenne 

Hankealue ja sen lähiympäristö on pääosin metsätalousaluetta ja maaseutua (kuva 8.2). Lähin taajama-
asutus sijaitsee Purmossa lähimmillään noin 1,2 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ja Lillbyssä lähim-
millään noin 1,8 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee kuntakes-
kus Pännäinen sekä Forsbyn ja Kolpin taajamat. Forsbyn taajama sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä 
hankealueesta, Pännäisten taajama 7 kilometriä hankealueesta ja Kolpin taajama lähimmillään noin 8,5 
kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealuetta lähimmät kylät, Jokihauta hankealueen lounaispuo-
lella ja Nybrännan hankealueen pohjoispuolella, sijaitsevat noin 1 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 
Nordanån kylä sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä hankealueesta itään.  

Hankealueen lähiympäristö on harvaan asuttua ja metsäistä aluetta. Hankealueen lähiympäristöön sijoit-
tuu peltoalueita ja haja-asutusta. Haja-asutusta sijoittuu hankealueen ympäristössä Skutasin, Nåpin, Da-
labackan, Kornjärvin, Sandnabban ja Stennabban alueille.  

Hankkeen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat pääosin harvaan asutulle alueelle, mutta 
hankealueen lounais- ja länsipuolella sekä Lapuanjokivarressa vaihtoehdot sijoittuvat kyläalueiden ja 
pienkylän yhteyteen (liite 1). 

 

Kuva 8.2. Yhdyskuntarakenne hankealueen ympäristössä. (Lähde: SYKE avoin tieto 2020) 

 Asutus ja väestö 

Pedersöressä oli vuoden 2019 lopussa 11 081 asukasta. Kunnan taajama-aste on 73,8 %. Kunnan asutus 
on keskittynyt maanteiden 68, 741 ja 749 läheisyyteen. Hankealueen ympäristö on harvaan asuttua han-
kealueen kaakkois- ja luoteispuolella (kuvat 8.3 ja 8.4). Haja-asutusta sijoittuu pienkylien lisäksi teiden 
varsille. Taajama- ja kyläasutusta on hankealueen itä-, kaakkois- ja pohjoispuolella.  
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Kuva 8.3. Asukkaat hankealueen ympäristössä. (Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2020)  

 
Kuva 8.4. Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella. (Lähde: Maan-

mittauslaitos, maastotietokanta 2020) 
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Tilastokeskuksen ruututietokannan mukaan alle 3 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista asuu 
676 asukasta ja alle 5 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista 1 563 asukasta (taulukko 8-1). 
Ruututietokannan aineisto on raportoitu 250 x 250 m ruuduissa, joten luvuissa on laskettu mukaan myös 
ne ruudut, jotka kohdistuvat etäisyysvyöhykkeen rajalle. 

 

Taulukko 8-1. Hankealueen lähialueiden asukkaiden määrät vuoden 2019 lopussa (Lähde: Tilastokes-
kus, ruututietokanta 2020) sekä asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määrät 
(Lähde: Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2020). 

Purmo Etäisyys lähimpään 
tuulivoimalaan  

Asukkaita (huom: ruututieto-
kanta-aineisto raportoidaan 
250 x 250 m ruuduissa, jotka si-
joittuvat molemmin puolin etäi-
syysvyöhykettä) 

Asuinrakennuk-
sia 

Vapaa-ajan 
asuntoja  

 Alle 1,8 km 57  1 2 

 Alle 3 km 767 393 35 

 Alle 5 km 1563 785 73 

 Alle 10 km 3171 1461 223 

Hankealueelle ei sijoitu asuinrakennuksia. Vakituinen asutus sijoittuu vähintään 1,8 kilometrin 
etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. Hankealueelle sijoittuu kaksi lomarakennusta. Molemmat 
kiinteistöt on vuokrattu tuulivoimapuiston käyttöön eivätkä ole loma-asuntokäytössä. Rakennusten 
käyttötarkoitusta tullaan selvittämään hankkeen edetessä. Kolmen kilometrin sisällä suunnitelluista 
voimaloista sijoittuu vakituista asutusta Purmossa ja Forsbyssa hankealueen itä- ja pohjoispuolella, 
Lillbyntien varteen kaakossa sekä Åvistintien ja Dalabackavägenin varrelle Pedersören sekä 
Uudenkaarlepyyn alueille. Kolmen kilometrin sisällä suunnitelluista voimaloista sijoittuu loma-asutusta 
Purmon taajamaan jokivarteen sekä hajanaisesti hankealueen ympärillä.  

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-
käytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otettava huo-
mioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja val-
tion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkista-
man päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 
1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat yhdyskuntarakennetta, liikkumista, elinym-
päristön laatua, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja energiahuoltoa. 

Hanketta koskevat seuraavat voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja 
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritys-
toiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotan-
nolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijai-
sesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen 
eheyttä. 

Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoi-
tetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. 
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Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien 
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-
sesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säily-
mistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuu-
desta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. 
Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä 
saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuu-
livoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen 
tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödyn-
netään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

8.3 Kaavoitus 

 Pohjanmaan maakuntakaava  

Hankealueella ja hankkeen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueella on voimassa maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen Pohjanmaan maakuntakaava 2040, joka tuli voimaan syksyllä 
2020. Maakuntakaava on koko maakunnan ja sen yhdyskuntatoiminnat kattava ns. kokonaismaakunta-
kaava. Kunnan kaavoituksen ja alueidenkäytön yhteydessä maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta.  

Pohjanmaan maakuntakaavassa on osoitettu seuraavia hankealuetta koskevia merkintöjä (taulukko 8-2 ja 
kuva 8.5). 

Taulukko 8-2. Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 osoitetut, hankealuetta koskevat merkinnät. 

Merkintä Selitys 

 
Ekologinen yhteystarve, Pietarsaari–Lillby–Teerijärvi 

yt Yhdystie 7390 

 
Ohjeellinen pyöräilyreitti 

 
Ohjeellinen ulkoilureitti, Åvist–Fagerbacka sekä Fagerbackan vaellusreitti 

 
Virkistys-/matkailukohde, Fagerbackan karjamajakylä 

(z) 
Voimajohto 

 
Muinaisjäännöskohde 
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Kuva 8.5. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040. 

Hankealueen ulkopuolelle, osittain hankkeen voimajohtoreittivaihtoehtojen alueille, on osoitettu pohja-
vesimerkintöjä, taajamatoimintojen alue, lähipalvelukeskus (Lillby) sekä kulttuuriarvoja. Kulttuuriarvot 
koostuvat maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristöistä (RKY). Hankealu-
eelle ei ole voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettu aluetta seudullisesti merkittävälle tuulivoima-
puistolle. Pohjanmaan maakuntakaavaan 2040 sisältyy myös yleisiä koko kaava-aluetta koskevia suunnit-
telumääräyksiä. Yleiset määräykset, jotka voivat koskea tuulivoimahanketta ja sähkönsiirron reittivaihto-
ehtoja: 

• Happamia sulfaattimaita koskeva yleinen suunnittelumääräys. Maankäytön suunnittelun tulee 
perustua riittävään tietoon happamien sulfaattimaiden sijainnista ja laadusta sekä niiden aiheut-
tamista riskeistä. Uusi toiminta tulee sijoittaa niin, että vältytään lisäämästä kuivaustarvetta eri-
tyisesti kaikkein ongelmallisimmilla alueilla. 

• Hiljaisia alueita koskeva yleinen suunnittelusuositus. Maankäyttöä ja toimenpiteitä suunnitel-
taessa ja toteutettaessa tulee teemakartalla osoitetut hiljaiset alueet sekä niiden lähialueet huo-
mioida siten, että mahdollistetaan luonnon äänistä ja hiljaisuudesta nauttiminen. Taajamissa tai 
niiden läheisyydessä olevien virkistysalueiden osalta hiljaisuuden kokeminen tulee suhteuttaa 
ympäröivien toimintojen luonteeseen. 

• Pimeitä alueita koskeva yleinen suunnittelusuositus. Pimeät alueet -teemakartalla esitetyillä 
tyypillisen pimeän taivaan alueen tai maaseututaivaan vyöhykkeillä sijaitsevien alueiden suun-
nittelussa ja kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota pimeyden tarjoamaan elämyspotentiaaliin. 
Tällaisia alueita on Merenkurkun saariston ulko-osissa ja metsäalueilla Pedersören kunnan itä-
osissa. 

Hankkeen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen suhde maakuntakaavoitukseen esitetään tarkem-
min ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. 
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Pohjanmaan liitto on laatinut selvityksen hiljaisista alueista vuonna 2016. Selvityksen perusteella rajattiin 
mahdollisia maakunnassa sijaitsevia hiljaisia luontoalueita (kuva 8.6). Pohjanmaan maakunnassa sijaitse-
vien hiljaisten alueiden määritys perustuu aiempiin vastaaviin selvityksiin, koska hiljaisia alueita koskevaa 
yksiselitteistä määritystä ei ole olemassa. Hiljaisten alueiden teemakartalla esitetään sellaiset maa-alueet, 
joille ei melumallinnuksen mukaan kohdistu yli 35 dB:n melua.  

Pimeillä alueilla tarkoitetaan sellaisia alueita, joille ihmisen aiheuttama valo ei kantaudu, eli alueita, joilla 
ei esiinny valosaasteita. Valosaasteeksi lasketaan etenkin yöllinen valaistus. Häikäisevä erilaisten valon-
heittimien aiheuttama valo sekä väärin kohdistettu valaistus koetaan erityisen häiritsevinä. Teemakartalla 
esitetään valosaasteet Bortle-asteikon avulla, joka kuvaa valosaasteiden määrän yöllisellä taivaalla (kuva 
8.6). Maaseudulla horisontissa voidaan nähdä valosaastetta muutoin tummalla taivaalla. 

 

 
 

 

 

Kuva 8.6. Ote Pohjanmaan maakuntakaava 2040 teemakartoista hiljaisista alueista (vasemmalla) 
sekä pimeistä alueista (oikealla). 



ABO Wind Oy Purmon tuulivoimapuisto 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
 HANKEALUEEN NYKYTILA 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 39 

Pohjanmaan maakuntahallitus päätti syksyllä 2020 aloittaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 laadin-
nan. Kyseisessä kaavassa huomioidaan myös tuulivoima, ja maakuntaliitto on aloittanut taustaselvitykset 
maakuntakaavan laadintaa varten. Alustavien suunnitelmien mukaan maakuntakaavan 2050 OAS laadi-
taan syksyn 2021 aikana ja tavoitteena on, että maakuntakaava hyväksytään vuonna 2024. 

 Yleiskaavat 

Pedersören kunta on laatinut strategisen yleiskaavan 2030, jossa kuvataan kunnan visiota yhdyskuntara-
kennetta sekä palveluita koskien vuoteen 2030 mennessä sekä strategia näiden visioiden saavuttamiseksi. 
Strategisen yleiskaavan 2030 yhteydessä laaditun tuulivoimaselvityksen perusteella esitettiin myös kun-
nan mahdolliset tuulivoima-alueet. Kyseiseen tuulivoimaselvitykseen sisältyy myös suuri osa Purmon tuu-
livoimapuiston suunnittelualueesta.  

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. Noin 1,7 kilometrin etäisyydellä, suunnittelualu-
een pohjoispuolella, sijaitsee Forsbyn yleiskaava (kuva 8.8). Suunnittelualueen pohjois- ja koillispuolella, 
lähimmillään noin 1,1 kilometrin etäisyydellä, on voimassa Ala-Purmon yleiskaava (kuva 8.7). Suunnitte-
lualueen itäpuolella, noin 1,7 kilometrin etäisyydellä, on voimassa Lillbyn yleiskaava (kuva 8.8).   

Hankkeen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen suhde yleiskaavoitukseen esitetään tarkemmin 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. 

 

 

Kuva 8.7. Ala-Purmon osayleiskaava sijaitsee hankealueen kaakkoispuolella, lähimmillään 1,1 ki-
lometrin etäisyydellä. 
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Kuva 8.8. Forsbyn yleiskaava sijaitsee 1,7 kilometrin etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella (va-
semmalla) ja Lillbyn yleiskaava samalla etäisyydellä hankealueen itäpuolella (oikealla). 

 Asemakaavat 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Lähin asemakaava sijaitsee Purmon keskustassa 
(Sisbacka). Hankkeen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen suhde asemakaavoitukseen esitetään 
tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. 

8.4 Maisema ja kulttuuriympäristöt  

 Yleistä 

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan osalta kuvaillaan hankealueen ja sen lähiympäristön maise-
makuvan yleisilme ja esitetään tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä sijaitsevat maisemalliset ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaat kohteet, joihin voi mahdollisesti kohdistua vaikutuksia hankkeen toteutuessa.  

Nykytilan kuvaukseen on sisällytetty kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikalli-
sesti jo aiemmin arvotettuja kohteita (kuva 8.9, taulukot 8-3 ja 8-4). Lähtöaineistona on käytetty Museo-
viraston kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet -aineistoa (RKY 2009 -alueet, muinaisjäännös-
pisteet ja -alueet, suojellut rakennukset) sekä Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 maakunnalliseesti ar-
vokkaita kohteita (maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ja -kohteet, maakunnalli-
sesti arvokkaat kulttuuriympäristöt). Lisäksi kuvauksessa on huomioitu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
vuonna 2013 julkaisemassa päivitysinventoinnissa ehdotetut uudet valtakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013). 

Nykytilan kuvausta täydennetään tarvittaessa ympäristövaikutusten arviointiselostusvaiheessa muun mu-
assa maastokäyntien pohjalta.  
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 Maisemamaakunta ja maisema-alueet 

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Hankealue kuuluu ympä-
ristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Etelä-
Pohjanmaan rannikkoseutuun.  

Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan Etelä-Pohjanmaan rannikko-
seutu on loivasti kumpuilevaa, lohkareista moreenialuetta. Mantereen puolella asutus muistuttaa viljely-
lakeuden alueella Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuden seutua; muualla se on hakeutunut kivikkojen ulko-
puolisille yläville tasanteille joko pienten jokien rantamille tai meren lahtien tuntumaan.  

Rannikkoseutu on perinteisesti kokonaan ruotsinkielistä. Vaikka jotkut kunnat ovat nykyään kaksikielisiä, 
ilmentää muun muassa rakennuskanta vieläkin paikallisen suomenruotsalaiskulttuurin omaleimaisuutta. 
Rannikolla ilmenevät pitkät kulttuuriperinteet monien vanhojen rakennusten säilyttämisenä.  

Rannikkoseutu on muusta maakunnasta poiketen eteläboreaalista kasvillisuusvyöhykettä. Puustossa on 
paljon kuusta ja lehtipuitakin. Metsät ovat vanhempia kuin muualla maakunnassa ja ne jatkuvat aina ul-
kosaaristoon saakka. Suot ovat yleensä pieniä. 

 Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet 

Tuulivoimapuiston ja sen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen maasto on pääasiassa metsäta-
lousaluetta, josta suuri osa on ojitettua suota. Alueella on myös jonkin verran maatalouskäytössä olevia 
peltoalueita. Tuulivoimapuistoalueen eteläosassa on kaksi järveä: Abborvattnet ja Stipiksjön sekä pohjois-
osassa pieniä metsälampia: Lampen, Vitajärv, Överpatten ja Ytterpatten. Alueella on metsäteitä ja sen 
poikki kulkee itä-länsi-suunnassa maantie 7390. Hankealueelle sijoittuu kaksi vapaa-ajan rakennusta. 

 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankealueen lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisia maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue, Vöyrinjokilaakso, sijaitsee lähimmillään noin 36 kilometrin etäisyydellä hankealueelta 
(taulukko 8-2). Kohdekuvaus on poimittu Ympäristöministeriön julkaisusta Arvokkaat maisema-alueet – 
Maisema-aluetyöryhmän mietintö II.  

Vuonna 2013 julkaistussa Maaseudun kulttuurimaisemat ja nähtävyydet – Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi -raportissa on ehdo-
tettu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin lisättäväksi Purmonjokilaakson kulttuurimaisemaa, 
joka sijoittuu n. 1,3 km etäisyydelle lähimmästä voimalasta. (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013.) 

Vöyrinjokilaakso 

”Vöyrinjokilaakso edustaa Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudun jokilaaksojen tyypillistä kulttuurimaisemaa. 
Vöyrinjokilaakson maisemaa luonnehtii parikymmentä kilometriä pitkä ja enimmillään kolme kilometriä 
leveä Vöyrinjokilaakson tasanko, jonka kunnan keskustaajama jakaa kahteen osaan. Jokilaakso rajautuu 
selväpiirteisesti siltä kohoaviin selänteisiin. Oman erikoispiirteensä Vöyrinjokilaakson maisemille antavat 
tasangolta kohoavat louhikkoiset kallio- ja soramäet, jotka antavat mielikuvan entisestä saaristosta.” (Ym-
päristöministeriö 1993b, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013) 

Purmonjokilaakso (ehdotus) 

”Maisemakuvaltaan erittäin edustava Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudun pohjoisosan pieni jokilaakso, 
jossa Kirkko ympäristöineen on säilyttänyt perinteisen asemansa maisemassa.” (Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 2013). 

 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja 
kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityk-
sestä. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009) ei sijoitu hankealueelle 
(kuva 8.9). Lähimmät RKY 2009 –kohteet ovat Purmon kirkonmäki hankealueen itäpuolella lähimmillään 
noin 2,6 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta, Lassfolkin ja Härmälän taloryhmät hankealueen 
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itäpuolella lähimmillään noin 3,6 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta, Pännäisten rautatie-
asema hankealueen pohjoispuolella lähimmillään noin 9,3 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta, 
Ähtävän kirkko ja pappilat hankealueen koillispuolella lähimmillään noin 10,6 kilometrin etäisyydellä lä-
himmästä voimalasta, Laamannintalo ja Östensön koulukoti hankealueen pohjoispuolella lähimmillään 
noin 11,8 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta, Pohjanmaan teollisuuden kartanot hankealueen 
länsipuolella lähimmillään noin 12 kilometrin etäisyydellä sekä Lappforsin kyläasutus ja Heiden taloryhmä 
noin 13 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta.  Tiedot kohteista on tarkistettu museoviraston 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY -sivustolta. 

Taulukko 8-3 Tuulivoimapuiston teoreettiselle näkyvyysalueelle (30 kilometriä) sijoittuvat ehdotetut ja 
nykyiset valtakunnallisesti arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet. 

Status Valtakunnallinen kohde Etäisyys lähimmästä voi-
malasta 

Kohteet lähialueella 0–7 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Valtakunnallisesti 
arvokas maisema-
alue (ehdotus) 

Purmonjokilaakso n. 1,3 km, Pedersören 
kunta 

RKY 2009 Purmon kirkonmäki n. 2,6 km, Pedersören 
kunta 

RKY 2009 Lassfolkin ja Härmälän taloryhmät n. 3,6 km, Pedersören 
kunta 

Kohteet välialueella 7–14 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY 2009 Pännäisten rautatieasema n. 9,3 km, Pedersören 
kunta 

RKY 2009 Ähtävän kirkko ja pappilat n. 10,6 km, Pedersören 
kunta 

RKY 2009 Laamannintalo ja Östensön koulukoti n. 11,8 km, Pedersören 
kunta 

RKY 2009 Pohjanmaan teollisuuden kartanot n. 12 km, Uusikaarlepyy 

RKY 2009 Lappforsin kyläasutus ja Heiden taloryhmä n. 13 km, Pedersöre 

Kohteet kaukoalueella 14–25 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY 2009 Voltin kylän raittiasutus ja Mattilan silta n. 15 km, Kauhava 

RKY 2009 Storsandsundin kyläasutus n. 15 km, Pedersöre 

RKY 2009 Starabyn kylä n. 16 km, Pedersöre 

RKY 2009 Alahärmän kirkonseutu n. 18 km, Kauhava 

RKY 2009 Uudenkaarlepyyn seminaari ja Seminaarikatu n. 18 km, Uusikaarlepyy 

RKY 2009 Rosenlundin pappila n. 18 km, Pietarsaari 

RKY 2009 Pedersören kirkko ja Kirkkoranta n. 18 km, Pietarsaari 

RKY 2009 Topeliuksen lapsuudenkoti Kuddnäs n. 18 km Uusikaarlepyy 

RKY 2009 Uudenkaarlepyyn historiallinen keskusta n. 18 km, Uusikaarlepyy 

RKY 2009 Pietarsaaren rautatieasemanseutu n. 19 km, Pietarsaari 

RKY 2009 Pohjoisnummen puukaupunginosa ja Strengbergin tu-
pakkatehdas 

n. 19 km, Pietarsaari 

RKY 2009 Pietarsaaren historiallinen keskusta n. 19 km, Pietarsaari 

RKY 2009 Östanlidin parantola n. 20 km, Pietarsaari 

RKY 2009 Pietarsaaren vanha satama n. 20 km, Pietarsaari 

RKY 2009 Kråkholman asuinalue n. 20 km, Pietarsaari 

RKY 2009 Munsalan kirkko ja pappila n. 22 km Uusikaarlepyy 
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Status Valtakunnallinen kohde Etäisyys lähimmästä voi-
malasta 

RKY 2009 Leppäluodon sikuritehdas ja rautatieasema-alue n. 23 km, Pietarsaari 

RKY 2009 Skrivarsin raittiasutus n. 23 km, Uusikaarlepyy 

RKY 2009 Kruunupyyn kirkko ympäristöineen n. 23 km, Kruunupyy 

RKY 2009 Kruunupyyn reservikomppania n. 23 km, Kruunupyy 

RKY 2009 Kruunupyyn kirkko ympäristöineen ja Torgaren pappila n. 23 km, Kruunupyy 

RKY 2009 Luodon kirkko ympäristöineen n. 25 km, Luoto 

Kohteet teoreettisella maksiminäkyvyysalueella 25-30 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY 2009 Mässkärin majakka- ja luotsiyhdyskunta n. 27 km Pietarsaari 

RKY 2009 Mässkärin majakka- ja luotsiyhdyskunta n. 27 km Pietarsaari 

RKY 2009 Kimon ruukki ja Oravaisten tehdasyhdyskunta n. 27 km, Vöyri 

RKY 2009 Socklothällanin majakka- ja luotsiyhdyskunta n. 27 km, Uusikaarlepyy 

RKY 2009 Teerijärven kirkko ja pappila n. 28 km, Kruunupyy 

RKY 2009 Lassilan taloryhmä n. 28 km, Evijärvi 

RKY 2009 Alavetelin kirkko n. 29 km, Kruunupyy 

RKY 2009 Tastin kylä n. 30 km, Kruunupyy 

RKY 2009 Oravaisten taistelutanner ja Minnestodsin tie n. 30 km, Vöyri 

RKY 2009 Oravaisten kirkko ja hautausmaa n. 30 km, Vöyri 

RKY 2009 Öuranin kalasatama n. 30 km, Luoto 

RKY 2009 Ylihärmän kirkonseutu n. 30 km, Kauhava 
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Kuva 8.9 Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet. 

 

Purmon kirkonmäki 

”Purmon kirkko ja tapuli ovat Pohjanmaalle 1700-luvun lopulla perustetun kappeliseurakunnan ensim-
mäiset. Ne on rakennettu todennäköisesti tunnetun pohjalaisen kirkonrakentajan Antti Hakolan johdolla. 
Kirkko on säilyttänyt rakentamisajankohdalleen tyypillisen keskeisen asemansa pienimittakaavaisessa kir-
konkylässä. 

Purmon kirkonkylän vanhan ytimen muodostavat kirkko, tapuli ja pappila. Etelään avautuvalla kirkonmä-
ellä sijaitseva pieni ristikirkko tapuleineen on perinteinen osa vanhaa asutusta. Kirkkoa vastapäätä on 
pohjalaistalojen ryhmä Sisbacka. Yksi taloista on Tolvmansgården.” (Museovirasto 2020a.) 

Lassfolkin ja Härmälän taloryhmät 

”Lassfolk ja Härmälä ovat osa varhain asutettua Yli-Purmon maanviljelykylää Purmonjokivarressa tervan-
poltolla vaurastuneella alueella. Kylän rakennuskantaan kuuluu useita kaksi- ja puolitoistakerroksisia poh-
jalaistaloja. Lassfolkin tilan rakennuskannalla on huomattavaa rakennushistoriallista merkitystä. 

Purmojoen peltolaakson itälaidalla, nykyiseltä maantieltä syrjään jääneen vanhan maantien varrella, ovat 
Lassfolkin ja Härmälän talojen erittäin tiiviisti ryhmittyneet pihapiirit monine rakennuksineen. Yli-Purmon 
kylään kuuluvat tilat ovat säilyneet sijoillaan 1700-luvulta lähtien.” (Museovirasto 2020a.) 

Pännäisten rautatieasema 

”Pännäisten (Bennäs) uusrenessanssityylinen rautatieasema on alkuperäisessä asussaan hyvin säilynyt 
Pohjanmaan radan rakentamisaikainen (1885) asema, johon liittyy laaja pääosin samalta aikakaudelta 
oleva asuinalue. 
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Pännäisten asema-alueella on uusrenessanssityylisen IV luokan asemarakennuksen ja tavaramakasiinin 
lisäksi neljä kaksoisvahtitupaa ja niihin liittyviä talousrakennuksia, navettoja, saunoja, liitereitä ja kella-
reita.” (Museovirasto 2020a.) 

Ähtävän kirkko ja pappilat 

”Ähtävän kirkko ja tapuli ovat Pohjanmaalla 1700-luvun lopulla tunnettujen kirkonrakentajien Matti Hon-
gan ja Antti Hakolan johdolla rakennettuja. Ähtävän pappila on peräisin samalta ajalta. 

Ähtävänjokeen kuvastuva sopusuhtainen puukirkko poikkeuksellisen hienoine sisustuksineen ja inventaa-
reineen, kellotapuli, lainamakasiini kirkkoaukion laidassa sekä kirkon lähistöllä olevat kaksi pappilaraken-
nusta muodostavat hyvin säilyneen, 1700-luvulle periytyvän pohjalaisen kappeliseurakunnan kirkkomil-
jöön.” (Museovirasto 2020a.) 

Laamannintalo ja Östensön koulukoti 

”Östensön laamannintalo vuodelta 1778 on maamme vanhimpia säilyneitä tuomarin virkataloja. Virkata-
lon maille 1902 perustettu Östensön entinen orpokoti on varhaisia yksityisen hyväntekeväisyysliikkeen 
sosiaalisia laitoksia. Koulukodin rakennuskanta kuvastaa valtion lastenhuollon rakennusperinnettä ja siinä 
näkyy virkatalo- ja laitosrakentamisen historiallinen jatkuvuus 1700-luvulta toiseen maailmansotaan asti.” 
(Museovirasto 2020a.) 

Pohjanmaan teollisuuden kartanot 

”Pohjanmaalla ei ole ollut kartanolaitosta, mutta maakunnassa 1800-luvulla vaikuttaneen teollisuuspor-
variston kartanomaiset patruunarakennukset ovat verrattavissa kartanoiden päärakennuksiin. Pohjan-
maan teollisuuden 1700- ja 1800-luvun patruunanrakennuksiin pihapiireineen ja lähiympäristöineen liit-
tyy Pohjanmaan ja Suomen historiassa poikkeuksellista henkilö-, maanomistus- ja yhteiskuntahistoriaa 
sekä maaseudun varhaista teollistumishistoriaa. Ne kuvastavat Pohjanmaan laivanvarustuksen ja siihen 
liittyvän muun liiketoiminnan tuomaa vaurautta Rannikko-Pohjanmaalla. 

Pohjanmaalla merkittäviä teollisuuden patruunarakennuksia ovat Närpiön Benvik, Maalahden Åminne-
borg, Mustasaaren Grönvikin ja Iin Nybyn lasitehtaiden päärakennukset sekä Uudenkaarlepyyn Kiitola, 
Juthbacka ja Keppo. Pohjanmaan varhaisen teollisuuden merkittäviin alueisiin kuuluvat myös Isonkyrön 
Orisberg, Oravaisten ruukki ja tehdas, Seinäjoen Östermyra/Törnävä sekä Vähäkyrön Kolkki ja Meri-
kaarto.” (Museovirasto 2020a.) 

Lappforsin kyläasutus ja Heiden taloryhmä 

”Lappfors on yksi Ähtävänjokivarren varhain asutetuista maanviljelykylistä Pohjanmaan rannikon ja sisä-
maan rajalla. Kylän rakennuskantaan kuuluu useita kaksi- ja puolitoistakerroksisia pohjalaistaloja. 
Lappforsin kylässä Ähtävänjoen varren viljelymaisemassa on säilynyt kylätien varteen sijoittunutta perin-
teistä talonpoikaista asutusta. Ryhmäkylä on säilyttänyt rakenteensa poikkeuksellisen hyvin.” (Museovi-
rasto 2020a.) 

 Maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurihistorialliset alueet ja kohteet on esitetty ja lueteltu Poh-
janmaan maakuntakaavan 2040 alue- ja kohderajausten perusteella (kuva 8.9 ja taulukko 8-4).  

Hankealueen läheisyyteen, alle 25 kilometrin etäisyydelle, sijoittuu 11 maakunnallisesti arvokasta mai-
sema-aluetta. Lähimmäksi hankealuetta sijoittuu Ähtävän kirkonseutu lähimmillään noin 8 kilometrin 
etäisyydelle koilliseen hankealueesta. Kohdekuvaukset on poimittu Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 
Pedersören, Uusikaarlepyyn ja Pietarsaaren arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kuvauksista (Pohjanmaan 
maakuntakaavan 2040 kohdekuvaukset). Maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä 
tai kulttuuriympäristökohteita sijoittuu alle 25 kilometrin etäisyydelle hankealueesta yhteensä kolme-
toista kappaletta. Alle 5 kilometrin etäisyydelle voimaloista sijoittuu yksi maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristökohde. Hankkeen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat maakun-
nallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön alueelle (Lapuanjoen alajuoksun kulttuurimaisema). 

Kohdekuvaukset maakunnallisesti arvokkaista maisema- ja kulttuuriympäristöalueista on esitetty alle 14 
kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta ja maakunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristökohteista 5 
kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta. 
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Taulukko 8-4 Tuulivoimapuiston vaikutusalueelle sijoittuvat maiseman ja kulttuuriympäristön maa-
kunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet (Pohjanmaan maakuntakaava 2040). Arvok-
kaat alueet ja kohteet on esitetty 25 km etäisyydeltä hankealueesta. 

Status Maakunnallinen/ 
seudullisesti merkittävä kohde 

Etäisyys lähimmästä voi-
malasta 

Kohteet ja alueet lähialueella 0-7 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristökohde 

Purmon seurakuntakoti 2,7 km, Pedersöre 

Kohteet ja alueet välialueella 7-14 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Ähtävän kirkonseutu 8,7 km, Pedersöre 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Källmossenin latomaisema 9,7 km, Uusikaarlepyy 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Lapuanjoen alajuoksun kulttuurimaisema 10 km, Uusikaarlepyy 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Fors-Gers 10 km, Pedersöre 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Lappforsin kylä ja Högkullbackenin talo-
ryhmä 

12 km, Pedersöre 

Kohteet kaukoalueella 14–25 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Styrmans 15,5 km, Uusikaarlepyy 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Lepplax-Södö 15,6 km, Pedersöre 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Uudenkaarlepyyn keskusta 16,3 km, Uusikaarlepyy 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Sokaluodon nauha-asutus 16,3 km, Uusikaarlepyy 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Kiisk 17 km, Pedersöre 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Permo 17,7 km, Pietarsaari 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristökohde 

Permo, rivitaloalue 17,7 km, Pietarsaari 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristökohde 

Kauppiankatu 8, liikerakennus 18,2 km, Pietarsaari 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristökohde 

Pietarsaaren kävelykatu 18,2 km, Pietarsaari 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Läntelä 18,6 km, Pietarsaari 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Itänummi 18,7 km, Pietarsaari 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Vestersundinkylä 18,8 km, Pietarsaari 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Johanneksenkappeli 19 km, Pietarsaari 
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Status Maakunnallinen/ 
seudullisesti merkittävä kohde 

Etäisyys lähimmästä voi-
malasta 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Fäboda 20 km, Pietarsaari 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Kruunupyyn kulttuurimaisema 21 km, Kruunupyy 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Österby 21 km, Vöyri 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Hällören 21 km, Pietarsaari 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Grisselörenin kalasatama ja mökkiasutus 21 km, Uusikaarlepyy 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Ähtävän kirkonseutu  

”Ähtävän kirkonseutu on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi (RKY 1993) Pohjanmaan maakuntakaa-
vassa 2030. Maisemarakennetta hallitsevat jokilaakso ja asutetut mäenkumpareet. Alueen läpi kulkeva 
Ähtäväntie seuraa suurelta osin vanhaa 1600-luvun tielinjausta. Rajaukseen kuuluu kaksi RKY 2009 -alu-
etta: Ähtävän kirkko ja pappilat. ” (Pohjanmaan maakuntakaava 2040, kohteiden kuvaukset) 

Källmossenin latomaisema  

”Aluetta ei ole aikaisemmin luokiteltu maakunnallisesti. Latomaisema sijaitsee avoimessa, laajassa maise-
matilassa, joka on yhä maatalouskäytössä viljely- ja laidunmaana. Alueella säilyneet kolmisenkymmentä 
latoa ovat olennainen osa pohjalaista kulttuurimaisemaa, jossa latomaisemat ovat katoavaa ja uhattua 
kulttuuriperintöä. Kovjoen vanha meijeri kuuluu rajaukseen.” (Pohjanmaan maakuntakaava 2040, kohtei-
den kuvaukset) 

Lapuanjoen alajuoksun kulttuurimaisema  

”Lapuanjoen alajuoksun kulttuurimaisema on luokiteltu maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaaksi 
Pohjanmaan maakuntakaavassa 2030. Valtatien 8 eteläpuolella maisemaa leimaa perunan- ja viljanviljely. 
Rajaukseen kuuluu kaksi RKY 2009 -aluetta: Teollisuuden kartanot Kiitola ja Keppo.” (Pohjanmaan maa-
kuntakaava 2040, kohteiden kuvaukset) 

Fors-Gers  

”Aluetta ei ole aikaisemmin luokiteltu maakunnallisesti. Alueen parisenkymmentä taloa ovat ryhmittyneet 
Ähtävänjoen viereisille mäenkumpareille. Maisema on kumpuilevaa ja pienipiirteistä. Kulttuurimaisema 
koostuu lampaiden, hevosten ja lehmien laidunmaista sekä viljellyistä pelloista.” (Pohjanmaan maakun-
takaava 2040, kohteiden kuvaukset) 

Lappforsin kylä ja Högkullbackenin taloryhmä  

”Lappforsin kylä ja Högkullbackenin taloryhmä on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi (RKY 1993) 
Pohjanmaan maakuntakaavassa 2030. Rajaukseen kuuluu kaksi RKY 2009 -aluetta: Lappforsin kyläasutus 
ja Heiden taloryhmä. Asutus myötäilee maisemarakennetta ja on ryhmittynyt kumpareille, teiden varsille 
ja Ähtävänjoen tuntumaan. Avoimet maisematilat harjuselänteiden välillä ja joen varressa ovat käytössä 
olevaa maatalousmaata.” (Pohjanmaan maakuntakaava 2040, kohteiden kuvaukset) 

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset alueet 

Maakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia alueita ei sijoitu alle 14 km etäisyydelle hankealueesta. 
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Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristökohteet (alle 5 kilomeriä hankealueesta) 

Purmon seurakuntakoti  

”Kappeleita ja seurakuntakoteja sisältyy rakennetun kulttuuriympäristön kohderyhmään. Kohteita ei ole 
aiemmin luokiteltu maakunnallisesti. Purmon seurakuntakoti sisältyy modernia rakennusperintöä edus-
tavaan teemaan ”siunauskappelit ja seurakuntakodit”. Seurakuntakodit täydentävät kirkollista miljöötä 
antaen kuitenkin päärooliin lähellä sijaitsevalle historialliselle kirkkorakennukselle.” (Pohjanmaan maa-
kuntakaava 2040, kohteiden kuvaukset) 

8.5 Muinaisjäännökset  

Hankealueelle sijoittuu kolme ennestään tunnettua muinaisjäännöstä: Purmo-Nystu/Edsmolandet (hau-
taröykkiö), Purmo-Näsebacken (rakkakuoppa) sekä Purmo-Mellansnåret (hautaröykkiö). Hankealueella si-
jaitsevat hautaröykkiöt ovat ajoitukseltaan pronssikautisia ja rakkakuoppa on ajoittamaton.  

Hankealueelle ja sen itäpuolelle sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueelle tehdään maasto-
kautena 2021 arkeologinen inventointi. Inventoinnissa tarkistetaan mm. tiedossa olevat muinaisjäännös-
kohteet ja kartoitetaan mahdollisia uusia muinaisjäännöskohteita. Arkeologisen inventoinnin tulokset lii-
tetään YVA-selostukseen ja esitetään erillisessä inventointiraportissa.   

Muinaisjäännöskohteet, tervahaudat ja kulttuuriperintökohteet otetaan huomioon hankkeen tarkem-
massa suunnittelussa ja jätetään rakennustoimenpiteiden ulkopuolelle. 

 

Kuva 8.10. Hankealueelle sijoittuvat tunnetut muinaisjäännökset. 
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8.6 Ympäristöolosuhteet ja luontoarvot 

 Maa- ja kallioperä sekä topografia 

Alueen kallioperä sijoittuu paleoproteotsooisen Vaasan graniitin ja paleoprototsooisen paragneissin vai-
hettumisvyöhykkeelle. Hankealueen kallioperässä vallitsevia kivilajeja ovat granodioriitti ja porfyyrinen 
granodioriitti. Lisäksi kallioperässä esiintyy tonaliittia (GTK 2017). Hankealueen kallioperä on esitetty ku-
vassa 8.11. 

Hankealueelle tai sen läheisyyteen tai sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueille ei sijoitu luo-
kiteltuja ja arvokkaita kivi-, kallioalueita, moreenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia. Lähin arvokas mo-
reenimuodostuma on Palometsä (MOR-Y10-027), joka sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä han-
kealueen lounaispuolella. 

Hankealueen maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon (1:200 000) ja kartta-
tarkasteluun. GTK:n maaperäkartta-aineisto 1:20 000 ei kata hankealuetta. Hankealueen maaperä koos-
tuu enimmäkseen paksuista (yli 0,6 m) turvekerroksista sekä niitä reunustavista sekalajitteisista moreeni-
valtaisista maalajeista, joiden päällä on paikoin soistumia tai ohut turpeisia turvemaakerroksia. Hankealu-
een eteläosissa esiintyy kalliopaljastumia ja kalliomaata ja pohjoisosissa pienialaisesti hienojakoisia maa-
lajeja. Hankealueen kaakkois- ja keskiosassa esiintyy pienialaisia kalliopaljastumia (GTK 2017). Hankealu-
een maaperä on esitetty kuvassa 8.12. Hankealueella ei ole voimassa olevia maa-aineksen ottolupia (SYKE 
2021). 

Hankealue on maastonmuodoiltaan loivapiirteistä ja sijoittuu pääosin korkeustasolle noin +35…+55 
(N2000). Hankealueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alueen etelä- ja kaakkoisosassa Frassber-
getin ja Larvobackenin alueella. Hankealueen topografia on esitetty kuvassa 8.13. 

 

Kuva 8.11. Hankealueen kallioperä. (Lähde: GTK Kallioperäkartta 1:200 000) 
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Kuva 8.12. Hankealueen maaperä. (Lähde: GTK Maaperäkartta 1:200 000) 

 

Kuva 8.13. Hankealueen topografia. (Lähde: MML 2 m korkeusmalli 2011) 
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Sulfidisedimentit ja happamoitumisherkkyys alueella 

Happamat sulfaattimaat esiintyvät Suomessa pääasiassa jääkauden jälkeisen Litorinameren aikoinaan 
peittämillä alueilla, jolloin hankealue alavana rannikon läheisenä alueena lukeutuu tähän vyöhykkeeseen. 
Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnostaan esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, 
jotka voivat hapettuessaan maankäytön seurauksena aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista 
sekä raskasmetallien liukenemista maaperästä. Happamat sulfaattimaat ovat savea, hiesua tai hienoa hie-
taa ja usein myös liejupitoisia. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Perämeren rannikkoalu-
eilla noin 100 metrin korkeuskäyrän alapuolella.  

Happamien sulfaattimaiden maaperäprofiileissa esiintyy yleisesti sekä todellinen että potentiaalinen ha-
pan sulfaattimaa. Hapettomassa tilassa pohjavedenpinnan alapuolella sulfidisedimentit eivät aiheuta 
haittaa ympäristölleen ja täten näitä sedimenttejä kutsutaan potentiaalisiksi happamiksi sulfaattimaiksi. 
Maankohoamisen ja maankäytön muutoksien myötä pohjavedenpinta laskee ja kyseiset kerrokset altis-
tuvat hapettumiselle ja sitä kautta myös happamoitumiselle, jolloin niistä tulee todellisia happamia sul-
faattimaita.  

GTK on tehnyt rannikkoalueella happamien sulfaattimaiden esiintymisen kartoitustyötä ja tuottanut tu-
loksista digitaalista aineistoa. Hankealueelta on saatavilla GTK:n 1:250 000 mittakaavaista yleiskartoitus-
aineistoa happamista sulfaattimaista (kuva 8.14). Lisäksi hankealueella sijaitsee yksi sulfaattimaiden tut-
kimuspiste ja viisitoista sulfaattimaiden kartoituspistettä. Lisäksi hankealueen ympäristöstä on saatavilla 
tietoja useista tutkimus- ja kartoituspisteistä.  

 

Kuva 8.14. Happamien sulfaattimaiden esiintymispotentiaali hankealueen läheisyydessä. (Lähde: 
GTK) 

Yleiskartoitusaineiston mukaan on suurimmassa osassa hankealuetta pieni tai hyvin pieni happamien sul-
faattimaiden esiintymisen todennäköisyys. Näille alueille sijoittuvilta kahdeltatoista kartoituspisteeltä ei 



Purmon tuulivoimapuisto ABO Wind Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
HANKEALUEEN NYKYTILA  
 
 
 

52  FCG Finnish Consulting Group Oy 

ole havaittu hapanta sulfaattimaata. Hankealueen pohjois- ja itärajassa on kohtalainen happamien sul-
faattimaiden esiintymisen todennäköisyys (kuva 8.14). Tälle alueelle sijoittuu yksi tutkimuspiste ja kolme 
kartoituspistettä, joilta kaikilta on havaittu hapanta sulfaattimaata.  

Sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat suurimmaksi osaksi hyvin pienen ja pienen happa-
man sulfaattimaan esiintymistodennäköisyyden alueelle.  

Yleiskartoituskartta antaa yleiskuvan happamien sulfaattimaiden esiintymisestä valuma-aluekohtaisella 
(pääjako) tasolla. Aineisto on yleistys tai tulkinta maastosta, eikä sitä voida käyttää tarkempaan suunnit-
teluun. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen tulee selvittää yksityiskohtaisempien tutkimuksien pe-
rusteella tapauskohtaisesti.  

 Ilmasto 

Pedersören alue lukeutuu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen, missä Perämeren vaikutus tuntuu 
etenkin rannikolla ja jokilaaksoissa syksyisin lämmittävänä ja keväisin viilentävänä tekijänä. Vuoden kes-
kilämpötila vaihtelee Merenkurkun saariston noin +4 asteen ja Keski-Pohjanmaan vajaan +3 asteen välillä, 
kylmin kuukausi on rannikolla ja saaristossa yleensä vasta helmikuu; sisämaassa ja varsinkin Keski-Pohjan-
maalla tammi- ja helmikuu ovat jokseenkin yhtä kylmiä. Keskimäärin lämpimin kuukausi on heinäkuu. 
Vuotuinen sademäärä Pohjanmaan rannikko- ja saaristoalueilla jää 250 ja 300 mm:n välille. Vuotuiset sa-
demäärät kasvavat rannikolta sisämaahan siirryttäessä, ja ovat Keski-Pohjanmaan sisäosissa 550–600 
mm. Termisen kasvukauden pituus on 150–160 vrk. (Kersalo & Pirinen 2009.) 

 Pinta- ja pohjavedet 

Pintavedet 

Purmon hankealue sijoittuu Kovjoen (45) ja Purmonjoen (46) päävesistöalueille. Hankealue sijoittuu yh-
teensä kahdeksalle valuma-alueelle. Alueella sijaitsee kuusi järveä tai lampea, joista kaksi suurempaa (n. 
10 ha), Stipikjärvi ja Abborrvattnet, sijaitsevat hankealueen eteläosassa. Hankealueen pohjois- ja keski-
osissa sijaitsee neljä soistunutta järveä ja lampea: Vitajärv, Ytterpatten, Överpatten ja Lampen. Alueen 
sijoittuminen 3. jakovaiheen valuma-alueille on esitetty kuvassa 8.15. 

Hankkeen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehdot ylittävät Lapuanjoen. Johtoreiteille ei sijoitu muita 
merkittäviä vesistöjä. 
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Kuva 8.15. Hankealueen sijainti valuma-alueilla. (Lähde: Syke Avoin tieto 2020) 

Pohjavesialueet 

Hankealueella ei sijaitse pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet (luokituksesta poistettuja) Marken 
1089352 ja Åvist 1059951 sijaitsevat hankealueen lounaispuolella. Muita lähialueen pohjavesialueita 
ovat: 

• Markby (1089303, luokka 2), noin 2,1 kilometriä hankealueesta länteen 

• Korpunbacken (1059904, luokka 1), noin 2,1 kilometriä hankealueesta itään 

• Storkamp (1059905, luokka 1), noin 2,6 kilometriä hankealueesta itään 

• Härmäläbacken (1059901, luokka 1), noin 3,1 kilometriä hankealueesta länteen 

• Makkarus (1000451, luokka 1), noin 4,4 kilometriä hankealueesta lounaaseen 

Lähimpien pohjavesialueiden sijainti hankealueeseen nähden on esitetty kuvassa 8.16. Hankkeen sähkön-
siirron voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat neljälle eri pohjavesialueelle eli Markbyn (1089303), Åvis-
tin (1059951), Bredkanganin (1089304) ja Gunnarskanganin (1089351) pohjavesialueille (liite 1). 
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Kuva 8.16. Hankealueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet. (Lähde: Syke Avoin tieto 
2021) 

 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Pedersören seutu sijoittuu kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaalisen vyöhykkeen Pohjanmaan 
alueelle (3a). Suokasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa hankealue sijoittuu Pohjanmaan vietto- ja rahkakei-
taiden alueelle (2c). 

Alueen kasvillisuustyypit, metsät ja suot 

Valtaosa hankealueesta koostuu ojitetusta, metsäisestä suoalasta. Hankealueen pohjois- ja itäosissa si-
jaitsee joitain peltoalueita. Hakealueen vallitseva puulaji on mänty ja puusto on pääosin keski-ikäistä tai 
vanhempaa, varttuneempaa puustoa esiintyy etenkin hankealueen eteläosissa. Hankealueen pohjois- ja 
eteläosiin sijoittuu useita taimikoita ja hakkuualoja. 

Hankealueella esiintyy pääosin tuoretta, kuivahkoa ja kuivaa kangasta. Hankealueen eteläosat ovat keski-
määrin pohjoisosia karumpia. Eteläosissa esiintyvät suoalueet, kuten Sormossen, Larvomossen ja Gam-
melholmsmossen vastaavat pääosin luontotyypeiltään kuivahkoa tai kuivaa kangasta. Suotyypit ovat pää-
siassa rämeitä. Hankealueella esiintyy myös lehtomaisia kankaita tai niihin verrattavia suoalueita, muun 
muassa hankealueen länsiosissa sijaitsevan Storträsketin ympäristö. Karukkokangasta esiintyy muun mu-
assa Abborvattenbergetin kallioalueella. Kallioalueet painottuvat hankealueen eteläosiin. Hankealueen 
kasvupaikkatyypit on esitetty kuvassa 8.17. 

Valtaosa hankealueelle sijoittuvista suoalueista on kokonaan tai osittain ojitettu. Alueelle sijoittuvia osit-
tain tai lähes kokonaan ojittamattomia suoalueita ovat mm. Storträsket, Larvomossen ja Stormossen sekä 
soistuneiden lampien Vitajärvin, Överpattenin ja Lampenin soistuneet liepeet.  

Hankkeen sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat kangasmaiden lisäksi ojitetuille turve-
maille sekä viljely-ympäristöön.  
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Kuva 8.17 Hankealueen kasvupaikkatyypit MVMI-aineiston perusteella. (Lähde: Luke 2017) 

Arvokkaat luontokohteet ja lajisto  

Hankealueen ja sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen luontoarvot liittyvät lähtötietojen sekä ilma-
kuva- ja karttatarkastelujen perusteella virtavesiin, pienvesiin, luonnontilaisina tai sen kaltaisina säilynei-
siin suoluontokohteisiin ja karuihin luontotyyppeihin (kivikot ja louhikot).  

Merkittävimmät tuulivoimapuistoalueen luontoarvot keskittyvät todennäköisesti suokokonaisuuksien eli 
Stromossenin, Storträsketin ja Larvomossetin ympäristöön sekä Stipikjärven ja hankealueella sijaitsevien 
rannoiltaan soistuneiden lampien Lampenin, Överpattenin ja Vitajärvin ympäristöön. Luontokohteina alu-
een suunnittelussa huomioidaan kaikki edustavat suot, pienet lammet sekä sellaiset uomat, jotka ovat 
luonnontilaisia ja ympäröivältä puustoltaan edustavia. 

Arvokkaita pienvesiä hankealueella voivat olla lähteet sekä luonnontilaiset purot ja norot. Alueelle sijoit-
tuu yhteensä viisi pinta-alaltaan alle hehtaarin kokoista lampea: Vitajärv, Ytterpatten, Överpatten sekä 
Lampen ja sen yhteyteen sijoittuva nimetön lampi. 

Hankealueelta on tiedossa kaksitoista metsälain (MetsäL 10 §) erityisen tärkeää elinympäristöä. Kohteisiin 
lukeutuu mm. kalliomaa- ja hietikkokohteita, lampien soistuneita liepeitä ja pienialaisia, luonnontilaisen 
kaltaisena säilyneitä suokohteita.  

Hankealueelle ja sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehdoille ei sijoitu lähtötietojen mukaan uhanalaista 
kasvilajistoa (Lajitietokeskus, aineistopyyntö 3/2021).  

Tiedot arvokkaista luontokohteista ja lajistosta tarkentuvat alueella maastokaudella 2021 suoritettavan 
luontotyyppi- ja kasvillisuusinventoinnin myötä. 
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 Linnusto 

Pesimälinnusto 

Purmon tuulivoimapuiston hankealue on kokonaisuudessaan voimakkaiden metsätaloustoimien muutta-
maa metsä- ja suoelinympäristöä, mutta laajalle hankealueelle mahtuu myös pienialaisempia linnustol-
lista monimuotoisuutta kasvattavia kohteita. Alueen metsät ovat pääasiassa havupuuvaltaisia ja metsäta-
louskäytössä olevia eri ikäisiä kasvatusmetsiä, joissa elää alueellisesti tavanomaisia ihmisen muokkaa-
massa elinympäristössä toimeentulevia metsien yleislajeja. Alueelle sijoittuu pienialaisesti myös iäkkääm-
piä ja vanhan metsän piirteitä omaavia metsäkuvioita, joissa elää esimerkiksi kolopuita ja lahopuita 
elinympäristöltään vaativia lintulajeja. Hankealueen suot on pääosin ojitettu, mutta alueelle sijoittuu 
myös pienialaisia ja keskiosiltaan ojittamattomia suoalueita, joilla voi elää myös uhanalaista suolintulajis-
toa. Alueelle sijoittuu muutamia pieniä ja umpeenkasvavia lampia sekä alueen eteläosaan kaksi hieman 
suurempaa lampea, joilla voi niin ikään olla linnustollisia arvoja. Hankealueen pohjois- ja keskiosassa on 
myös lukuisia pieniä peltoalueita, joilla esiintyy mm. avomaiden ja viljelysalueiden linnustoa. 

Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan hankealueen lähiympäristössä ei ole heidän vastuupetolin-
tujen (maakotka, muuttohaukka) tiedossa olevia pesäpaikkoja (tietopyynnöt 10/2020). Hankealueen lä-
hiympäristöön ei myöskään sijoitu tiedossa olevia sääksen tai merikotkan pesäpaikkoja (tietopyynnöt 
10/2020 ja 03/2021). Rengastustoimiston (tietopyynnöt 10/2020 ja 03/2021) tietojen mukaan hankealu-
eella on rengastettu mm. viirupöllön, kanahaukan, hiirihaukan, tuulihaukan ja kurjen pesäpoikasia. Suurin 
osa tiedoista on kuitenkin useampia vuosia vanhoja, minkä lisäksi kartta- ja ilmakuvatarkastelun perus-
teella osa pesäpaikoista on tuhoutunut hakkuissa. Hankealueella saattaa potentiaalisesti olla muita ky-
seisten lajien pesäpaikkoja ja esiintyä myös muita petolintu- ja pöllölajeja. 

Hankealueella saattaa sen sijainnin ja elinympäristöjen perusteella esiintyä kaikkia metsäkanalintulajeja 
(teeri, metso, pyy, riekko), joille potentiaalisesti tärkeitä kohteita esiintyy mm. alueen kallioisilla metsä-
alueilla, soilla ja niiden laiteilla sekä laajempien ja yhtenäisempien metsien alueella. 

Muuttolinnusto 

Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren sekä suurten järvien rannikko ja suuret jokilaaksot muodostavat 
muuttolinnuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja. Muuttolinnuston osalta Purmon hankealue 
sijoittuu Pohjanlahden rannikkoalueelle, jossa kulkee useita valtakunnallisesti tärkeitä päämuuttoreittejä 
(mm. laulujoutsen, metsähanhi, kurki ja merikotka). Hankealue sijoittuu suurimmalta osin näille määritel-
lyille päämuuttoreiteille (kuva 8.18). 

Hankealue sijoittuu noin 20 kilometriä rannikkoalueen itäpuolelle ja noin 10–20 kilometriä valtatien 8 itä- 
ja kaakkoispuolelle, joten hankealue sijoittuu suurimmalta osin alueen muuttoreittien tiiveimpien kohtien 
ulkopuolelle. Määritellyt päämuuttoreitit ovat usein hyvin laajoja alueita, joiden sisällä lintujen tiheys 
vaihtelee mm. muuttopäivien säätilasta sekä alueen topografiasta ja lepäilyalueiden sijainnista johtuen. 
Esimerkiksi valtaosa alueen kautta suuntautuvasta joutsen- ja hanhimuutosta kulkee melko kapeaa vyö-
hykettä pitkin hankealueen luoteispuolelta, valtatien 8 läheisyydestä. Hankealueen kohdalla lintujen 
muutto on todennäköisesti ja alustavien havaintojen perusteella selvästi vähäisempää ja hajanaisempaa 
kuin lähempänä rannikkolinjaa. 

Hankealueen lähiympäristöön ei sijoitu tiedossa olevia lintujen muutonaikaisia tärkeitä lepäily- ja ruokai-
lualueita. Seudun merkittävimmät lintujen käyttämät peltoalueet sijoittuvat lähemmäs rannikkoaluetta 
hankealueen länsi- ja luoteispuolella sekä pohjoisessa. 
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Kuva 8.18 Hankealueen sijainti suhteessa lintujen valtakunnallisiin kevään päämuuttoreitteihin. 
(Muuttoreittiaineisto: Toivanen ym. 2014) 

 Muu eläimistö 

Hankealueen eläimistö koostuu pääosiltaan seudullisesti tyypillisistä nisäkkäistä ja muista eläinlajeista, 
jotka ovat sopeutuneet elämään ihmisen voimakkaasti muokkaamilla metsä- ja suoalueilla sekä viljelyk-
sessä olevilla alueilla tai niiden liepeillä. Alueen yleisimpiä nisäkkäitä ovat esimerkiksi rusakko ja metsäjä-
nis sekä kettu, orava ja useat muut pikkunisäkäslajit. Alueella esiintyvät myös mm. hirvi, metsäkauris ja 
satunnaisemmin valkohäntäkauris. 

 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajisto 

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämiä eläinlajeja, jotka ovat ns. tiukan 
suojelujärjestelmän lajeja, jolloin niiden lisääntymis- ja levähdysalueiden hävittäminen ja heikentäminen 
on Suomen luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä (Lsl 49 § Lsl 42 §). Kiellosta voidaan poiketa vain luonto-
direktiivin artiklan 16 mukaisilla perusteilla. Poikkeusluvista päättää tarpeen mukaan alueellinen ELY-kes-
kus. 

Hankealueella saattaa sen sijainnin sekä eri eläinlajien levinneisyyden puolesta esiintyä mm. lepakoita 
(esimerkiksi pohjanlepakko, viiksisiippa/isoviiksisiippa, vesisiippa), viitasammakkoa, liito-oravaa, saukkoa 
ja suurpetoja (karhu, ilves, susi, ahma). Ennakkotietojen perusteella hankealue ei kuitenkaan ole erityisen 
tärkeä esiintymisalue luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille, eikä siellä sijaitse ko. lajien tiedossa olevia 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Sen sijaan sähkönsiirron voimajohtoreittien läheisyyteen, noin 900 met-
rin etäisyydelle hankealueen lounaispuolelle sijoittuu liito-oravahavaintoja.  Luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajien esiintyminen hankealueella ja sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueilla on mahdol-
lista, esimerkiksi suurpetojen reviirit ovat yleensä niin laajoja, että ne saattavat ajoittain kulkea myös han-
kealueella. Hankealueen ympäristössä ei ole tunnettuja susilaumoja, mutta hankealue kuuluu osittain 
”Jeppon susiparin” reviiriin (Luonnonvarakeskus 2021). 

8.7 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja niitä vastaavat kohteet 

 Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet 

Tuulivoimapuiston alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita, Natura 2000 –verkoston alueita, suojeluoh-
jelmien kohteita tai arvokkaita kohteita (kalliot, kivikot, moreenimuodostumat, tuuli- tai rantakerrostu-
mat) (taulukko 8-5).  

Hankkeen sähkönsiirron reittivaihtoehto VE1 sijoittuu Mesmossenin Natura-alueelle (SAC, FI0800044), 
joka on myös soidensuojeluohjelman mukaista aluetta (liite 1). Mesmossenin Natura-alueen suojelun pe-
rusteena on kuusi luontodirektiivin luontotyyppiä (humuspitoiset järvet ja lammet, keidassuot, vaihettu-
missuot ja rantasuot, aapasuot, boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot sekä yksi luontodirektiivilaji 
(liito-orava). Mesmossen kuuluu Pohjanlahden rannikon kermikeitaisiin. Se on yhtenäinen keidassuo, 
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jonka vallitseva suotyyppi on lyhytkorsinevaa. Pohjoisosassa on myös aapasuo-osa. Muita tavattavia suo-
tyyppejä ovat tupasvillaräme, rahkaräme ja isovarpuräme. Reunat ovat osittain kuivuneet ja metsittyneet. 
Suota ympäröivät talousmetsät. Luoteispäässä sijaitsevalla niemellä kasvaa kalliomännikköä. 

Tuulivoimapuiston aluetta lähimmät suojelualueet ovat yksityiset luonnonsuojelualueet Sjöholmen 
(YSA238368) ja Kallträsk (YSA238409) noin kilometrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella sekä yksityi-
nen luonnonsuojelualue Storsilandsmyran och Rödningskärret (YSA207700) noin 2,5 kilometrin etäisyy-
dellä hankealueen itäpuolella. 

Hankealueen lähiympäristöön ei sijoitu luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Lähin luonnonsuojeluohjel-
mien kohde on Kalisjön (LVO100226), joka sijoittuu samannimiselle Natura-alueelle 6,9 kilometriä hanke-
alueen kaakkoispuolelle. 

Alle 10 kilometrin etäisyydelle hankealueesta sijoittuu viisi Natura 2000-aluetta: Mesmossen (FI0800044), 
Pökkäsaaret (FI0800156), Kalisjön (FI0800063), Angjärvmossen (FI0800045) ja Ähtävänjoki (FI0800110). 

Hankealueen lähistöön sijoittuvat Natura 2000 -verkoston kohteet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjel-
mien kohteet on esitetty kuvassa 8.19. 

Taulukko 8-5 Hankealuetta lähimmät Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste Etäisyys hankealueelta 
Ilmansuunta 

hankealueelta 

Natura-alueet   

Kalisjön FI0800063 SPA 6,9 km kaakkoon 

Mesmossen FI0800044 SAC 
7,0 km 

sähkönsiirron VE1 rei-
tillä 

länteen 

Pökkäsaaret FI0800156 SAC 7,3 km etelään 

Ähtävänjoki FI0800110 SAC 9,5 km koilliseen 

Angjärvmossen FI0800045 SAC 9,7 km itään 

Luonnonsuojelualueet   

Kallträsk YSA238409 
Yksityismaiden luon-

nonsuojelualue 
1 km länteen 

Sjöholmen YSA238368 
Yksityismaiden luon-

nonsuojelualue 
1 km länteen 

Storsilandsmyran 
och Rödningskärret 

YSA207700 
Yksityismaiden luon-

nonsuojelualue 
2,5 km itään 

Jepuan metsät 
(Norrgård) 

YSA 201892 
Yksityismaiden luon-

nonsuojelualue 
6,1 km lounaaseen 

Kalisjö 2 YSA 205601 
Yksityismaiden luon-

nonsuojelualue 
6,9 km kaakkoon 

Mesmossen 1 YSA201892 
Yksityismaiden luon-

nonsuojelualue 
6,9 km länteen 

Suojeluohjelmien kohteet  

Kalisjön LVO100226 
Lintuvesiensuojeluoh-

jelma 
6,9 km kaakkoon 

Mesmossen SSO100292 Soidensuojeluohjelma 7,6 km länteen 
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Kuva 8.19 Natura 2000-verkoston kohteiden, luonnonsuojelualueiden ja suojeluohjelmien kohtei-
den sijoittuminen hankealueeseen nähden. 

 FINIBA-, IBA- ja MAALI-alueet 

Hankealueen tai sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen lähiympäristöön ei sijoitu kansainvälisesti 
tärkeitä lintualueita (IBA) tai kansallisesti tärkeitä lintualueita (FINIBA) (kuva 8.20). Lähimmät kohteet ovat 
moniosaiset Luodonjärven eteläiset lahdet (FINIBA 740154) lähimmillään yli 12 kilometrin etäisyydellä 
hankealueen pohjoispuolella sekä Evijärven kosteikot (FINIBA 710109) noin 20 kilometrin etäisyydellä 
hankealueen itäpuolella. Lähin maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI) on Teerineva-Katilamminneva 
noin 13 kilometriä hankealueen reunalta kaakkoon. 
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Kuva 8.20 Valtakunnallisesti (FINIBA) ja kansainvälisesti (IBA) tärkeiden linnustoalueiden sekä 
maakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden (MAALI) sijoittuminen hankealueeseen näh-
den.  

8.8 Elinkeinot, virkistys ja metsästys 

Pedersören kunnassa oli vuoden 2018 lopussa 4 453 työpaikkaa (Tilastokeskus) (taulukko 8-6). Työpaik-
kaomavaraisuus on noin 87,2 %. Työpaikoista noin puolet on jalostuksessa ja noin 40 % palveluissa, alku-
tuotannon työpaikkojen osuus on noin 10 %.  

Taulukko 8-6. Pedersören kunnan työpaikat toimialoittain vuonna 2019 (Lähde: Tilastokeskus, 2021).   

Työpaikat 2018 Pedersören kunta 

Alkutuotanto 9,5 % 

Jalostus 48,6 % 

Palvelut 40,5 % 

Muut 1,4 % 

Työpaikat yhteensä 4 453 

Purmon tuulivoimapuiston hankealue ja sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueet ovat pääosin 
metsätalouskäytössä, minkä lisäksi alueella on viljelyssä olevaa peltoa sekä turvetuotantoaluetta. Hanke-
alueelle sijoittuu kattavasti tieverkostoa. Hankealueen matkailu perustuu luonto- ja virkistysmatkailuun.  

Hankealueen yhteyteen sijoittuu Fagerbackan karjamajakylä, joka on Pohjanmaan maakuntakaavassa 
osoitettu virkistys-/matkailukohteena (kuva 8.21).  Fagerbacka on ainoa Pohjanmaalla nykypäiviin säilynyt 
karjamajakylä. Vuosina 1825–1925 käytössä ollut pienten mökkien, navettojen ja latojen muodostama 
kylä palveli karjan metsälaidunnusta, ja toimi monelle siellä aikaansa viettäneelle kesänviettopaikkana. 
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Kylä perustettiin vuonna 1825, kun Västerbackan kylän karja alkoi laiduntaa alueen metsissä. Toiminta 
Fagerbackassa jatkui aina vuoteen 1925, jolloin karjan vapaa laidunnus metsissä loppui lakimuutoksen 
myötä. Vuonna 1996 perustettiin Förening Fagerbacka Fäbodställe r.f. eli Fagerbackan karjamajakyläyh-
distys, jonka tarkoituksena on tallentaa ja vaalia karjamajapaikan perinteitä, sekä palauttaa alue osittain 
toimintansa aikaiseen asuun. Yhdistys on kunnostanut ja osin rekonstruoinut Fagerbackaan Bäckin tontilla 
olleen rakennuskokonaisuuden, ja järjestää alueella joka kesä karjamajaperinteeseen liittyviä toiminnalli-
sia perinnepäiviä. Paikalla on nykyään neljä tupaa, kaksi navettaa, kolme latoa, kaksi kaivoa ja maakellari. 
Fagerbacka on avoin museokylä, joka on avoinna läpi vuoden. Yksi kylän tuvista toimii päivätupana, missä 
on tulentekomahdollisuus. (museiportalosterbotten.fi, retkipaikka.fi, luettu 20.4.2021) 

 

Kuva 8.21. Runsaslumisen talven 2020-2021 jälkeen sulavia latuja huhtikuussa 2021 Fager-
backassa.  

 

Hankealuetta voidaan muiden metsätalousalueiden tavoin käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestyk-
seen, metsästykseen ja luonnon tarkkailuun. Hankealueelle sekä sen läheisyyteen sijoittuvia virkistystoi-
mintoja ovat ohjeellinen pyöräilyreitti, ohjeellinen ulkoilureitti ja Stipikjärven kalastuspaikka (kuva 8.22). 
Sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehdot ylittävät ohjeellisen pyöräilyreitin ja ohjeellisen ulkoilureitin 
tuulivoimapuistoalueen länsipuolella.  

Hankealueella ja sen ympäristössä ylläpidetään lumitilanteen salliessa latureitistöä (kuva 8.22) ja hanke-
alueelle sijoittuu kunnan ylläpitämä Åvallen−Fagerbacka−Manners -kuntolatu. Ladulle on paikoitusmah-
dollisuudet Åvallenin urheilukentällä sekä Fagerbackassa. Latu käsittää 3 kilometrin, 11 kilometrin tai 18 
kilometrin lenkit. 

Stipikjärvi on perhokalastukseen tarkoitettu järvi, jolla on sallittu myös pilkkionginta talvella. Purmon ka-
lastusseura istuttaa noin 1 000 kiloa kirjolohta Stipikjärveen ympäri vuoden tasaisin väliajoin. Kalastus-
seura istuttaa Stipik-järveen myös siikaa. Stipikjärvelle on autotie melkein järvelle asti ja järvi soveltuu 
sekä kokeneille perhokalastajille että aloittelijoille. Avoimia paikkoja ja siltoja perhon heittämiseen on 
useita. Kalastusluvan voi ostaa järvellä olevasta lupa-automaatista. 
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Kuva 8.22. Hankealueen ja ympäristön virkistystoiminnot.  

Hankealue lukeutuu Pietarsaaren seudun riistanhoitoyhdistyksen alueeseen. Hankealueelle tai siihen ra-
jautuen sijoittuu useiden eri metsästysseurojen metsästysvuokra-alueita. Alueella tai sen lähialueella 
metsästävät mm. Nederpurmo Jaktförening r.f. ja Överpurmo Jaktklubb. Alueella toimii myös Pedersö-
renejdens Stövarklubb. Metsästysseurojen vuokra-alueet ja niiden sijoittuminen suhteessa hankealuee-
seen esitetään kartalla YVA-selostuksen yhteydessä, jolloin seurojen haastatteluista saadut tulokset esi-
tetään.  

8.9 Liikenne  

 Tieliikenne 

Purmon hankealueen itäpuolella lähimmillään vajaan 2 kilometrin etäisyydellä hankealueesta kulkee seu-
tutie 741 (Purmontie/Lillbyntie). Hankealueen pohjoisosan itäpuolella kulkee myös yhdystie 17920 (Nyb-
rännintie). Hankealueen keskivaiheilla hankealueen läpi itä-länsisuunnassa kulkee yhdystie 7390 (Jepuan-
tie/Markenintie). Hankealueella yhdystieltä 7390 lähtee etelän suuntaan yhdystie 17903 (Finnabbantie). 
Hankealueen eteläpuolella ja eteläosan länsipuolella kulkee yhdystie 17899 (Åvistintie/Dalabackantie). 
Hankealueen pohjoisosan länsipuolella kulkee yhdystie 17901 (Rudbackantie/Markbyntie) sekä siltä läh-
tevä yhdystie 17902 (Sorvistintie). Hankealueen luoteispuolella vajaan 9 kilometrin etäisyydellä hankealu-
eesta kulkee valtatie 8 (Eurooppatie). 

Hankealueella on kattava yksityis-/metsäautotieverkosto, jota hyödynnetään tuulivoimaloiden tieyhteyk-
sissä. Hankealueen läpi kulkevalta yhdystieltä 7390 lähtee hankealueella yksityis-/metsäautotiet, joita on 
tarkoitus käyttää kuljetusreitteinä. Esimerkiksi yhdystieltä 7390 lähtevän Fagerbackantien kautta on yh-
teys hankealueen pohjoisosaan. Hankealueella Fagerbackantieltä lähtee Mannerin metsätie, joka johtaa 
Nåpentielle. Muita yksityis-/metsäautoteitä hankealueen pohjoisosassa ovat Kallträskintie, Lipikin tilustie, 
Passin tilustie, Bondsin tilustie, Nybrännin metsätie, Mörbackan metsätie ja Raakin tilustie. Hankealueen 
eteläosaan on yhteys yhdystieltä 7390 lähtevää Stipikin metsätietä pitkin. Hankealueella myös yhdystieltä 
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17903 lähtee Lampobackan metsätie, jota pitkin on yhteys hankealueen eteläosaan. Hankealueen etelä-
osaan sijoittuvat myös Lampobackan metsätieltä haarautuvat Frassbergin metsätie sekä Sundbobackan 
metsätie, joita pitkin on yhteydet yhdystielle 17899. Sisäänajot hankealueelle pyritään keskittämään yh-
dystieltä 7390. 

Seututien 741 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen pohjoisosan kohdalla on noin 1 200 ajo-
neuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 8–9 %. Hankealueen eteläosan kohdalla seu-
tutien 741 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 390 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liiken-
teen osuus on noin 16 %. Yhdystien 7390 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueella on noin 95–
190 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 13–18 %. Yhdystien 17903 keskimää-
räinen vuorokausiliikenne hankealueella on puolestaan 81 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liiken-
teen osuus on noin 6 %. Yhdystien 17899 keskimääräinen vuorokausiliikenne on 50 ajoneuvoa vuorokau-
dessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 14 %. Yhdystien 17901 keskimääräinen vuorokausiliikenne on 
81–95 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 9–12 %. Yhdystien 17902 keskimää-
räinen vuorokausiliikenne on 61 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 5 %. Yh-
dystien 17920 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 150 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan lii-
kenteen osuus on noin 9 %. Valtatien 8 keskimääräinen vuorokausiliikenne Alajepuan ja Kolpin välillä on 
noin 4 400 – 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 16–18 %. Liikennemää-
rät on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa 8-7. 

Taulukko 8-7. Maanteiden liikennemäärät hankealueen läheisyydessä Väyläviraston tierekisterin vuo-
den 2020 tietojen mukaan. 

Tie Keskimääräinen vuorokausiliikenne 

 (KVL, ajon./vrk) 

Numero Osuus Ajoneuvoja Raskaita ajoneuvoja 

741 

Pännäinen vt 8 – yt 17920 pohjoinen 1 900 – 2 200 150–170 

Hankealueen kohta (yt 17920 pohjoinen – yt 
7390) 

1 200 100–110 

Hankealueen kohta (yt 7390 – yt 17899) 390 61 

Yt 17899 – st 738 270–480 43–71 

Kortesjärvi (st 738 – kt 63) 1 000 – 1 300 82–150 

7390 

Hankealue (st 741 – yt 17903) 190 34 

Hankealue (yt 17903 – yt 17899) 95 12 

Yt 17899 – Jepua yt 7323 180 19 

17903 Yt 7390 – yt 17899 81 5 

17899 St 741 – yt 7390 50 7 

17901 Yt 7390 – yt 7394 81–95 7–11 

17902 Yt 17901 – vt 8 61 3 

17920 Nybrännintie 150 13 

8 Alajepua vt 19 – Kolppi kt 68 4 400 – 5 000 750–920 

 

Seututiellä 741 on hankealueen ympäristössä pääosin voimassa yleisrajoitus 80 km/h. Forsbyn, Purmon, 
Lillbyn, Sandnabban ja Storbackan kohdalla nopeusrajoitus on alempi. Hankealueen läpi kulkevalla yhdys-
tiellä 7390 on pääosin voimassa yleisrajoitus 80 km/h, mutta hankealueen länsipuolella Markenin kohdalla 
nopeusrajoitus on 50 km/h. Muilla hankealuetta ympäröivillä yhdysteillä on niin ikään pääosin voimassa 
yleisrajoitus 80 km/h. Yhdystiellä 17899 on kuitenkin Jokihaudan ja Kauhajärven kohdalla nopeusrajoitus 
50 km/h ja yhdystiellä 17901 on Markbyn kohdalla nopeusrajoitus 50 km/h. Valtatiellä 8 nopeusrajoitus 
on 100 km/h hankealueen luoteispuolella. 

Seututie 741, yhdystie 17920 ja valtatie 8 ovat päällystettyjä teitä. Muut hankealueella ja sen ympäristössä 
olevat yhdystiet ovat sorateitä. Seututien 741 leveys on 7,0–7,5 metriä yhdystien 7390 pohjoispuolisella 
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osuudella ja 6,0–6,5 m yhdystien 7390 eteläpuolisella osuudella. Yhdystien 7390 leveys on 6,0 metriä, 
mutta tien länsipäässä on 7,0 metriä leveä tieosuus. Yhdystien 17903 leveys on 5,7 metriä ja yhdystien 
17899 leveys on 5,5–6,0 metriä. Yhdystien 17901 leveys on 5,5–5,8 metriä ja yhdystien 17902 leveys on 
6,0–7,4 metriä. Yhdystien 17920 leveys on 6,0 metriä. Valtatien 8 leveys on 7,0 metriä hankealueen luo-
teispuolella. Yhdysteillä 7390, 17903, 17899, 17901 ja 17902 on keväällä 2021 voimassa kelirikkorajoitus 
12 tonnia. Kyseisillä teillä on ollut kelirikkorajoituksia vaihtelevasti aiempinakin vuosina. 

Seututiellä 741 on valaistuja tieosuuksia Pännäisten ja Kortesjärven välillä. Yhdysteillä hankealueen ym-
päristössä on valaistus Markenin, Markbyn, Jokihaudan ja Jepuan kohdalla. Myös valtatiellä 8 on valaistuja 
osuuksia. Seututiellä 741 on Pännäisten, Forsbyn, Lillbyn ja Kortesjärven kohdalla osuudet, joiden varrella 
on jalankulku- ja pyöräilyväylä. Yhdystien 7390 varrella on jalankulku- ja pyöräilyväylä Jepualla. Valtatien 
8 varrella on jalankulku- ja pyöräilyväylä Pännäisten ja Kolpin välillä. 

Seinäjoki–Oulu -rata kulkee hankealueen länsi- ja pohjoispuolella lähimmillään vajaan 8 kilometrin etäi-
syydellä hankealueesta. Rata on sähköistetty ja hankealueen ympäristössä se on yksiraiteinen. Radalla ei 
ole tasoristeyksiä. Hankealueen ympäristön maanteistä seututie 741 hankealueen pohjoispuolella ja yh-
dystie 7390 hankealueen länsipuolella risteävät radan kanssa alittaen sen, mikä rajoittaa erikoiskuljetus-
ten saapumista kyseisistä suunnista. Hankealueen luoteispuolella myös yhdystiet 17921 ja 7394 risteävät 
radan kanssa alittaen sen. Yhdystie 17902 hankealueen luoteispuolella puolestaan risteää radan kanssa 
ylittäen sen sillalla. 

Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 hankealueelle ei ole osoitettu tie- tai ratahankkeita. Hankealueelle 
ei ole tiedossa myöskään muita liikennehankkeita. Hankealueen ympäristössä yhdystie 7390 on maakun-
takaavassa osoitettu yhdystienä ja sen varrelle on osoitettu ohjeellinen pyöräilyreitti Jepua – Lillby – Lapp-
fors – Teerijärvi. Seututie 741 on osoitettu seututienä ja sen varrelle on osoitettu ohjeellinen pyöräilyreitti 
Pedersören kunta – Forsby – Purmo – Rytterbacka. Valtatie 8 on osoitettu valtatienä ja merkinnällä uusi 
tai parannettava tielinjaus liittymäjärjestelyineen on osoitettu valtatien tieosuus Sorvist–Kovjoki, ohitus-
kaista. Seinäjoki–Oulu -rata on osoitettu merkinnällä päärata. Valtatien 8 yhteysvälin Vaasa–Kokkola pa-
rantamiseksi on tekeillä mm. tiesuunnitelmat ohituskaistaosuuksille. Kantatielle 68 on laadittu tiesuunni-
telma kantatien 68 parantamiseksi rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta. 

Purmon hankealue sijaitsee erikoiskuljetusten kannalta hankalassa paikassa, sillä Seinäjoki–Oulu -radan 
alikulkusillat hankealueen lähiteillä rajoittavat etenkin korkeiden erikoiskuljetusten kulkua satamista han-
kealueelle. Hankealuetta lähimmät satamat ovat Pietarsaaren, Kokkolan ja Vaasan satamat. Pietarsaaren 
satamasta on hankealueelle noin 40–50 kilometriä, Kokkolan satamasta noin 65–75 kilometriä ja Vaasan 
satamasta noin 145–190 kilometriä riippuen valittavasta kuljetusreitistä. Tarkastelluista satamista on 
suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluvat reitit valtatielle 8, joka myös kuuluu suur-
ten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. 

Pietarsaaren satamasta suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluva kuljetusreitti on 
kantatietä 68 pitkin kantatien 68 ja seututien 747 liittymään saakka. Siitä eteenpäin kuljetusreitti jatkuu 
kantatietä 68 pitkin yhdystielle 7412 ja sen kautta seututielle 741 ja edelleen hankealueelle yhdystien 
7390 kautta. Kantatien 68 ja seututien 747 liittymästä eteenpäin käytettävät kuljetusreitin tiet eivät kuulu 
suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. Pietarsaaren satamasta on suurten erikoiskuljetus-
ten tavoitetieverkon reitteihin kuuluva kuljetusreitti myös kantatien 68, seututeiden 749 ja 741 kautta 
valtatielle 8. Suorin reitti hankealueelle jatkuisi valtatien 8 ja seututien 741 liittymästä edelleen seututietä 
741 pitkin, mutta seututie 741 risteää radan kanssa alittaen sen eikä siten sovellu korkeille kuljetuksille. 
Tien ja radan risteämässä sallittu alikulkukorkeus on 4,66 m metriä. Mahdollisesti hankealueelle voitaisiin 
kulkea myös valtatieltä 8 yhdystietä 17902 pitkin, sillä yhdystie 17902 ylittää radan Sorviston ylikulkusiltaa 
pitkin. Yhdystieltä 17902 kuljetusreitti jatkuisi yhdystien 17901 kautta yhdystielle 7390 ja hankealueelle. 
Kyseiset yhdystiet eivät kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. 

Kokkolan satamasta suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluva kuljetusreitti on seutu-
teiden 756 ja 749 sekä katuverkon kautta valtatielle 8 ja sitä pitkin Pedersöreen. Pedersöressä kuljetus-
reitti hankealueelle voi jatkua valtatieltä 8 tai kantatieltä 68 kuten Pietarsaaren reiteistä on esitetty huo-
mioiden tieverkon rajoitukset. 

Vaasan satamasta suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluva kuljetusreitti on yhdys-
teiden 6741 ja 17663, seututeiden 673 ja 679, valtatien 8, yhdystien 7148, seututien 715, katuverkon, 
seututien 717, yhdystien 7173 ja katuverkon kautta valtatielle 8, jota pitkin reitti jatkuu kohti Pedersöreä. 
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Valtatieltä 8 tai kantatieltä 68 kulku voi tapahtua kuten Pietarsaaren ja Kokkolan reiteissäkin. Vaihtoeh-
toinen, suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluva kuljetusreitti Vaasan satamasta jat-
kuu yhdystien 7148 ja seututien 715 liittymästä seututietä 715 pitkin valtatielle 3, jolta reitti jatkuu valta-
teiden 18 ja 16 kautta valtatielle 19, jota pitkin reitti jatkuu kantatien 63 liittymään. Valtatien 19 ja kanta-
tien 63 liittymästä kuljetusreitti jatkuu kantatietä 63 pitkin seututielle 741 ja edelleen hankealueelle yh-
dystien 7390 kautta, mutta tiet eivät kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. Suurim-
mat liikennemäärät tarkastelluilla kuljetusreiteillä ovat Kokkolan, Pietarsaaren, Vaasan, Mustasaaren, Lai-
hian ja Lapuan ympäristössä. 

Kuljetusten suunnittelussa on huomioitava ympäröivän maantieverkon rajoitteet erityisesti radan alikul-
kujen osalta. Lisäksi hankealuetta ympäröivien yhdysteiden liikennöintiä voivat mahdollisesti rajoittaa ke-
lirikkorajoitukset. Kuljetusreitit tarkentuvat hankkeen edetessä, mutta alustavia kuljetusreittivaihtoehtoja 
erikoiskuljetusreittiosuuksineen on esitetty seuraavassa kuvassa 8.23. 

 

Kuva 8.23. Alustavat kuljetusreittivaihtoehdot Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan satamista hanke-
alueelle. 

Hankkeen alustavan sähkönsiirtosuunnitelman mukaan tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteute-
taan pääosin maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelta rakennetaan uusi 400 kV voi-
majohto Jussilan sähköasemalle. Voimajohdolle tarkastellaan kolmea reittivaihtoehtoa, joista VE1:n pi-
tuus on 22,4 kilometriä, VE2:n 22,9 kilometriä ja VE3:n 23,4 kilometriä. Hankealueelta lukien voimajohto-
reittivaihtoehto VE1 risteää Skuutantien, Nevasjöntien, yhdystien 17901, Boxalintien, Dalasintien, yhdys-
tien 17902, Hysalin metsäautotien, nimeämättömän yksityistien, Seinäjoki–Oulu -radan, Sorvist Nyhagan-
tien, Leväläntien, Sorvistmossan metsätien, nimeämättömän yksityistien, yhdystien 7323, valtatien 19, 
Gösthagantien ja Muskan metsätien kanssa. Voimajohtoreittivaihtoehto VE2 risteää Mannerin metsätien, 
Rudbackankoukun, yhdystien 17901, Jinjärvin metsätien, Korokangantien, yhdystien 7390, Storrapantien, 
nimeämättömän yksityistien, Grötasintien, Ratapihantien, Seinäjoki–Oulu -radan, yhdystien 7323, Holm-
bontien, yhdystien 17886, valtatien 19, yhdystien 7320, Fempennintien ja Muskan metsätien kanssa. Voi-
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majohtoreittivaihtoehto VE3 risteää yhdystien 17899, yhdystien 17877, Untipintien, Untipin metsäauto-
tien, Trullbackan metsätien, Storkaitsarintien, Fagerlandintien, Bösasintien, nimeämättömän yksityistien, 
Bösasintien, Ratapihantien, Seinäjoki–Oulu -radan, yhdystien 7323, Holmbontien, yhdystien 17886, valta-
tien 19, yhdystien 7320, Fempennintien ja Muskan metsätien kanssa. Valtatie 19 kuuluu suurten erikois-
kuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja 
hankkeen jatkosuunnittelussa. 

 Lentoliikenne 

Hankealuetta lähin lentoasema on Kokkola-Pietarsaaren lentoasema, joka sijaitsee noin 23 kilometrin etäi-
syydellä hankealueesta koilliseen. Hankealue sijoittuu lentoaseman korkeusrajoitusalueelle, jossa suurin sal-
littu huipun korkeus merenpinnasta on 340 metriä (kuva 8.24). Hankealuetta lähin lentopaikka on Kauhavan 
lentopaikka noin 29 kilometrin etäisyydellä hankealueesta etelään. Kauhavalla on myös varalaskupaikka 
kantatiellä 63 Kauhavan lentopaikan läheisyydessä. 

 

Kuva 8.24. Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman korkeusrajoitusalueet. 

8.10 Viestintäyhteydet ja tutkat  

Tuulivoimahankkeissa Puolustusvoimilta tulee pyytää lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien 
tutkien toimintaan. Lausunto pyydetään viimeistään ennen rakennuslupien hakemista. Puolustusvoimilta 
on pyydetty lausunto 48 tuulivoimalan (nyt suunnittelussa enintään 44 voimalaa) (korkeus 300 metriä) 
rakentamisesta Purmon alueelle. Puolustusvoimien lausunto on saatu 19.11.2020. Lausunnossaan Puo-
lustusvoimat toteaa, että Pedersören Purmon tuulivoimahankkeen rakentamista koskevassa suunnitte-
lussa on selvitetty tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Tämän perusteella Pää-
esikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukaisilla tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkittäviä 
vaikutuksia puolustusvoimien toimintaan. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoi-
maloiden rakentamista Pedersören Purmon alueelle. Hankkeen jatkosuunnittelussa Puolustusvoimilta 
pyydetään uusi lausunto tarkennetuilla voimalamäärillä ja -sijainneilla. 



ABO Wind Oy Purmon tuulivoimapuisto 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
 HANKEALUEEN NYKYTILA 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 67 

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hankealueen läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu Kruunupyyn 
lähetinasemalta (kuva 8.25). Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-tv –vastaanottoon mikäli 
tuulivoimalat sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanottimen väliin. Purmon tuulivoimapuiston lounais-län-
sipuolelle, minne häiriöitä teoreettisesti voisi aiheutua, sijoittuu asutusta etenkin Åvistin alueelle. 

 

Kuva 8.25. Antenni-tv –vastaanotto Purmon ympäristössä. Kruunupyyn lähetinasema merkitty vih-
reällä ja Purmon hankealueen sijainti sinisellä merkillä. 

Lähin ilmatieteenlaitoksen säätutka sijoittuu Vimpelin Lakeaharjuun lähimmillään noin 50 kilometrin etäi-
syydellä Purmon hankealueesta kaakkoon. 

8.11 Meluolosuhteet 

Äänimaisemalla tarkoitetaan melun, luonnon äänten, ihmisen tai teknologian äänten kokonaisuutta, jossa 
kulloinkin olemme. Esimerkiksi liikenteen humina, meren kohina tai kosken pauhu ovat perusääniä, joihin 
totutaan. Lehtipuiden kahina voi tuulisena päivänä aiheuttaa 40–50 dB äänitason. Linnunlaulu voi voimak-
kaimmillaan olla yli 50 dB. Perusääntä ei tietoisesti havaita, mutta muutokset näissä äänissä vaikuttavat 
kuulijaan. Esimerkiksi maantien lähellä yksittäisen ajoneuvon ohiajo voi aiheuttaa hetkellisen 50–70 dB 
äänitason. 

Hankealueen nykytilanteessa merkittävimpänä melunlähteenä on hankealueelle sijoittuvan yhdystien 
7390 (Jepuantie/Markenintie) liikennemelu sekä hankealueen eri osissa lähimpien seutu- ja yhdysteiden 
liikennemelu.  

8.12 Valo-olosuhteet 

Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelussa huomioidaan auringonvalon vaikutuksesta synty-
vää varjon välkkymistä, joka aiheutuu tuulivoimaloiden pyörivistä lavoista. Ilmiö esiintyy vain auringon-
paisteella. Lisäksi valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen näkyvyyttä. 
Hankealueella ei nykytilanteessa aiheudu varjon välkkymistä.  

8.13 Luonnonvarojen hyödyntäminen  

Hankealueella on maa- ja metsätalousaluetta, ja hankealueen itäreunalle sijoittuvat Västermossenin ja 
Viskutmossenin turvetuotantoalueet (kuva 8.26). Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu 
vedenottamoita tai maa- ja kiviainesten ottoalueita.  

Hankealueen ja sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueiden luonnonvarojen hyödyntäminen on 
pääasiassa osa alueen virkistyskäyttöä (marjastus, sienestys, metsästys, kalastus, ulkoilu, luonnon tark-
kailu) ja elinkeinotoimintaa (metsätalous).  
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Kuva 8.26. Hankealueen itäreunalle sijoittuu turvetuotantoaluetta. 

Hankealueelle ei sijoitu voimassa olevia malminetsintälupahakemuksia tai -varauksia. 
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Arvioitavat ympäristövaikutukset 

ja arviointimenetelmät   
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 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  

9.1 Arvioitavat vaikutukset 

YVA-laissa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja 
luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä tarkastellaan hankkeen edellä mainittuja vaikutuksia kokonaisvaltaisesti YVA-lain ja -asetuksen 
edellyttämässä laajuudessa (Kuva 9.1). 

 

Kuva 9.1.  Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain mukaisesti. 

 

Vaikutukset luokitellaan niiden luonteen (myönteinen tai haitallinen), tyypin ja palautuvuusasteen perus-
teella. Vaikutus voi olla tyypiltään välitön, välillinen tai kumulatiivinen. Välittömät vaikutukset syntyvät 
suunnitellun hankkeen toimenpiteiden ja muutoksen kohteen suorasta vuorovaikutuksesta. Välilliset vai-
kutukset taas johtuvat hankkeen välittömistä vaikutuksista. Palautuvuusaste kertoo kohteen kyvystä pa-
lautua tilaan, jossa se oli ennen joutumista muutoksen vaikutuksen alaiseksi. 

Kullakin hanketyypillä on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyypilliset vaiku-
tuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä esitetyt päätason arvi-
oitavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti. 

9.2 Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset 

Tuulivoimahankkeen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat vaiku-
tukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä root-
torin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen. Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista 
tuulivoimaloiden osalta merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat linnustoon. 

Tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset vaikutukset jakaantuvat kolmeen vaiheeseen: rakentamisen aikai-
siin, käytön aikaisiin ja käytöstä poistamisen aikaisiin vaikutuksiin. Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja aiheutuvat pääasiallisesti tiestön, tuulivoimala-alueiden ja voimajohtojen 
rakentamisen vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, rakentamiseen liittyvien kuljetusten liikennevaiku-
tuksista sekä työmaakoneiden äänistä. Tuulivoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset kohdistuvat pääasi-
assa maisemaan ja linnustoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen 
aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat lievempiä. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytkestoi-
sia ja ne aiheutuvat pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä.  

 

 

Keskinäiset vuorovaikutussuhteet 

Ympäristövaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos arvioi-
daan suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan. 
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Sähkönsiirron tyypillisiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset maankäyttöön, sähkönsiirtoreitin luonto-
arvoihin, maisemaan tai elinkeinoihin. Vaikutukset ovat erilaisia ilmajohdoilla toteutettavissa sähkönsiir-
tohankkeissa kuin maakaapeleilla toteutettavissa sähkönsiirtohankkeissa. Maakaapeleilla toteutettavassa 
hankkeessa vaikutuksia aiheutuu lähinnä kaapelin asennusvaiheessa. Ilmajohdon ympäristövaikutukset 
käytön aikana kohdistuvat lähinnä maisemaan ja voimajohtoalueen rakentamisrajoitukset kautta maan-
käyttöön. Arviointityön perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajau-
tua tässä ohjelmassa arvioidusta.  

9.3 Merkittävimmät arvioitavat vaikutukset 

YVA-ohjelmaa varten kerätyn lähtöaineiston sekä muiden seudulla toteutettujen tuulivoimaan liittyvien 
YVA-menettelyjen  pohjalta ja Purmon hankkeen seurantaryhmässä käydyn keskustelun pohjalta on tun-
nistettu todennäköisimpiä merkittäviä vaikutuksia, joiden arviointia tässä YVA-menettelyssä painote-
taan. Erityisesti painotettavat vaikutusarvioinnin osa-alueet on lihavoitu: 

• vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

• vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön; maisemavaikutukset lähimpiin 
kyliin ja muulle lähiasutukselle 

• melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset 

• suhde maakuntakaavoitukseen 

• linnustovaikutukset: arvokas lajisto, muuttolinnusto 

• sähkönsiirron vaikutukset luontoon, maisemaan sekä maa- ja metsätalouteen  

• yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

• vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

• vaikutukset muinaisjäännöksiin 

• vaikutukset rakennuspaikkojen luonnonympäristöön 

• vaikutukset linnustoon 

• vaikutukset eläimistöön ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin 

Sähkönsiirron osalta merkittävimpien ympäristövaikutusten ennakoidaan kohdistuvan metsätalouteen, 
luontoarvioihin ja maisemaan. Kokonaisuudessaan laajana hankkeena vaikutukset alueen elinkeinoelä-
mään ja aluetalouteen ovat merkittävät varsinkin hankkeen rakennusvaiheessa työllisyyden kannalta sekä 
käytön aikana kuntatalouden kannalta.  

Hankkeen vaikutukset arvioidaan koko sen elinkaaren ajalta eli noin 50 vuoden mittaiselta ajanjaksolta. 
Tuulivoimapuiston ja sen sähkönsiirron vaikutukset arvioidaan rakentamisen ja toiminnan ajalta sekä huo-
mioidaan sen käytöstä poiston vaikutukset. 

Arviointityön perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä 
suunnitelmassa arvioidusta.  

9.4 Tarkasteltava vaikutusalue 

Tarkasteltavalla vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolle hankkeen ympäristövaikutusten voidaan pe-
rustellusti katsoa ulottuvan. Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä 
ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella.  

Vaikutusalueen laajuus riippuu tarkasteltavan kohteen ominaisuuksista. Jotkut vaikutukset rajoittuvat 
tuulivoimapuiston alueelle, kuten esimerkiksi rakentamistoimenpiteet, ja jotkut levittäytyvät hyvin laa-
jalle alueelle, erityisesti vaikutukset maisemaan. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 9-1) esitetään hankkeen oletetut vaikutusalueet vaikutustyypeittäin. 
Vaikutusalueiden laajuus on määritelty vaikutustyypin ominaispiirteiden perusteella. Etäisyysvyöhykkeet 
hankealueen ympäristössä on esitetty kuvassa 9.2.  

  



Purmon tuulivoimapuisto ABO Wind Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT  
 
 
 

72  FCG Finnish Consulting Group Oy 

Taulukko 9-1.  Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin. 

Vaikutustyyppi Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus 

Maankäyttö ja yhdyskuntara-
kenne 

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalue lähiympäristöi-
neen (n. 5 km). Huomiota kiinnitetään hankkeen soveltuvuuteen hanke-
alueelle sekä toteuttamisen aiheuttamiin muutoksiin alueen nykyiseen 
maankäyttöön verrattuna. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeen to-
teuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin hankealueella ja sen 
lähiympäristössä sekä sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehdoilla. 

Maisema ja 
kulttuurihistorialliset kohteet 

Tarkastelu keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle eli 0–14 km:n 
etäisyydelle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset 
myös kaukoalueella ja teoreettisella maksiminäkyvyysalueella eli 14–30 
km tuulivoimaloista. Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin arvioi-
daan alueelta, johon voi kohdistua rakentamistoimenpiteitä (perustuk-
set, tiestö, kaapelointi) tai merkittävää maisemakuvan muutosta. Säh-
könsiirron vaikutukset arvioidaan välittömästä lähivaikutusalueesta noin 
kolmen kilometrin kaukomaisemavaikutusalueeseen saakka. 

Muinaisjäännökset Tuulivoimapuiston alueella, jonne voi kohdistua rakentamistoimenpi-
teitä (perustukset, tiestö, kaapelointi) sekä sähkönsiirtoreiteillä. 

Luonto Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö, sähkönsiirron 
alueet. Hankealueelta tunnistetut arvokkaat luontokohteet ja niiden 
ekologisten olosuhteiden säilyminen. Valuma-alueiden alapuoliset vesis-
töosat. 

Linnusto Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron alue, lähialueen linnustollisesti mer-
kittävät kohteet ja muuttoreitit. Mahdollinen vaikutusalue voi olla hy-
vinkin laaja. 

Melu, varjostus, välke Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 1–3 km:n säteellä tuulivoima-
puistosta. 

Liikenne/Lentoliikenne Tiet, joille hankkeen rakentamisesta aiheutuu liikenteen kasvua. Lento-
asemat ja -paikat, joiden korkeusrajoitusalueelle tuulivoimapuisto sijoit-
tuu. 

Ihmisten elinolot ja viihty-
vyys, elinkeinot 

Vaikutuskohtainen arviointi, yleispiirteisesti noin 20 km:n ja tarkemmin 
noin 5 km:n säteellä. Sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen osalta 
vaikutusalue ulottuu välittömistä lähivaikutuksista (esim. metsätalous) 
kaukomaisemavaikutusten mukaiselle, noin kolmen kilometrin etäisyys-
vyöhykkeelle.   

Ajallinen vaikutus Hankkeen koko elinkaari. 

Yhteisvaikutukset Hankkeen vaikutuksia yhdessä muiden seudun tuulivoimahankkeiden, 
sähkönsiirron hankkeiden tai muiden merkittävien hankkeiden kanssa 
on tarkasteltu vaikutustyypeittäin niiden edellyttämässä laajuudessa. 
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Kuva 9.2. Etäisyysvyöhykkeet 5–30 km hankealueen ympärillä. 

9.5 Laadittavat selvitykset, mallinnukset ja kyselyt 

Purmon tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioimisen tueksi laaditaan hankealueelta YVA-menettelyn yh-
teydessä seuraavat selvitykset, mallinnukset, kyselyt ja haastattelut (suluissa on mainittu maastotyöpäi-
vien määrä):  

• Pöllöselvitys (3 pv) 

• Metsäkanalintujen soidinpaikkainventointi (4 pv) 

• Pesimälinnustoselvitys (8 pv) 

• Päiväpetolintujen tarkkailu (5 pv) 

• Muuttolinnuston seuranta (kevät ja syksy 10 + 10 pv) 

• Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointi (4 pv) 

• Viitasammakkoinventointi (1 pv) 

• Liito-oravainventointi (2 pv) 

• Lepakkoselvitys (6 yötä) 

• Arkeologinen selvitys 

• Näkemäalueanalyysi ja havainnekuvat (7 kpl) 

• Melu- ja välkemallinnus 

• Asukaskysely 

• Metsästys- ja kalastustoimijoiden haastattelut 

Sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueilta laaditaan arkeologinen inventointi, liito-oravainven-
tointi sekä luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys.  
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Hankealuetta lähimmille Natura 2000 –alueille laaditaan Natura-tarvearvio. Sähkönsiirron reittivaihto-
ehto VE1 sijoittuu Mesmossenin Natura-alueelle (SAC, FI0800044), jonka osalta laaditaan luonnonsuoje-
lulain 65-66 § mukainen Natura-vaikutusarvio. 

9.6 Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely 

Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi perustuu monitavoitearviointiin, eli vaikutusten suu-
ruusluokan, vaikutuskohteiden luonteen/herkkyyden ja näistä seuraavan vaikutusten merkittävyyden jär-
jestelmälliseen tarkasteluun Imperia-hankkeessa kehiteltyjä menetelmiä käyttäen. Vaikutusten merkittä-
vyyttä arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia muutoksia suhteessa ympäristön nykytilaan. Edellä 
mainittujen tekijöiden arviointimenetelmät on kuvattu seuraavassa kuvassa 9.3. 

 

 

Kuva 9.3. Vaikutusten merkittävyyden johtaminen osatekijöistä.  

 

Vaikutuskohteen herkkyys muutokselle arvioidaan kohteen nykytilan perusteella määritellyn häiriöherk-
kyyden pohjalta. Asiantuntija-arvioilla ja sidosryhmien kuulemisella varmistetaan, että kunkin vaikutus-
kohteen arvosta saadaan riittävä kuva. Herkkyystasoa määritettäessä otetaan huomioon kohteen poliitti-
nen ja lainsäädännöllinen, ympäristöllinen, sosiaalinen ja sosio-ekonominen tausta seuraavassa kuvassa 
9.4 esitettyine eri ulottuvuuksineen. 

Kohteen arvon ja herkkyyden määrittämisessä käytetään useita kriteerejä kuten esimerkiksi kohteen suo-
jelustatus, erilaiset standardien ja rajoitusten asettamat vaatimukset, suhde vallitseviin käytöntöihin ja 
tehtyihin suunnitelmiin, suhde mahdollisiin muihin määräyksiin ja ympäristöstandardeihin, muutosten 
sietokyky, sopeutuvuus, harvinaisuus, monimuotoisuus, luonnontilaisuus, haavoittuvuus sekä arvo muille 
resursseille tai vaikutuskohteille.  

Vaikutuskohteen herkkyys luokitellaan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa nel-
jään luokkaan 1) vähäinen, 2) kohtalainen, 3) suuri ja 4) erittäin suuri. 
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Kuva 9.4.  Periaate vaikutuksen merkittävyyden arvioimiseksi.  

 

Muutoksen suuruus määritetään 1) maantieteellisen laajuuden, 2) ajallisen keston ja 3) voimakkuuden 
perusteella. Muutos voi olla maantieteelliseltä laajuudeltaan paikallinen, alueellinen, kansallinen tai rajat 
ylittävä. Ajalliselta kestoltaan muutos voi olla väliaikainen, lyhytaikainen, pitkäaikainen tai pysyvä (kuva 
9.5). 

Muutoksen suuruus arvioidaan tai mitataan kullekin vaikutukselle tyypillisillä arviointimenetelmillä, jotka 
kuvataan erikseen kullekin vaikutukselle. Myös muutoksen suuruuden kriteerit kuvataan kullekin vaiku-
tukselle erikseen. Muutos voi olla suuruudeltaan 1) vähäinen, 2) kohtalainen tai 3) suuri ja suunnaltaan 
kielteinen tai myönteinen. 

 

 

 

Kuva 9.5. Periaate muutoksen suuruuden arvioimiseksi.  
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Muutoksen suuruusluokkaa määrittävien muuttujien arvioimisessa käytetään seuraavia menetelmiä: 

 

Vaikutuksen merkittävyys määritetään seuraavan taulukon (taulukko 9-2) mukaisesti ristiintaulukoimalla 
vaikutuksen suuruus ja suunta sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutuksen merkittävyys luokitellaan 
tässä arvioinnissa luokiteltu asteikolla 1) merkityksetön 2) vähäinen, 3) kohtalainen, 4) suuri. Merkittävyys 
voi olla myönteinen tai kielteinen. 

Taulukko 9-2.  Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin perusteet. 

Vaikutuksen merkittävyys 

Merkitykse-
tön, ei vaiku-
tusta 

Merkityksetön, 
ei vaikutusta 

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomisen muu-
toksen taustatasosta/luonnollisesta tasosta. 

Vähäinen 

+ 

Vähäinen 

- 

Vähäisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat arvoltaan/herkkyydel-
tään vähäisiin tai kohtalaisiin vaikutuskohteisiin/resursseihin. Kohtalaisen suu-
ruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat vähäisen arvon/herkkyyden vaiku-
tuskohteisiin/resursseihin. 

Kohtalainen 

+ + 

Kohtalainen 

- - 

Vaikutukset voivat olla suuruusluokaltaan vähäisiä kohdistuessaan vaikutus-
kohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri, tai kohtalaisia kohdistu-
essaan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, 
tai suuria kohdistuessaan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys 
on kohtalainen. 

Suuri 

+ + + 

Suuri 

- - -  

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan suuria ja kohdis-
tuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai 
kohtalaisia ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys 
on suuri. / Positiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan suuria. 

Erittäin suuri 

+ + + + 

Erittäin suuri 

- - - - 

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria 
ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri tai 
erittäin suuri, tai suuria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden 
arvo/herkkyys on erittäin suuri. / Positiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan 
erittäin suuria. 

9.7 Vaihtoehtojen vertailumenetelmät 

Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään ns. erittelevää menetelmää, jossa korostetaan eri arvoläh-
tökohdista lähtevää päätöksentekoa. Vaihtoehtojen sisäisiä, erityyppisten vaikutusten keskinäisiä merkit-
tävyysvertailuja ei tehdä, koska kunkin vaikutustyypin painoarvo muuhun vaikutustyyppiin on useissa ta-
pauksissa liian arvoperusteinen, eikä ole positivistisin menetelmin määritettävissä. Tällöin esimerkiksi me-
luhaittaa ja sen merkittävyyttä ei tulla vertailemaan maisemahaittaan. Menetelmällä voidaan ottaa kan-
taa vaihtoehtojen ympäristölliseen toteuttamiskelpoisuuteen, mutta menetelmällä ei voida ratkaista pa-
rasta vaihtoehtoa. Päätöksen parhaasta vaihtoehdosta tekevät  hankkeen päätöksentekijät. Arvioidut vai-
kutukset ja erot vaihtoehtojen välillä kootaan taulukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpotta-
miseksi.  

• Hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden ja vaikutuskohteen vuorovaikutuksen laajuuden määri-
tys mallinnustekniikoilla, esim. melun ja välkkeen leviämismallinnus ja näkymäaluemallinnus. 

• Vaikutuskohteiden ja –alueiden kartoitus paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. 

• Tilastotieteellinen arviointi, esim. lintujen törmäysriskin arviointi 

• Vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimustulosten hyödyn-
täminen 

• Osallistavien tiedonhankintamenetelmien (seurantaryhmätyöskentely, asukaskysely ja haastat-
telut, yleisötilaisuudet) hyödyntäminen 

• YVA-työryhmän aiempi kokemus 
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9.8 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Suunnittelun lähtökohtana on ympäristöllisesti parhaiden käytäntöjen periaatteen soveltaminen. Ympä-
ristövaikutusten arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää hankkeesta aiheutuvia merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaiset vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi tuulivoimaloiden sijoitte-
luun tai niissä käytettävään tekniikkaan sekä voimajohtoreittien linjauksiin. Mahdolliset haittojen vähen-
tämis- ja lieventämistoimet esitetään arviointiselostuksessa. Yksityiskohtaisemmat tekniset ratkaisut sel-
vitetään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana ja sen jälkeen tapahtuvassa jatkosuunnittelussa. 

9.9 Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät 

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. Samoin 
käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Saatavilla olevien tai muodostettavien lähtötieto-
jen tarkkuus vaihtelee. Hankkeen toteuttamiseen ja suunnitelmien etenemiseen liittyy epävarmuuksia. 
Arvioinnissa käytetyt ja tehdyt oletukset sekä epävarmuustekijöiden olemassaolo ja niiden vaikutus arvi-
oinnin lopputulokseen tuodaan esille ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja erillisselvitysrapor-
teissa. 

9.10 Vaikutusten seuranta 

Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Seuran-
taohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. Seurannan avulla tuote-
taan tietoa hankkeen vaikutuksista ja se auttaa havaitsemaan mahdolliset ennakoimattomat, merkittävät 
haitalliset seuraukset, minkä perusteella voidaan käynnistää toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. 
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 ARVIOINTIMENETELMÄT 

10.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja 
kulttuuriperintöön  

 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaavoitukseen ja maankäyttöön  

Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron alueella. 
Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen kohdat muuttuvat maa- ja metsätalousalueesta ja turvetuotanto-
alueesta rakennetuksi alueeksi alueelle sijoitettavien voimalapaikkojen, teiden ja kaapelikaivantojen 
myötä. 

Tuulivoimalat rajoittavat muuta maankäyttöä suoraan vain välittömässä lähiympäristössään. Muualla tuu-
livoimapuiston alueella maankäyttö jatkuu entisellään. Tuulivoimaloita ei tulla aitaamaan, joten alueella 
liikkuminen tulee rajoittumaan hyvin paikallisesti. Alueelle rakennettava tiestö voi myös parantaa alueella 
liikkumista. Sähkönsiirron voimajohto rajoittaa maankäyttöä voimajohtoalueen osalta. 

Välillisiä vaikutuksia sekä tuulivoimapuistoalueella että sen lähiympäristössä voi aiheutua toiminnan ai-
kaisesta melusta, auringonvalon vilkkumisesta ja varjostuksesta, jotka rajoittavat tiettyjen maankäyttö-
muotojen, kuten asuinalueiden suunnittelua tuulivoimapuiston välittömässä ympäristössä. 

Hankealuetta ei ole osoitettu maakuntakaavassa tuulivoimatuotantoalueeksi. Hanke on kooltaan maa-
kunnallisesti merkittävä ja voi vaikuttaa voimassa olevan maakuntakaavan toteutettavuuteen. 

Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston maankäyttöä rajoittavat suorat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kohdistuvat lä-
hinnä rakennuspaikkoihin ja niiden välittömään läheisyyteen. Esimerkiksi maa- ja metsätaloutta voidaan 
hyvin harjoittaa tuulivoimapuiston sisälläkin. Välilliset vaikutukset (melu-, varjostus- ja maisemavaikutuk-
set) rajoittavat maankäyttöä huomattavasti laajemmin. Esimerkiksi tuulivoimaloiden 40 desibelin melu-
alueelle ei ole mahdollista sijoittaa asuinrakentamista kuin osoittamalla erikseen, että melun ohjearvot ja 
määräykset täyttyvät. Kunta voi halutessaan myös estää asuin- ja lomarakentamisen näille alueille. Säh-
könsiirron voimajohto rajoittaa maankäyttöä vain voimajohtoalueen osalta, johtoalueen ulkopuolelle ei 
aiheudu rakentamisrajoituksia. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia (maakuntakaavat, 
yleis- ja asemakaavat, muut maankäytön suunnitelmat) sekä niihin liittyviä ympäristöselvityksiä, valo- ja 
ilmakuvia, hankkeessa tehtyjä melu-, varjostus- ja näkyvyysmallinnuksia, karttatarkasteluja sekä YVA-oh-
jelmasta saatua palautetta. Lisäksi haastatellaan kunnan maankäytön suunnittelijoita. YVA-selostusvai-
heessa kaavamerkintöjen sisältö kuvaillaan tarkemmin arvioitavan tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron alu-
eilla. 

Hankkeesta ja sähkönsiirrosta aiheutuvat maankäytön rajoitukset sekä mahdolliset ristiriidat nykyisen ja 
suunnitellun maankäytön kesken kuvaillaan. Vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä tarkastel-
laan vaikutusalueen osalta. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankealueella 
olevien maankäyttömuotojen seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen.  

Lisäksi tarkastellaan hankkeen ja sähkönsiirron yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistamia 
vaikutuksia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. 
Hankkeen vaikutuksia tarkastellaan erityisesti maakunnan tasolla huomioiden voimassa olevaa sekä en-
nakoiden tulevaa Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamista. Hankkeen suhde maakuntakaavoitukseen 
sekä maankäyttöä ohjaavaan maankäyttö- ja rakennuslakiin arvioidaan. Maankäyttöön ja rakennettuun 
ympäristöön kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arviona.  
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 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön  

Vaikutusten tunnistaminen 

Maisemavaikutusten arviointityössä tarkastellaan tuulivoimapuistoista ja niiden sähkönsiirrosta johtuvia 
maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia. Maiseman luonteen muut-
tumisen kautta syntyy silmin havaittavia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljon 
tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta. 

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voimaloiden ul-
konäköön, kokoon ja näkyvyyteen. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on 
merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivinen asia, 
johon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoimaan. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa saattavat muuttaa alueen luonnetta muuttamalla 
luonnonmaiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla maiseman mittasuhteita. Se, 
kuinka paljon voimalat hallitsevat maisemakuvaa, riippuu myös maiseman luonteesta ja siitä, minkälaisia 
muita elementtejä maisemakuvaan kuuluu, ei ainoastaan siitä, kuinka paljon voimalat näkyvät tarkaste-
lupisteeseen. 

Sähkönsiirto saattaa aiheuttaa maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia, kun puustoa voidaan 
joutua poistamaan kaapelilinjan ja/tai voimajohtoreitin tieltä. Voimajohtopylväät ja voimajohdot muo-
dostavat teknisen elementin maisemaan. Sähkönsiirtoon liittyvien rakenteiden maisemavaikutusten laa-
juus riippuu siten paljon tarkastelupisteestä ja ajankohdasta sekä maakaapeleiden ja ilmajohdon reitin 
linjauksesta ja sähköasemien sijoituspaikasta. 

Vaikutusalue 

Tuulivoimaloiden suuren koon takia visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua laajallekin alueelle. 
Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden 
peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Voimaloiden korkeudesta huolimatta niiden havaitta-
vuus lähialueella saattaa olla varsin heikko, ellei voimaloiden ja tarkastelupisteen välille jää riittävän laajaa 
avointa aluetta. Tällaisia avoimia maisematiloja muodostavat muun muassa peltoaukiot, avosuot ja laajat 
vesistöt. Toisaalta melko vähäinenkin pihapuusto ja sopivasti sijoittuneet rakennukset voivat vähentää 
merkittävästi voimaloiden havaittavuutta ja hallitsevuutta maisemassa.  

Ympäristöministeriön oppaassa (Weckman 2006) on todettu tuulivoimaloiden näkymisestä seuraavaa: 
”Yleistäen voidaan todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista erottaa paljaalla silmällä 5–10 
kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä korostaa. 15–20 kilometrin 
säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa 20–30 kilometrin 
päähän. Utuisella ja aurinkoisella säällä pyörivien roottorien lavoista heijastuvat pienet valonsäteet. Tämä 
niin sanottu ”vilkkumisefekti” korostaa tuulivoimaloiden näkyvyyttä.” (Weckman 2006.) 

Vaikutusten arvioinnissa on totuttu käyttämään Ympäristöministeriön oppaan toteamukseen perustuen 
seuraavia etäisyysvyöhykkeitä: 0-5 kilometriä, 5-12 kilometriä, 12-25 kilometriä ja 25-30 kilometriä. Op-
paan tekemisen jälkeen tuulivoimaloiden koko on kuitenkin kasvanut huomattavasti ja seikka väistämättä 
vaikuttaa myös niiden hallitsevuuteen ja näkymiseen maisemassa. Voimala, jonka kokonaiskorkeus on 
270-300 metrin luokkaa voi edelleen olla huomiota herättävä 5-7 kilometrinkin etäisyydellä. Näin ollen 
lähialueen ja välialueen kokoa on tarkistettu ja laajennettu. Välialueen kokoa ei ole laajennuttu samassa 
suhteessa kuin lähialueen, sillä voimaloiden kasvamisesta aiheutuva vaikutus on tuntuvin lähialueella. Li-
säksi mitä kauemmas mennään, sitä hankalampaa tuulivoimalan erottaminen on, ellei sää ole todella sel-
keä. 

”välitön vaikutusalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–200 metriä 

- Lähinnä varjostus, melu, rakentamisen aikaiset vaikutukset. 

”lähialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–7 kilometriä 

- Voimala on riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa avotiloissa huomiota he-
rättävä elementti maisemassa. 

- Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 
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”välialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 7–14 kilometriä 

- Voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saattaa olla vaikea hahmot-
taa.  

- Lentoestevalot erottuvat pimeällä.  

”kaukoalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 14–25 kilometriä 

- Voimala näkyy edelleen, mutta maiseman muut elementit vähentävät sen hallitsevuutta etäisyy-
den kasvaessa. Tuulivoimapuiston rakenteet ”sulautuvat” kaukomaisemaan. 

- Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 

”teoreettinen maksiminäkyvyysalue”, etäisyys tuulivoimaloista 25–30 kilometriä 

- Torni saattaa erottua hyvissä olosuhteissa. 

- Lentoestevalot erottuvat pimeällä hyvissä olosuhteissa. 

 

Vaikutusten arvioinnissa painotetaan lähialuetta (0–7 kilometriä) ja välialuetta (7–14 kilometriä). Lähialu-
eeseen sisältyy voimaloiden dominanssivyöhykettä (noin 10 x voimaloiden napakorkeus), jonka alueella 
voimalat näkyessään dominoivat maisemaa. Kaukoaluetta (14–25 kilometriä) tarkastellaan hieman yleis-
piirteisemmällä tasolla. Teoreettisen maksiminäkyvyysalueen (25–30 kilometriä) osalta tehdään yleispiir-
teinen tarkastelu.  

Vaikutusten arviointi painottuu lähialueille, sillä maisemavaikutukset ovat useimmiten voimakkaimmat 
lähialueilla, jos esimerkiksi puusto ei estä näkymiä voimaloihin. 10-14 kilometrin etäisyydellä ja sitä kau-
empaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa maiseman 
muista elementeistä johtuen. Kaukomaisemassa voimalat tai niiden osat ovat havaittavissa maisemassa 
horisontin ja puuston latvuston yläpuolella, mutta voimalat eivät alista maiseman etualalla olevia ele-
menttejä. Hyvissä sääolosuhteissa tuulivoimaloiden tornit voitaneen erottaa jopa 25–30 kilometrin etäi-
syydeltä, mutta tällöin ne sulautuvat osaksi suurmaisemaa.  

Sähkönsiirrossa hankealueella käytettävät maakaapelit muuttavat maisemaa ainoastaan hyvin paikalli-
sesti, sillä kaapelilinjat – ellei niitä ole sijoitettu huoltoteiden yhteyteen – näkyvät maisemassa kapeana 
pitkänomaisena, hiljalleen umpeutuvana avotilana.   

Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavat maastomuodot, kasvillisuus ja rakenteet, jotka osittain peittävät 
tai luovat taustaa voimajohtopylväälle. Lähietäisyydeltä tarkasteltuna voimajohtopylväs on hallitseva. 
Etäisyyden kasvaessa pylvään hallitsevuus maisemassa vähenee ja vähitellen kohde alistuu muihin maise-
maelementteihin, ennen kuin häviää näkyvistä. 

Voimajohdon vaikutustenarvioinnissa maisemavaikutuksia tarkastellaan etäisyysvyöhykkeittäin: 

”välitön lähialue”, etäisyys voimajohdon keskilinjasta enimmillään noin 150 metriä 

- pylvään välitön ympäristö 

”lähivaikutusalue”, etäisyys voimajohdon keskilinjasta noin 150-500 metriä 

- pylvään lähivaikutusalue 

”kaukomaisema”, etäisyys voimajohdon keskilinjasta noin 500 metriä- 3 kilometriä 

- pylväs osana kaukomaisemaa 

- teoreettinen maksiminäkyvyysalue 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen ja ympäristön nykytilan kuvauksessa sekä tulevassa vaikutusten arviointityön pohjana käy-
tetään mm. seuraavia selvityksiä ja lähdemateriaaleja: 

• Arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö 1993)  

• Maisemanhoito, Maisema-aluetyöryhmän mietintö I (Ympäristöministeriö 1992)  
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• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009  

• Pohjanmaan maakuntakaava 2040 

• Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto (2013). Maaseudun kulttuu-
rimaisema ja maisemanähtävyydet. Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maa-
kunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (2013). Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. 
Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alu-
eiksi 2013. 

• Kartat, ilmakuvat (Maanmittauslaitos 2021).  

• Maastokatselmus ja valokuvat (FCG Finnish Consulting Group Oy 2021)  

• Tuulivoimalat ja maisema (Weckman 2006)  

• Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriö 2016)  

• Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa (Ympäristöministeriö 2016)  

• Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa (Ympäristöministeriö 2013) 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona käytetään 
muun muassa maastokäyntiä, aiempia selvityksiä mm. alueen maisema-alueista, suojelunarvoisista alu-
eista ja erityiskohteista sekä valo- ja ilmakuvia ja karttoja. 

Arviointityön pohjaksi maisemaa analysoidaan muun muassa tarkastelemalla maisemakuvan kannalta 
merkittävimpiä näkymäsuuntia ja -alueita, maamerkkejä ja ympäristön yleisluonnetta ja ominaisuuksia.  

Hankkeen yhteydessä laaditaan näkemäalueanalyysi, joka antaa yleiskuvan siitä, mille alueille ja sekto-
reille voimalat tulisivat näkymään. Maisemavaikutuksia havainnollistetaan muun muassa havainnekuvien 
avulla. Havainnekuvat laaditaan alueelta tehtyä maastomallinnusta hyödyntäen WindPRO-ohjelmalla. 
Maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston lähiympäristöstä otettuihin valokuviin mallinne-
taan tuulivoimalat. Mallinnusta varten otettavat valokuvat pyritään ottamaan kohteista, joihin tuulivoi-
malat olisivat havaittavissa. Valokuvat otetaan kameran objektilla, joka vastaa ihmissilmän näkymää. Ha-
vainnekuvia laaditaan eri suunnilta ja etäisyyksiltä. 

Arviointityössä arvioidaan sekä tuulivoimapuiston että sähkönsiirron rakenteiden vaikutuksia valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Pai-
kallisia vaikutuksia maisemakuvaan arvioidaan elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksen 
osalta. Maisemalliset yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat tärkeä ar-
vioinnin osa-alue. 

Maisemavaikutusten merkittävyyttä arvioidaan tarkastelemalla tuulivoimapuiston hallitsevuutta yleismaise-
massa sekä tuulivoimapuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen maisemakuvaan verrattuna. 
Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin maisemakuvallisia, koska hank-
keet eivät aiheuta välittömiä muutoksia arvokkaiden kohteiden rakenteisiin. Rakennetun kulttuuriympäris-
tön osalta arvioidaan, vaikuttaako maisemakuvan muutos kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan 
arvoon tai kohteen luonteeseen.  

Maisemakuvan muutosten tarkastelualueen painopiste on tuulivoimaloiden maisemallisella lähi- ja väli-
alueella, eli 0–14 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset kau-
koalueella 14–30 kilometriä tuulivoimaloista. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset 
arvioidaan pääsääntöisesti tuulivoimapuiston toiminnan ajalta. Arviot esitetään sanallisina asiantuntija-
arvioina. Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioi maisema-ark-
kitehti. 

 Vaikutukset muinaisjäännöksiin  

Vaikutusten tunnistaminen 

Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia muinaisesineitä. Kaikki kiinteät 
muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja. Kiinteän muinais-
jäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoa-
minen on kielletty ilman muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi muinaismuistoiksi lukeutuvat muun 
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muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kalliomaa-
laukset ja -piirrokset. 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvai-
heeseen ja sen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinaisjäännöksissä. Haittoja voi 
syntyä tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää rakennustyön välittömälle vaikutusalueelle. Tuulivoi-
maloiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, kuten voimajohtoreittien ja huoltoteiden, perustaminen ai-
heuttaa työskentelyalueilla riskin muinaisjäännösten vahingoittumisesta tai peittymisestä. Vaikutuksen 
merkittävyys riippuu muun muassa vaikutuksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä kohteen merkit-
tävyydestä. 

Lisäksi muinaisjäännökset tulee huomioida huolto- ja kunnostustöissä tuulivoimapuiston toiminta-aikana. 

Vaikutusalue 

Vaikutusalueen laajuutta määriteltäessä arvioidaan suoria ja epäsuoria vaikutuksia muinaisjäännöksiin. 
Suorat vaikutukset rajoittuvat rakentamistoimenpiteiden välittömään läheisyyteen. Epäsuoria vaikutuksia 
kohdistuu muinaisjäännöskohteen tai -alueen kokemiseen äänimaailman tai maiseman muutoksen 
myötä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutukset muinaisjäännöksiin arvioidaan olemassa olevien lähtötietojen sekä maastoinventoinnin pe-
rusteella. Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä aiempien hankealu-
eella tehtyjen arkeologisten tutkimusten ja selvitysten tietoihin, joita täydennetään hankealueelle ja 
hankkeen sähkönsiirron voimajohdon reittivaihtoehdoille laadittavan arkeologisen inventoinnin tulok-
silla.  

Hankkeen yhteydessä toteutettavan muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena on suunnittelualueen en-
nestään tuntemattomien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen. Selvitys koostuu esitutkimuk-
sesta, maastotutkimuksesta sekä raportoinnista. 

Historiallisen ajan asutus-, elinkeino- ja maankäytön historiaa selvitetään kirjallisuuden ja internetistä löy-
tyvien historiallisten karttojen avulla. Esihistoriallisten muinaisjäännösten etsimisessä käytetään muinais-
ranta-analyysia, maaperäkarttoja, ilmakuvia, laserkeilausaineistoa, lähialueiden muinaisjäännöksiä koske-
via tutkimusraportteja ja Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaalin tietoja. 

Maastoinventoinnissa tarkastetaan voimalapaikat, niiden väliset tie- ja kaapelilinjaukset sekä hankealu-
eella olevat muut muinaisjäännöksille potentiaaliset alueet. Arkeologinen inventointi laaditaan myös 
hankkeen sähkönsiirron voimajohdon reittivaihtoehdoille. 

Maastossa kohteiden paikantamisen perusteena on maaston topografia ja havainnot. Kohteet dokumen-
toidaan valokuvaamalla, kirjallisin muistiinpanoin ja karttamerkinnöin. Sijaintimittaukset tehdään tarpeen 
mukaan joko GPS -laitteella tai kelamitan avulla. Kohteiden sijainnista laaditaan kartta. 

Muinaisjäännösinventoinnista laaditaan raportti ja inventoinnin keskeiset tulokset sekä vaikutusten arvi-
ointi esitetään YVA-selostuksessa. 

10.2 Vaikutukset luonnonoloihin 

 Vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin 

Vaikutusten tunnistaminen 

Uuden tiestön, voimalapaikkojen ja sähkönsiirtorakenteiden rakentaminen vaatii maa-ainesten poistoa, lou-
hintaa, läjitystä ja mahdollisesti massanvaihtoa. Vaikutusten suuruus riippuu erityisesti voimaloiden pohja-
olosuhteiden mukaan valittavasta perustamistavasta.  

Tuulivoimapuiston toiminta-aikana käsitellään voimaloiden huoltojen yhteydessä voiteluöljyjä ja muita ke-
mikaaleja. Niiden aiheuttamaa maaperän pilaantumisriskiä tullaan arvioimaan, samoin kuin huollossa käy-
tettävien koneiden öljyvuotoriskiä. 
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Maalle rakennettaessa tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja sähköverkoston rakentamisen maan-
muokkaustyöt lisäävät väliaikaisesti muokattavan maaperän eroosiota, mikä saattaa hieman lisätä pinta-
vesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Vaikutuksia arvioidaan perustuen määritettyjen 
pienten vesistöjen valuma-alueiden ominaisuuksiin sekä suunniteltujen teiden ja voimaloiden sijoittumi-
seen.  

Teiden ja voimaloiden rakentaminen voi vaikuttaa hankealueen ja sen lähistön pienten vesistöjen valuma-
aluerajauksiin ja sitä kautta vesitaseeseen. Maalle rakennettaessa tuulivoimaloiden perustusten, tiestön 
ja sähköverkoston rakentamisen maanmuokkaustyöt lisäävät väliaikaisesti muokattavan maaperän eroo-
siota, mikä saattaa hieman lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Vaikutuksia 
arvioidaan pienten vesistöjen valuma-alueiden ominaisuuksiin sekä suunniteltujen teiden ja voimaloiden 
sijoittumiseen perustuen.  

Teiden ja voimaloiden rakentamiseen liittyvät kaivuutyöt etenkin pohjavesialueiden reuna-alueilla voivat 
lisätä pohjaveden purkautumista ja laskea pohjaveden pinnankorkeutta. Tuulivoimapuiston alueella ei si-
jaitse luokiteltuja pohjavesiesiintymiä.  

Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston vaikutukset kallio- ja maaperään sekä pohjaveteen kohdistuvat pääasiassa rakentamis-
toimenpiteiden alueelle. Tuulivoimapuiston rakentamisella voi olla vaikutuksia niihin pintavesiin, joiden 
lähiympäristössä tehdään maanrakennustoimenpiteitä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin arvioidaan asiantuntija-arviona. Läh-
tötiedot kerätään ympäristöhallinnon Avoin tieto −ympäristö- ja paikkatietojärjestelmästä sekä GTK:n 
maa- ja kallioperäaineistoista. 

Vaikutusten laajuutta arvioidaan asiantuntija-arviona tarkastelemalla rakennuspaikkojen maaperän laa-
tua ja kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentamisen ajallista kestoa 
sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liukenevia haitallisia komponent-
teja, joten niiden osalta tarkastelua ei tehdä.  

Sulfaattimaiden ja mustaliuske juonteiden aiheuttamien happamien valuntojen riskiä arvioidaan perus-
tuen GTK:n aineistoihin sekä turvetuotantoalueiden vedenlaatutarkkailun tuloksiin. 

Tuulivoimalan konehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä maaperälle sekä pinta- 
ja pohjavesille tarkastellaan osana hankkeen ympäristöriskien arviointia.  

 Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon 

Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikaiset suorat ilmastovaikutukset muodostuvat tuulivoimaloiden raaka-
aineiden hankinnasta ja osien valmistuksesta, tuulivoimaloiden osien ja muiden materiaalien kuljetuksista 
hankealueelle ja hankealueella rakentamisaikana, hankealueen rakentamisesta ja rakentamisen vaikutuk-
sista hiilinieluihin, toiminta- ja huoltovaiheen toimenpiteistä sekä tuulivoimaloiden käytöstä poistosta. 
Päästöistä suurin osa aiheutuu materiaalien valmistuksesta ja kuljetuksista. Varsinaisesta tuulienergian 
tuotannosta ei aiheudu päästöjä ilmaan. 

Myönteisiä ilmastovaikutuksia muodostuu tuulivoiman korvatessa ilmaston kannalta haitallisilla polttoai-
neilla tuotettua sähköä sekä muuta energiankulutusta, esimerkiksi liikenteessä. Tällä voi myös olla myön-
teisiä vaikutuksia ilmanlaatuun. Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa päästöjen vähenemiseen riippuu 
siitä, mitä sähköntuotantoa ja muuta energiantuotantoa tuulivoimalla korvataan tuulipuiston toiminta-
aikana. Pohjoismaissa sähkön tuotantorakenne muuttuu tulevaisuudessa yhä vähäpäästöisemmäksi, jol-
loin tuulivoima korvaa nykyistä vähäpäästöisempiä energiantuotantomuotoja. Liikenteessä sähkön käy-
töllä korvataan fossiilisia polttoaineita tulevaisuudessa todennäköisesti yhä enemmän, ja tuulivoimalla on 
keskeinen rooli uusiutuvan sähkön tuotannossa. Tuulivoimatuotannon vaihtelevuuden vuoksi tarvitaan 
erilaisia keinoja sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseen. Tuulivoimatuotannon vaikutus varsinaisen 
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säätövoiman tarpeeseen riippuu mm. energiajärjestelmän, sähkön varastoinnin, kysyntäjoustojen ja tuo-
tannon ennustettavuuden kehityksestä. Säätövoiman ilmastovaikutukset riippuvat puolestaan siitä, millä 
se on tuotettu. Nykyisin valtaosa Suomen säätövoimasta tuotetaan vesivoimalla tai tuodaan muista Poh-
joismaista, joissa on helposti säädettävää vesivoimatuotantoa. Vesivoimatuotannon ilmastovaikutukset 
ovat samaa suuruusluokkaa kuin tuulivoimatuotannon.  

Ilmastovaikutukset riippuvat paljolti tuulivoimalan toimintavaiheen kestosta: pidentämällä tuulivoimalan 
käyttöikää voidaan toisaalta vähentää tuulivoimalan elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia vuositasolla ja 
toisaalta kasvattaa voimalalla tuotettua uusiutuvan energian kokonaismäärää. Tuulivoimaloiden tyypilli-
nen käyttöikä on noin 25-30 vuotta, ja uusimpien voimaloiden käyttöikä voi olla yli 30 vuotta. Voimajoh-
don käyttöikä on vähintään 40 vuotta. Myös tuulivoimalan kierrätys sen elinkaaren päätyttyä vaikuttaa 
päästöihin.  

Vaikutusalue 

Ilmastoon kohdistuvat vaikutukset ovat globaaleja, ja siten myös tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset 
ilmastovaikutukset kohdistuvat viime kädessä globaaliin ilmastoon. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on 
kuitenkin tarpeen tarkastella vaikutuksia huomioiden alueelliset ja paikalliset (kunnalliset) ilmastotavoit-
teet ja hankkeen vaikuttavuus näiden tavoitteiden kannalta. Nykytilan osalta kuvataan energiantuotanto-
rakenne ja ilmastopäästöt hankealueella maakuntatasolla sekä valtakunnallisesti. 

Käyttövaiheen ulkopuolisissa elinkaarivaiheissa (tuulivoimaloiden osien valmistuksen, kuljetuksen, raken-
tamisen sekä elinkaaren lopun toimenpiteiden) aiheutuvien muiden ilmapäästöjen kuin kasvihuonekaa-
supäästöjen vaikutukset kohdistuvat paikalliseen ilmanlaatuun hankealueella sekä muualla ketjun toimin-
tojen sijaintipaikoilla, jotka voivat olla hyvinkin etäällä hankealueesta eikä niitä näin ollen huomioida ar-
vioinnissa.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston ilmastopäästöjä aiheuttavista elinkaaren vaiheista merkittävimpiä ovat itse puiston ja 
sen vaatiman infran materiaalien ja tuotteiden valmistus, tuulipuiston ja sen vaatiman sähkönsiirron ra-
kentaminen sekä tuulipuiston purkaminen, jotka huomioidaan arvioinnissa. Purkamisvaiheessa voimala 
puretaan ja materiaalit toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. Perustusten hyötykäyttömahdol-
lisuudet ovat tapauskohtaisia. Purettujen voimalan osien ja materiaalien hyötykäyttö- ja kierrätysmene-
telmien kehitystyö on parhaillaan maailmanlaajuisesti vilkasta. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan ny-
kyiset hyötykäyttö- ja kierrätysmenetelmät voimalan materiaaleille, jolloin arvio on todennäköisesti kon-
servatiivinen suhteessa nyt rakennettavien voimaloiden elinkaaren lopun ajankohtaan.  

Hiilinieluihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuulivoimapuiston rakentamisen takia 
tapahtuvat muutokset kasvillisuudessa hankealueella. Arvioinnissa hyödynnetään tietoa muutosalueiden 
kasvillisuuden nykytilanteesta ja tuulipuiston rakentamisen aiheuttamien muutosten luonteesta ja laajuu-
desta.  Muutoksia kasvillisuudessa arvioidaan luontovaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Tuotannon aikana tuulivoimapuisto ei aiheuta ilmasto- eikä muita ilmapäästöjä. Arvioinnissa tuulivoimalla 
tuotetun energian oletetaan korvaavan muuta sähköntuotantoa sähkömarkkinoilla. Päästövähenemä las-
ketaan korvattavan tuotantomuodon ja tuulivoiman päästöjen erotuksena. Korvattavan sähköntuotan-
non päästökertoimessa huomioidaan sähkömarkkinoiden ennustettu tuotantorakenteen ja siten päästö-
jen kehittyminen tuulipuiston elinkaaren aikana. Toisaalta tuulivoimalla tuotettu sähkö voi korvata muita 
energialähteitä esimerkiksi liikenteessä ja teollisuuden prosesseissa. Näitä vaikutuksia arvioidaan laadul-
lisesti.  

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmana arvioinnissa pyritään tunnistamaan ilmastonmuutok-
sesta hankkeelle mahdollisesti aiheutuvat riskit, joita voivat olla mm. ilmaston ääriolosuhteiden, erityi-
sesti tuulisuuden, vaikutukset tuulipuiston toimintaan. Arvioinnissa hyödynnetään mm. sään ääri-ilmiöi-
den esiintyvyyteen liittyviä ennusteita.  

0-vaihtoehdon vaikutukset ilmastoon arvioidaan huomioimalla sähköntuotanto tilanteessa, jossa hanke 
ei toteudu. 

Hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnissa tullaan soveltuvin osin hyödyntämään Suomen ympäristökes-
kuksen (SYKE) keväällä 2021 ilmestyvää raporttia ilmastovaikutusten arvioinnista YVA:ssa ja SOVA:ssa.  



ABO Wind Oy Purmon tuulivoimapuisto 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 85 

 Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin 

Luontovaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia yleiseen kasvillisuuteen sekä kansallisten 
lakien mukaisiin tai alueellisesti muutoin arvokkaisiin luontotyyppeihin. Putkilokasvilajiston osalta keski-
tytään suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, joita ovat esimerkiksi direktiivien mukaiset lajit, uhanalaiset ja 
silmälläpidettävät lajit sekä muuten arvokkaat ja alueellisesti harvinaiset lajit. 

Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Luontovaikutusten tarkastelualue käsittää pääasiassa tuulivoimapuiston alueen sekä sen välittömän lä-
hiympäristön sekä sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueen keskittyen luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin ja suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon. Tuulivoimaloiden perus-
tusten, tiestön, maakaapeloinnin sekä hankealueen ulkoisen sähkönsiirron rakentamisesta saattaa sijain-
nista riippuen aiheutua vaikutuksia arvokkaille luontotyypeille ja lajistolle. Tuulivoimaloiden ympärillä ra-
kentaminen aiheuttaa pääosin avohakkuun kaltaisia vaikutuksia tavanomaiselle metsäkasvillisuudelle. 
Luontokohteille aiheutuvat vaikutukset saattavat johtua pienilmaston ja valo-olosuhteiden muutoksista 
sekä alueen hydrologisista muutoksista. Luontokohteiden osalta arvioidaan vaikutuksia lähivaluma-alu-
een olosuhteisiin.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät  

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset  

Purmon tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueilla tehdään luontotyyppi- 
ja kasvillisuusselvityksiä maastokaudella 2021. Selvityksen maastotyö suoritetaan hankealueella neljän 
päivän aikana. Hankkeen sähkönsiirron vaihtoehtoisilla voimajohtoreiteillä (pituudet 22,4-23,4 kilomet-
riä) suoritetaan myös luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset ja kullakin reittivaihtoehdolla käytetään arvi-
olta kaksi maastotyöpäivää. Näiden selvitysten tuloksia hyödynnetään ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

Taustatietojen sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perusteella luontotyyppi-inventoinnit kohdistetaan ar-
vokohdetarkasteluna koko hankealueelle. Tausta-aineistoiksi on tiedusteltu Lajitietokeskuksen aineistoja 
(02/2021) sekä Metsäkeskuksen kuviotietoja mahdollisista metsätalouden ympäristötukikohteista (Suomen 
Metsäkeskus 03/2021).  

Hankealueella ja sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueilla suoritettavilla maastoinventoin-
neilla pyritään paikantamaan seuraavat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet: 

 

Raportointi ja vaikutusarviointi  

Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointien tulokset raportoidaan erillisessä luonto- ja linnustoselvityk-
sessä. Maastoselvitysten perusteella laaditaan kasvillisuuden yleispiirteinen kuvaus sekä kuvaillaan alu-
een ja sillä esiintyvien luontotyyppien luonnontilaa. Arvokkaaksi määritelty luontokohde kuvaillaan aina 
tarkemmin. Alueen luontoarvojen nykytilaselvitystulosten pohjalta arvioidaan luontovaikutuksia hank-
keen YVA-selostuksessa.   

Vaikutusarvioinnissa tullaan tarkastelemaan, miten hankkeen ja lähialueen muiden hankkeiden yhteisvaiku-
tukset tulevat vaikuttaa alueen luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena sekä hankealueelta mahdolli-

• Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (MetsäL 10 §) 

• Vesilain suojaamat vesiluontotyypit (VesiL 2. luku 11 §) 

• Erityisesti suojeltavien lajien esiintymät (LSL 47 § / LSA 21 §) 

• Muut arvokkaan lajiston esiintymät: uhanalaiset lajit (Rassi ym. 2010) ja alueellisesti uhanalaiset 
ja muutoin merkittävät lajit (Ryttäri ym. 2012) 

• Alueellisesti ja paikallisesti edustavat luontokohteet (esim. iäkkäämpää lahopuustoa sisältävät 
kohteet, geologisesti arvokkaat muodostumat) 

• Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Kontula & Raunio 2018) mukaisesti arvok-
kaimmat luontokohteet 
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sesti paikannettuihin merkittäviin luontokohteisiin ja lajistoon. Arvioinnissa keskitytään erityisesti alueelli-
sesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin sekä suojelullisesti arvokkaaseen lajis-
toon. Arvioinnin aineistona käytetään selvitysten aikana kerättyä aineistoa ja paikannettuja luontoarvoja 
sekä muista selvityksistä ja lausunnoista saatuja taustatietoja.  

Luontoon kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arvioina ja arvioinnissa huomioidaan seu-
raavia näkökohtia: 

 Vaikutukset linnustoon 

Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa hankealueella pesimälinnuston elinolosuhteita pirstomalla alu-
een elinympäristöjä sekä aiheuttaa mahdollisia vaikutuksia alueen kautta muuttavaan tai alueella muu-
toin liikkuvaan linnustoon. Rakentamisen myötä hankealueen elinympäristöjakauma voi jossain määrin 
muuttua, jolloin joidenkin lajien käyttämiä pesimäpaikkoja saattaa poistua, mutta rakentaminen saattaa 
luoda myös uusia elinympäristöjä toisille lajeille. Tuulivoimarakentamisen vaatima maa-ala ja elinympä-
ristöjä muuttavat vaikutukset jäävät kuitenkin usein vähäisiksi suhteessa muuhun alueella tapahtuvaan 
maankäyttöön, kuten metsätalouteen verrattuna. Olennaisia ovat vaikutukset suojelullisesti arvokkaa-
seen sekä tuulivoiman linnustovaikutuksille herkkään lintulajistoon. Linnuston kannalta merkittävimpiä 
vaikutusmekanismeja ovat: 

• Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset (melu, tärinä, ihmisten ja työko-
neiden liikkuminen alueella) 

• Elinympäristöjen pirstoutuminen (erityisesti yhtenäisillä metsäalueilla ja linnustollisesti ar-
vokkailla alueilla) 

• Törmäykset tuulivoimaloiden rakenteisiin tai sähkönsiirron voimajohtoihin (törmäyskuollei-
suus ja sen vaikutukset populaatiotasolla) 

• Tuulivoimaloiden este- ja häiriövaikutukset lintujen muuttoreiteillä tai esimerkiksi ruokailu- 
ja levähdysalueiden sekä yöpymisalueiden välillä  

Jokaisen tuulivoimapuiston kohdalla täytyy erikseen arvioida, mitkä edellä mainituista seikoista muodos-
tuvat alueen linnuston kannalta merkittävimmiksi vaikutusmekanismeiksi, ja mitä vaikutuksia niillä on alu-
een linnustoon paikallisesti sekä eri lajien populaatioihin laajemmin. 

Vaikutusalue 

Linnut liikkuvat laajalla alueella, joten tuulivoimaloiden vaikutusalue saattaa olla hyvinkin laaja, eikä sitä 
voida määritellä kovin tarkasti. 

Pesimälinnuston osalta elinympäristöjä muuttavat vaikutukset sekä melu- ja häiriövaikutukset eivät ulotu 
kovin laajalle alueelle, mutta vaikutusalueen laajuudessa on huomattavaa lajikohtaista ja aluekohtaista 
vaihtelua. Eräiden tavallisempien lajien osalta vaikutusten ei ole todettu ulottuvan yli 500 metriä kauem-
mas tuulivoimaloista, mutta esimerkiksi suurten petolintujen pesimäpaikkoihin kohdistuvat vaikutukset 
saattavat ulottua jopa kahden kilometrin etäisyydelle. Tätä kauempana suorien vaikutusten esiintyminen 
on epätodennäköistä. Epäsuorien vaikutusten, kuten lintujen ruokailulentoihin kohdistuvien estevaiku-

• Välittömät menetykset arvokkaiden luontokohteiden ja lajien esiintymien pinta-aloissa 

• Välittömät ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteissä 

• Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin (mm. riistan kulkureitit) 

• Vaikutusten merkittävyys suhteessa arvokohteen / lajin suojelubiologiseen statukseen sekä 
edustavuuteen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti 

• Vaikutusten merkittävyys lajitasolla suhteessa lajin suotuisaan suojelutasoon sekä lajin paikal-
lista kantaa verottaviin muihin tekijöihin 
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tusten ja saalistusalueen muutoksen, osalta vaikutusalue voi ulottua jopa useamman kymmenen kilomet-
rin etäisyydelle, jos tuulivoimalat sijoittuvat esimerkiksi lintujen pesimäalueiden sekä niiden merkittävien 
ruokailualueiden väliin tai muuttokaudella lepäilyalueen ja yöpymisalueen väliin. 

Muuttavan linnuston osalta vaikutusalue voi teoriassa ulottua lintujen pesimäalueelta niiden koko muut-
toreitin varrelle ja aina talvehtimisalueelle saakka. Linnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten osalta tässä 
hankkeessa on mahdollista tarkastella luotettavasti vain länsirannikon ja Pohjois-Suomen muuttoreittien 
varrelle sijoittuvia ja hankealueen ympäristöön sijoittuvia rakennettuja ja rakenteilla olevia tuulivoima-
puistoja sekä suunniteltuja tuulivoimahankkeita. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Suunnitellun tuulivoimapuiston alueella ja sen lähiympäristössä toteutetaan vuoden 2021 aikana kattavia 
linnustoselvityksiä sisältäen mm. pesimälinnustoselvityksiä sekä muutontarkkailua. Linnustoselvityksistä 
saatavan aineiston lisäksi arviointityön tukena hyödynnetään kaikkea hankealueelta sekä sen ympäris-
töstä olemassa olevaa havainto- ja kirjallisuustietoa sekä muita mahdollisia tietolähteitä ja esimerkiksi 
avoimia paikkatietoaineistoja. Hankkeen lähtötiedoiksi on hankittu mm. Lajitietokeskuksen tietoja (Laji.fi), 
alueellisen ELY-keskuksen havaintoaineistoja sekä Metsähallituksen ja Rengastustoimiston aineistoja. 

Toteutettavien linnustoselvitysten yhteydessä kerättävä havaintoaineisto sekä muu olemassa oleva tieto 
analysoidaan ja hankkeen linnustovaikutukset arvioidaan käytettävissä olevien aineistojen sallimalla tark-
kuudella. Tuulivoimahankkeen aiheuttamat linnustovaikutukset arvioidaan tuoreimpaan julkaistuun kir-
jallisuustietoon sekä arvioijien omakohtaisiin kokemuksiin perustuen. Arvioinnin ensisijaisena lähteenä 
ovat Perämeren rannikon tuulivoimapuistojen alueella vuosina 2014–2020 toteutetut linnustovaikutus-
ten seurannat, jotka edustavat Suomessa tuoreinta alan tutkimustietoa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
2014–2020, Suorsa 2019). Linnustovaikutusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suojelullisesti 
arvokkaille lajeille, tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedetyille lajeille ja linnustollisesti arvok-
kaille kohteille mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin. Linnustovaikutusten arvioinnin yhteydessä esite-
tään myös vaikutuksia lieventävät toimenpiteet sekä ehdotus linnustovaikutusten seurannasta.  

Lisäksi pohditaan tuulivoimahankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueiden linnustollisesti arvokkaiden 
alueiden (mm. Natura-, IBA-, FINIBA- ja MAALI -alueet) lajistoon ja suojeluperusteisiin. 

Hankkeen yhteydessä toteutettujen linnustoselvitysten tulokset sekä alueen linnuston nykytila raportoi-
daan kaava-YVA-selostuksen tausta-aineistoksi valmistuvaan luonto- ja linnustoselvitysten erillisraport-
tiin. Linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan hankkeen kaava-YVA-selostuksessa. 

Pesimälinnusto 

Suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueella tullaan toteuttamaan kattavia linnustoselvityksiä vuoden 
2021 aikana. Pesimälinnustoselvitysten osalta alueella toteutetaan pöllöselvityksiä, metsäkanalintujen 
soidinpaikkojen inventointia, tavanomaisia pesimälinnustoselvityksiä sekä päiväpetolintujen tarkkailua. 

Alueen tavanomaista pesimälinnustoa ja lajien runsaussuhteita selvitetään alueelle luotavan pistelasken-
taverkoston avulla, jossa laskentapisteet sijoitetaan pääasiassa laskentahetkellä suunniteltujen tuulivoi-
maloiden rakennuspaikoille. Laskettavien pisteiden määrä on noin 30, ja ne sijoitetaan koko hankealueen 
laajuudelle sekä alueellisesti että elinympäristöjen osalta kattavasti. Pistelaskennat suoritetaan Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon linnustonseurannan laskentaohjeiden mukaisesti aikaisina aamun tunteina. 
Pisteet lasketaan yhden kerran touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin lintujen laulukausi on parhaimmillaan. 
Pistelaskennassa havainnot eritellään laskentaohjeiden mukaisesti alle 50 metrin säteelle laskentapis-
teestä ja yli 50 metrin säteelle laskentapisteestä. Laskentojen havainnot tallennetaan Excel -taulukkolas-
kentaohjelmistolla, ja ne tulkitaan linnuston pesimätiheyksiksi asiasta olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Pistelaskentojen lisäksi tietoa alueen pesimälinnustosta hankitaan pesimälinnuston kartoituslaskentame-
netelmää soveltamalla. Sovelletun kartoituslaskennan yhteydessä kierrellään kattavasti hankealueen eri 
elinympäristöjä suojelullisesti arvokkaita lintulajeja kartoittaen. Kartoituslaskentoja painotetaan linnus-
ton kannalta arvokkaimpiin elinympäristöihin, kuten alueen iäkkäimpiin metsiin, yhtenäisemmille metsä-
kuvioille, vesistöille ja niiden ranta-alueille, soille ja niiden laiteille sekä alueen peltoalueille. Kartoituslas-
kennan tavoitteena on paikantaa hankealueen linnuston kannalta arvokkaat kohteet ja elinympäristöt, 
jotka on syytä huomioida hankkeen suunnittelussa ja alueen kaavoituksessa. Pistelaskentoihin ja sovellet-
tuun kartoituslaskentaan käytettävä työmäärä on yhteensä 8 maastotyöpäivää. 
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Hankealueella esiintyviä pöllöjä selvitetään pöllöjen yökuuntelumenetelmää soveltamalla. Selvitykset 
ajoittuvat pöllöjen kiivaimpaan soidinaikaan maalis-huhtikuulle. Kuuntelu tapahtuu hankealueella ja sen 
lähiympäristön metsäautoteillä, joilla pysähdytään kuuntelemaan pöllöjen soidinääntelyä noin 3–5 mi-
nuutin ajaksi noin 500 metrin välein. Koska pöllöjen soidinaktiivisuus vaihtelee eri öiden välillä ja kevään 
aikana, selvitys toistetaan kahteen kertaan samoilla alueilla. Pöllökuunteluun käytettävä työmäärä on yh-
teensä 3 yötä. 

Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvityksessä kartoitetaan hankealueelle sijoittuvia metsäkanalintujen 
(erityisesti metso) merkittävimpiä soidinalueita. Kartoitukset kohdennetaan kartta- ja ilmakuvatarkaste-
lun sekä muun olemassa olevan tiedon perusteella sellaisille alueille, joille saattaa sijoittua paikallisesti 
tärkeitä soidinalueita, kuten puustoisille kangasmaa- ja kallioalueille, varttuneen puuston metsäkuvioille 
sekä soille ja niiden laiteille. Kartoitukset ajoitetaan maalis-toukokuulle, jolloin soidinpaikkoja etsitään 
sekä lumijälkihavaintojen perusteella että lajien kiivaimpaan soidinaikaan suorien soidinhavaintojen pe-
rusteella. Metsäkanalintujen soidinpaikkojen kartoittamiseen käytettävä työmäärä on yhteensä 4 maas-
totyöpäivää. Soidinpaikkaselvitysten yhteydessä saadaan tietoja myös muista aikaisin pesintänsä aloitta-
vista lintulajeista sekä mm. muun eläimistön lumijäljistä. 

Hankealueella sekä sen lähiympäristössä mahdollisesti pesivien päiväpetolintujen ruokailu- ja saalistus-
lentoja tarkkaillaan erikseen niiden pesimäkaudella. Tarkkailun aikana on tarkoitus selvittää alueella pesi-
vien petolintujen reviirejä sekä mahdollisuuksien mukaan etsiä niiden pesäpaikkoja. Tarkkailu ajoitetaan 
keskikesään, jolloin petolinnut saalistavat aktiivisesti ja ruokkivat poikueitaan sekä loppukesään, jolloin 
poikueet ovat lennossa. Tarkkailua toteutetaan kiikaroimalla lintujen liikkumista joltain hyvältä näköala-
paikalta siten, että lintujen mahdollinen liikkuminen hankealueella tai sen suuntaan pystytään kohtuu-
della hallitsemaan. Päiväpetolintujen tarkkailun työmäärä on yhteensä 5 maastotyöpäivää. 

Hankealueella toteutettavien pesimälinnustoselvitysten (taulukko 10-1) lisäksi tietoa alueen linnustosta 
saadaan myös muutontarkkailun aikana sekä kaikkien muidenkin alueelle kohdennettujen luontoselvitys-
ten yhteydessä. 

Taulukko 10-1. Hankealueella toteutettavaksi suunnitellut pesimälinnustoselvitykset. 

Menetelmä Ajankohta ja työmäärä 

Pistelaskenta ja kartoituslaskenta touko-kesäkuu 2021, 8 pv 

Pöllöselvitys maalis-huhtikuu 2021, 3 yötä 

Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys maalis-toukokuu 2021, 4 pv 

Päiväpetolintujen tarkkailu  kesä-elokuu, 5 pv 

Muuttolinnusto 

Purmon suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu joiltain osin Pohjanlahden rannikkoalueen tunnetuille lin-
tujen muuttoreiteille, mutta niiden tiheimpien kohtien ulkopuolelle. Hankealueen kautta kulkevan lintu-
muuton todentamiseksi sekä lintujen lentokorkeuksien ja lentoreittien selvittämiseksi alueella suorite-
taan lintujen muutontarkkailua keväällä ja syksyllä 2021 (taulukko 10-2). Keväällä muutontarkkailu ajoit-
tuu maalis-toukokuulle ja syksyllä elo-lokakuulle. Keväällä muutontarkkailua painotetaan maaliskuun lo-
pulle ja huhtikuulle, jonne ajoittuu esimerkiksi joutsenten, hanhien, kurjen ja petolintujen päämuutto. 
Syksyllä tarkkailu painottuu syyskuulle ja lokakuun alkuun. Keväällä ja syksyllä muutontarkkailun työmäärä 
on 15 maastotyöpäivää (yhteensä 30 maastotyöpäivää). Tarkkailupaikkoina hyödynnetään jotain hanke-
alueelta löytyvää tai aivan sen viereen sijoittuvaa näköalapaikkaa, josta käsin hankealueen kautta suun-
tautuva lintujen muutto saadaan hallittua riittävästi. Tarkkailupaikkaa vaihdetaan tarpeen mukaan alueen 
eri puolille lintumuuton kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 

Muuttoa tarkkaillaan ennakkotietojen (mm. säätila, muuton edistyminen) perusteella hyviksi arvioituina 
muuttopäivinä, kohdentaen tarkkailu tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedettyjen suurten ja/tai 
leveäsiipisten lintulajien (mm. laulujoutsen, hanhet, petolinnut, erityisesti kurki) muuttokaudelle. 
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Hankkeessa toteutettavien muuttolinnustoselvitysten lisäksi tietoa seudun kautta muuttavasta linnus-
tosta hankitaan muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden linnustoselvityksistä, joissa on toteutettu muut-
tolinnuston tarkkailua samalla lintujen muuttoreiteillä. 

Taulukko 10-2. Hankealueella toteutettavaksi suunnitellut muuttolinnustoselvitykset. 

Menetelmä Ajankohta ja työmäärä 

Kevätmuuton tarkkailu maalis-toukokuu 2021, 15 pv 

Syysmuuton tarkkailu elo-lokakuu 2021, 15 pv 

 Vaikutukset muuhun eläimistöön 

Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tuulivoimaloiden, huoltotiestön ja sähkönsiirron 
rakentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä suorina elinympäristöjen pinta-alan menetyksenä ja 
elinympäristöjen laadun heikkenemisenä esimerkiksi pirstoutumisen tai häiriövaikutusten kautta. Elinym-
päristöjen pirstoutumisella voi lisäksi olla välillisiä ja toissijaisia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin eri 
elinympäristöjen sekä lajien elinkiertoon liittyvien alueiden välillä. 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa sekä selvityksissä pääpaino on EU:n luontodirektiivin 
liitteen IV (a) lajiston esiintymisessä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä hankitaan muun muassa kirjallisuudesta, lähialueella toteutetuista 
muista luontoselvityksistä sekä Lajitietokeskuksen Laji.fi -palvelusta, johon sisältyy Ympäristöhallinnon 
Hertta eliölajit -tietojärjestelmän kohteet. Lisäksi taustatietoa pyritään saamaan haastattelemalla paikal-
lisia luontoharrastajia sekä metsästysseurojen edustajia ja muita mahdollisia sidosryhmiä. Laajemmin alu-
eella esiintyvästä eläimistöstä on tietoa myös muiden lähialueella toteutettujen tuulivoimahankkeiden 
luonto- ja linnustoselvityksistä. Hankealueella esiintyvän tavanomaisen eläimistön esiintymistä ja elinolo-
suhteita tarkkaillaan alueella suoritettavien luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. 

Lepakkoselvitykset 

Purmon tuulivoimapuiston hankealueella toteutetaan lepakkoselvityksiä kesän 2021 aikana. Lepakoiden 
mahdollisesti tärkeitä ruokailualueita sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja kartoitetaan lepakkodetekto-
rin avulla suoritettavilla kiertolaskennoilla. Selvitykset kohdistetaan kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä 
muun mahdollisen lisätiedon perusteella lepakoiden potentiaalisimpiin elinympäristöihin eli vesistöjen 
rannoille sekä iäkkäämpien metsäkuvioiden alueelle, mutta myös alueen linjamaisille kohteille (mm. met-
säautotieverkosto), jotka voivat toimia lepakoiden siirtymisreitteinä. Selvitykset toistetaan lepakkoselvi-
tyksistä olevan ohjeistuksen mukaisesti kolmena eri ajankohtana kesän aikana. Selvitykset ajoittuvat au-
ringonlaskun ja nousun väliseen aikaan ja ne toteutetaan tyyninä ja lämpiminä öinä, jolloin lepakot ole-
tettavasti saalistavat aktiivisesti. Lepakkoselvitysten maastoinventointeihin käytetään aikaa yhteensä 
kuusi yötä kesän 2021 aikana. 

Liito-oravainventointi 

Hankealueella ja sähkönsiirron voimajohtoreittivaihtoehtojen alueilla mahdollisesti esiintyviä liito-oravia 
inventoidaan lajin inventointiohjeiden mukaisesti papanakartoitusmenetelmällä toukokuussa 2021. In-
ventointi kohdistetaan lajin potentiaalisille elinympäristöille eli iäkkäisiin kuusikoihin ja kuusisekametsiin, 
joissa sekapuuna esiintyy myös mm. haapaa ja leppää. Papanakartoitusmenetelmässä etsitään liito-ora-
van papanoita järeiden kuusten ja haapojen tai kolopuiden tyveltä ja havaintojen perusteella pyritään 
määrittämään lajin reviirin ydinalue maastossa. Valittavat inventointikohteet valitaan pääasiassa kartta- 
ja ilmakuvatarkastelun pohjalta sekä aiemmin keväällä toteutettujen linnustoselvitysten aikana. Varsinai-
seen liito-oravainventointiin käytettävä työmäärä on hankealueella kaksi maastotyöpäivää. Sähkönsiirron 
voimajohtoreiteillä käytetään liito-oravainventointiin aikaa arviolta kolmesta neljään maastotyöpäivää. 

 



Purmon tuulivoimapuisto ABO Wind Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT  
 
 
 

90  FCG Finnish Consulting Group Oy 

Viitasammakkoselvitykset 

Hankealueella mahdollisesti esiintyviä viitasammakoita ja niiden potentiaalisimpia elinympäristöjä selvi-
tetään lajin inventoinnista olevien ohjeiden mukaisesti. Viitasammakkoselvityksessä potentiaalisia lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja eli erilaisten vesistöjen ranta-alueita sekä märimpiä suoalueita ja mahdollisia 
ihmisen kaivamia lampareita tms. kohteita kuunnellaan viitasammakoiden soidinääntelyä havainnoiden. 
Kuuntelu tapahtuu etäämmällä kohteista, jotta mahdollista soidinta ei häirittäisi. Kuuntelun yhteydessä 
pyritään määrittämään eläinten lukumäärä alueella sekä niiden ääntelypaikat tarkemmin. Inventointikoh-
teet valitaan pääasiassa kartta- ja ilmakuvatarkastelun pohjalta sekä aiemmin keväällä toteutettujen lin-
nustoselvitysten aikana. Potentiaalisimpia kohteita kuunnellaan mahdollisuuksien mukaan useista eri pis-
teistä. Kuuntelu ajoitetaan jäidenlähdön jälkeiseen aikaan, lämpimille kevätpäiville, jolloin sammakoiden 
soidinääntely on aktiivisimmillaan. Selvityksiin käytettävä työmäärä on yksi maastotyöpäivä. 

Muut EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun muun eläinlajiston osalta hankealueella toteutetuissa 
luonto- ja linnustoselvityksissä huomioidaan eri lajeille potentiaalisia elinympäristöjä (mm. saukko, suur-
pedot) sekä niiden esiintymisedellytyksiä hankealueella ja laajemmin sen ympäristössä. Lajien esiintymi-
sestä saadaan tietoja etenkin alkukeväällä toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä (mm. lumijäljet).  

Metsästysseurojen ja muiden sidosryhmien haastattelulla saadaan yleiskuvaa suurpetojen esiintymisestä 
ja niiden kannanvaihteluista hankealueella sekä sen ympäristössä. Sidosryhmien haastattelulla pyritään 
myös saamaan tietoa eri lajien esiintymisessä ja käyttäytymisessä mahdollisesti tapahtuneista muutok-
sista alueella. 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimahankkeen rakentamisen ja toi-
minnan aikaisia vaikutuksia alueella esiintyvien eläinlajien elinympäristöjen laatuun ja pinta-alaan sekä eri 
lajien elinolosuhteisiin. Lisäksi tarkastellaan mahdollisia muutoksia eläinten ekologisissa yhteyksissä. 

 Vaikutukset Natura-alueille, luonnonsuojelualueille ja luonnonsuojeluohjelmien alueet 

Vaikutusten tunnistaminen 

Natura-alueiden, luonnonsuojelualueiden ja muiden vastaavien kohteiden suojeluperusteisiin kohdistu-
vat vaikutukset ilmenevät joko suorina tai välillisinä vaikutuksina. Luontotyyppien ja kasvilajien osalta vä-
lilliset vaikutukset voivat ilmetä mm. pienilmaston ja hydrologian muutosten kautta kasvuympäristön olo-
suhteissa tapahtuvina muutoksina. Linnuston osalta välilliset vaikutukset voivat ilmetä mm. lintujen tör-
mäysriskin kasvuna, estevaikutuksina tai lintuihin kohdistuvana häiriövaikutuksena (melu, välke, ihmisten 
liikkuminen). Muun eläimistön osalta välilliset vaikutukset voivat liittyä rakentamisen tai käytön aikaisiin 
häiriövaikutuksiin (mm. melu, välke) tai eläinten liikkumiseen eri elinalueiden välillä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähimpiä Natura-alueita koskevassa vaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietoina virallisia Natura-tie-
tolomakkeita. Lähimmät Natura-alueet sijoittuvat sen verran etäälle tuulivoimaloiden rakennuspaikoista, 
että hankkeella ei lähtökohtaisesti ole katsottu olevan vaikutuksia alueiden suojeluperusteina esitetyille 
luontotyypeille. Natura-alueiden suojeluperusteisille lintulajeille ja ominaislintulajistolle arvioidaan vaiku-
tukset. Hankkeen sähkönsiirron reittivaihtoehto VE1 sijoittuu Mesmossenin Natura-alueelle (SAC, 
FI0800044), joka on myös soidensuojeluohjelman mukaista aluetta. Mesmossenin osalta laaditaan luon-
nonsuojelulain 65-66 § mukainen Natura-arviointi.  

Natura-alueiden lisäksi tuulivoimahankkeiden vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös muut lähialu-
eelle sijoittuvat luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet. 

  



ABO Wind Oy Purmon tuulivoimapuisto 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 91 

 Riistalajisto, metsästys ja kalastus 

Vaikutusten tunnistaminen 

Keskeisimpiä riistalajeihin kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston rakentamisen aikainen melu ja 
muu häiriö, lisääntyvä ihmisten liikkuminen alueella, tuulivoimapuiston huoltoliikenne, lisääntyvä virkis-
tyskäyttö (mm. marjastus, sienestys, huviajelu), huoltotiestön muodostama estevaikutus ja käytävävaiku-
tus, elinympäristöjen häviäminen, muuttuminen ja pirstoutuminen.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähialueet muuttuvat rakentamisen myötä avonaisemmiksi ja 
teollisemmiksi, eivätkä siten sovellu enää kovinkaan hyvin metsästyksen harjoittamiseen. Voimalat rajoit-
tavat jossain määrin mm. latvalinnustuksen osalta vapaita ja turvallisia ampumasektoreita. 

Hankealueelle sijoittuu Stipikjärven perhokalastuspaikka, jonka kannalta oleellisia ovat sekä järven kalas-
toon että kalastustoimintaan kohdistuvat vaikutukset. Kalastuspaikan maiseman ja ääni- sekä varjostus-
olojen muutos voidaan kokea kalastuksen olosuhteita muuttavina tekijöinä. Kalastoon ja kalastukseen 
kohdistuvina vaikutuksina arvioidaan järvelle aiheutuvia melu- ja varjostusvaikutuksia, pintavesivaikutuk-
sia, liikenteellisiä vaikutuksia erityisesti tuulipuiston rakentamisen aikana sekä vaikutuksia kalastuspaikan 
viihtyvyyteen ja käytettävyyteen ja toiminnan jatkumisen edellytyksiin. 

Vaikutusalue 

Metsästyksen kannalta tuulivoimaloiden välitön vaikutus ulottuu tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen lä-
hialueelle. Tuulivoimapuiston yhteyteen ei tule metsästyskieltoaluetta, mutta yleinen turvallisuus tulee 
huomioida tuulivoimapuiston alueella metsästettäessä. Ampumaturvallisuuden kannalta voimaloiden 
olemassaolo tulee huomioida jopa yli kilometrin etäisyydellä voimaloista ammuttaessa.  

Pienriistan osalta voimaloiden ja tieverkoston riistanelinympäristöjä pirstova vaikutus kohdistuu rakenta-
misalueiden läheisyyteen. Suurpetojen ja hirvieläinten osalta vaikutusalue voi olla laajempi. 

Vaikutukset kalastukseen rajoittuvat Stipikjärveen ja sen välittömään lähiympäristöön. Hankealueelle si-
joittuu myös muita pieniä vesistöjä, joiden mahdolliseen kalastukseen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita selvitetään Luonnonvarakeskuksen (sis. ent. RKTL) 
aineistojen perusteella sekä haastattelemalla hankealueella toimivien metsästysseurojen ja kalastajien 
edustajia. Olemassa olevien aiempien tuulivoimahankkeiden haastatteluaineistojen sekä pohjoismaisen 
tutkimusaineiston perusteella arvioidaan tuulivoimahankkeiden vaikutuksia riistakantoihin sekä niiden 
liikkumiseen hankealueella.  

Nykyisten metsästettävien riistakantojen sekä haastatteluilla saatujen metsästäjien kokemusten perus-
teella arvioidaan hankkeen vaikutuksia metsästykselle virkistyskäyttömuotona. Arviointi pohjautuu riista-
kantojen tilaan, riistan kulkureitteihin ja niissä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin sekä metsästysmah-
dollisuuksien koettuun muutokseen alueella. Kalastukseen kohdistuvien vaikutusten arviointi pohjautuu 
kalastossa ja kalastustoiminnassa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin sekä kalastusmahdollisuuksien ko-
ettuun muutokseen alueella. 

10.3 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  

 Ihmisiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset 

Vaikutusten tunnistaminen 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elin-
oloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin, yhteisöihin ja yh-
teiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja 
asuinympäristön viihtyisyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset). Hankkeen mahdollisia terveysvaikutuksia on 
tarkasteltu muun muassa liikenne-, melu- sekä varjo- ja välkevaikutusten yhteydessä.  
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Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pyritään selvittämään ne alueet ja väestöryhmät, joihin vai-
kutusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Vaikutusten arvioinnissa painotetaan hankealu-
een lähialuetta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vertailussa otetaan huo-
mioon yleisinä kriteereinä vaikutuksen suuruus ja alueellinen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asu-
tuksen määrä sekä vaikutuksen kesto. Erityisen merkittäviä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheutuu huo-
mattavia muutoksia laajalle alueelle ja/tai suurelle asukasmäärälle. 

Hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi siihen, miten tuuli-
voimapuiston rakentamisen koetaan vaikuttavan virkistyskäyttöön (metsästys, marjastus, ulkoilu). Lisäksi 
ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä maiseman muutoksista, tuulivoimaloiden äänen ja välkkeen 
kokemisesta sekä tuulivoimaloiden lapoihin kertyvän jään turvallisuusriskeistä. Sosiaalisia vaikutuksia syn-
tyy sekä tuulivoimapuiston rakentamisen että sen toiminnan aikana. Erityisesti rakentamisen aikaiset 
aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat usein merkittäviä. 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa mm. asukkaiden huolena tai 
epävarmuutena tulevaisuudesta. Huoli ja epävarmuus voivat liittyä sekä tuntemattomaksi koettuun uh-
kaan, että tietoon mahdollisista tai todennäköisistä vaikutuksista. Siten asukkaiden pelko ja muutosvas-
tarinta eivät välttämättä liity vain oman edun puolustamiseen, vaan taustalla voi olla myös monipuolinen 
tieto paikallisista olosuhteista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Myös huolen seuraukset yksilöön ja yhtei-
söön ovat riippumattomia siitä, onko pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella aihetta vai ei. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tärkeimmät lähtötiedot saadaan hankkeen muiden vaikutus-
tyyppien vaikutusarvioinneista, kuten vaikutuksista maankäyttöön, maisemaan, luontoon, äänimaise-
maan sekä valo-olosuhteisiin.  

Vaikutusten arvioinnin tueksi ja paikallisen osallistumisen lisäämiseksi toteutetaan asukaskysely. Kysely 
kohdennetaan yhteensä 500 kotitalouteen hankkeen lähialueella. Postitse toteutettava kysely lähetetään 
hanketta lähimpien asuinrakennusten ja loma-asuntojen omistajille. Kyselyssä selvitetään hankealueen 
nykyistä käyttöä, asukkaiden suhtautumista hankkeeseen sekä asukkaiden näkemyksiä hankkeen merkit-
tävimmistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista sekä sen vaikutuksista mm. virkistyskäyttöön, maise-
maan ja asumisviihtyisyyteen. Kyselyssä käytetään monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä, joi-
hin asukkaat voivat vastata vapaamuotoisesti. Kyselyn mukana lähetetään asukkaille tiivis kuvaus hank-
keesta. 

Kyselyn tuloksista laaditaan yhteenveto, jossa esitetään monivalintakysymysten vastausten jakautumat ja 
kuvaus avoimien kysymysten vastauksista. Kyselyn tulokset analysoidaan myös vastaajaryhmittäin (esi-
merkiksi vakituinen/loma-asukas ja asuinrakennuksen/loma-asunnon sijainti suhteessa hankealueeseen), 
mikäli vastausten määrä vastaajaryhmissä on riittävän suuri.  

Kyselyn tuloksien avulla pyritään tunnistamaan sellaisia alueita ja väestöryhmiä, joihin hankkeen vaiku-
tukset kohdistuvat voimakkaimmin. Kyselyn tulosten perustalla voidaan myös tunnistaa asukkaiden mer-
kittävimmiksi kokemat vaikutukset, jolloin niihin voidaan kiinnittää erityistä huomiota vaikutusarvioin-
nissa. Asukaskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös hankkeen muiden vaikutusten arvioinnissa, mikäli 
vastauksissa tulee esille paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi maiseman tai eläimistön 
kannalta merkittävistä kohteista. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusarviointien lähtötietoina käytetään tietoja hankkeen lähiasutuksesta. Arvi-
oinnissa hyödynnetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä mahdollista kir-
joittelua alueen sanomalehdissä ja internetin keskustelupalstoilla. 

Vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään sosiaali- ja terveysministeriön ihmisiin kohdis-
tuvien vaikutusten arvioinnin opasta sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ihmisiin kohdistuvien vai-
kutusten arvioinnin käsikirjaa. 
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 Meluvaikutukset 

Vaikutusten tunnistaminen 

Melu on sellaista ääntä, joka häiritsee kuulijaa. Tuulivoimahankkeessa vaikutusta äänimaisemaan – joka 
siis voidaan kokea meluna – aiheutuu hankkeen eri vaiheissa. Rakentamisvaiheessa mm. teiden ja tuuli-
voimaloiden rakentamisesta syntyy ääntä. Tuulivoimaloiden ominainen ääni (vaihteleva ”humina”) syntyy 
lavan aerodynaamisesta liikkeestä sekä lavan ohittaessa maston, jolloin siiven ääni heijastuu rungosta ja 
toisaalta rungon ja lavan väliin puristuva ilma synnyttää uuden äänen. Ääntä aiheutuu vähäisesti myös 
sähköntuotantokoneistosta, mutta se peittyy lapojen huminan alle (Di Napoli 2007). 

Mahdollisesti meluksi koettua ääntä syntyy myös hankkeen aiheuttamasta liikenteestä. 

Äänen leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu mm. tuulen suunnasta sekä tuulen 
nopeudesta ja ilman lämpötilasta eri korkeuksilla. Äänen kuuluvuuden kannalta olennaista on taustaään-
ten taso. Taustaääniä aiheuttavat mm. liikenne ja tuuli (tuulen kohina ja puiden humina). 

Vaikutusalue 

Äänen tai melun vaikutukset ulottuvat niin laajalle alueelle kuin ääni tai melu on havaittavissa. Tuulivoi-
maloiden äänen vaikutusalueen laajuus riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen lähtöäänitasosta sekä 
voimalaitosten koosta. Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan myös sitä, aiheuttavatko tuulivoimapuiston 
tuottamat äänet muiden lähialueen tuulivoimapuistojen äänien kanssa yhteisvaikutuksia. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden tuottaman äänen mallintamisessa noudatetaan ympäristöministeriön ohjetta ”Tuulivoi-
maloiden melun mallintaminen (2/2014)” sekä ISO 9613-2-standardia. Tuulivoimaloiden äänen vaikutuk-
set arvioidaan WindPRO-ohjelmalla suoritetun mallinnuksen pohjalta asiantuntija-arviona. WindPRO-oh-
jelmisto on kehitetty tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arviointiin. WindPRO-ohjelma käyttää melun 
leviämisen mallintamiseen digitaalista kolmiulotteista maastomallia ja pohjoismaista teollisuusmelun las-
kentamallia. Tuulivoimaloiden äänen leviäminen mallinnetaan hankevastaavan valitsemalla voimalatyy-
pillä. 

Melumallinnus esittää teoreettisen tilanteen tuulivoimaloiden synnyttämästä äänestä, jossa tuulivoima-
loiden äänen lähtötasot ovat suurimmat mahdolliset ja ääni leviäisi joka suuntaan. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan kartat, joissa esitetään hankevaihtoehtojen tuottamat keskiäänitasot 
(LAeq). Kartoissa esitetään 40–45 dB:n keskiäänitasojen vyöhykkeet 5 dB:n välein.  
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Kuva 10.1. Mallikuva teoreettisesta melumallinnuksesta ylhäällä ja todellisen tilanteen mukaisesta 
tuulivoimamelun leviämisestä alarivissä. 

Myös tuulivoimaloiden tuottamat matalataajuiset äänet (20-200 Hz) mallinnetaan valitun voimalatyypin 
valmistajan ilmoittaman lähtömelutason mukaan. Äänitaso mallinnetaan jokaisen oktaavikaistan kolmas-
osalle. Matalataajuinen ääni mallinnetaan niiden rakennusten sisälle, joihin tuulivoimaloista lähtevän ää-
nen mallinnus (ISO 9613-2) on osoittanut korkeimmat äänitasot. 

Lisäksi asiantuntija arvioi hankealueen nykyisiä äänilähteitä sekä tuulivoimapuiston yhteisäänitasoa sanal-
lisesti laadittujen mallinnusten ja samankaltaisten projektien tuoman kokemuksen perusteella. Arvioinnin 
tuloksena esitetään arvio hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta muutoksesta nykyäänitasoihin. 

Rakentamisen aiheuttamaa melua arvioidaan sanallisesti, koska sen oletetaan olevan lyhytaikaista ja le-
viävän suppealle alueelle. Tuulivoimapuiston huollon aiheuttamaa melua ei tarkastella, koska huoltotoi-
mia tehdään harvoin, noin 2 kertaa vuodessa ja niiden pääasiallisin ääntä aiheuttava työvaihe on ajoneu-
voliikenne tuulivoimaloille. 

Äänen leviämistä ja sen vaikutuksia arvioidaan jokaisen hanketta lähimpänä sijaitsevan asuin- ja vapaa-
ajan rakennuksen kohdalla.  

Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan, miten ihmiset kokevat tuulivoimaloiden tuottamat 
äänet elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja tuulivoimaloiden meluvaikutuksia koske-
via aiempia selvityksiä. 

Melun ohjearvot 

Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutusten arvioinnissa käytetään Valtioneuvoston asetuksen 
(1107/2015) mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoja (taulukko 10-3). 
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Taulukko 10-3. Tuulivoimaloiden melutason ohjearvot ulkona (Valtioneuvoston asetus 1107/2015). 

Ympäristöministeriön asetus (1107/2015) 

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutaso  

LAeq 

klo 7-22 

LAeq 

klo 22-7 

Ulkona     

Pysyvä asutus  45 dB 40 dB 

Vapaa-ajan asutus 40 dB 40 dB 

Hoitolaitokset  45 dB 40 dB 

Oppilaitokset 45 dB - 

Virkistysalueet 45 dB - 

Leirintäalueet 45 dB 40 dB 

Kansallispuistot 40 dB - 

Matalataajuinen melu 

Asumisterveysasetuksessa (545/2015) on annettu pienitaajuiselle melulle toimenpiderajat, jotka koskevat 
asuinhuoneita (taulukko 10-4). Toimenpiderajat on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin kes-
kiäänitasoina tersseittäin ja ne koskevat yöaikaa. Päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot. Vertailtaessa 
mittaus- tai laskentatuloksia näihin arvoihin, tuloksiin ei tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuuskor-
jauksia. 

Taulukko 10-4.  Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaiset matalien taajuuksien toimenpiderajat nuk-
kumiseen tarkoitetuissa tiloissa. 

Terssin keski-
taajuus, Hz 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Painottamaton 
keskiäänitaso 

sisällä  

Leq, 1h, dB 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

 

 Vaikutukset valo-olosuhteisiin 

Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tarkastelupis-
teessä tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana vaihteluna, välkkymisenä. Pilvisellä säällä valo 
ei tule selkeästi yhdestä pisteestä ja siten lapa ei muodosta selkeitä varjoja. Välkkymisen esiintyminen 
riippuu auringonpaisteen lisäksi auringon suunnasta ja korkeudesta, tuulen suunnasta ja siten roottorin 
asennosta sekä tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää au-
ringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää havaitse. 

Valo-olosuhteisiin vaikuttavat myös tuulivoimaloihin asennettavat lentoestevalot. Käytettävät lentoeste-
valot määräytyvät voimaloiden korkeuden ja sijainnin perusteella Trafin ohjeiden mukaan. Valot ovat joko 
valkoisia vilkkuvia tai jatkuvasti palavia punaisia valoja. Lentoestevalot lisäävät hankealueen valopisteiden 
määrää. Valojen näkyminen muuttaa myös alueen maisemakuvaa. 

Vaikutusalue 

Varjostus- ja välkevaikutuksia aiheutuu niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden varjot yltävät. Vaiku-
tusalueen laajuus riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen roottorin halkaisijasta ja kokonaiskorkeu-
desta.  

Lentoestevalojen vaikutusalue on yhtä suuri kuin alue, johon lentoestevalot näkyvät. 
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Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan asiantuntija-arviona, WindPRO -ohjelman Shadow-moduulilla 
suoritetun mallinnuksen pohjalta. Laskenta suoritetaan ns. ”real case” -tilanteen mukaan, eli mallinnuk-
sessa otetaan huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain, 
eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitoksien arvioitu vuo-
tuinen käyntiaika. Tuulivoimaloiden vuotuisen käyntiajan oletetaan olevan 70 %. 

Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan 
tilanne, jossa siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen mallinnuksessa huomioidaan maaston 
korkeussuhteet, mutta ei metsän peitteisyyttä. 

Mallinnuksen tuloksia havainnollistetaan leviämiskartoilla, joissa esitetään alueittain hankevaihtoehtojen 
varjon muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Tuntivyöhykkeet merkitään eri väreillä kartoille, joissa 
näkyvät myös voimalat ja niiden ympäristö vaikutusalueelta. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyydestä sekä varjon-
muodostuksen mahdollisesti aiheuttavasta haitasta. Arviossa huomioidaan vaikutusalueella sijaitsevat 
herkät kohteet, eli lomakiinteistöt ja vakituinen asutus. Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan eri han-
kevaihtoehdoissa tuulivoimaloiden toiminta-ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa ei ilmene varjonmuodos-
tusta. 

Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen 
enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista, mutta meillä on vakiintunut käytäntö 
verrata saatuja mallinnustuloksia esimerkiksi Ruotsissa käytössä oleviin ohjearvoihin. Ruotsin ohjearvo on 
8 tuntia varjostusta vuodessa. 

Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyysiä hyödyntäen. 
Sen perusteella arvioidaan, mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen aiheuttamaa maisema-
kuvan muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia. 

 Vaikutukset liikenteeseen ja ilmailuturvallisuuteen 

Vaikutusten tunnistaminen 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuksista. Merkittävä 
osa kuljetuksista syntyy voimalapaikkojen ja huoltoteiden rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen sekä 
perustuksiin tarvittavan betonin kuljetuksesta. Vähäisempi määrä kuljetuksista aiheutuu varsinaisten tuu-
livoimalakomponenttien, kuten lapojen ja konehuoneen, sekä voimajohtokomponenttien kuljetuksista. 
Voimaloiden osia tuodaan hankealueelle erikoiskuljetuksina, mikä voi vaikuttaa paikallisesti liikenteen su-
juvuuteen. Vaikutuksen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten teiden lii-
kennemääriä ja mikä on kyseisten teiden sietokyky liikennemäärien kasvun suhteen. 

Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimaloiden huoltokäynneistä. Li-
säksi tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden ja rautateiden liikenneturvallisuuteen, sillä tuulivoi-
maloiden lavoista voi pudota joissakin olosuhteissa jäätä. Lisäksi tuulivoimalan lapojen pyöriminen tai 
välke voi vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan huomiokykyyn heikentävästi. Näiden riskien minimoimiseksi Lii-
kennevirasto laati Tuulivoimalaohjeen (Liikennevirasto 2012), jossa on annettu ohjeet tuulivoimaloiden 
suositelluista vähimmäisetäisyyksistä maanteihin ja rautateihin. 

Tuulivoimalat ja voimajohdot voivat rajoittaa mahdollisuuksia kehittää liikenneverkkoa, sillä niiden alu-
eella rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi voimajohdot voivat rajoittaa erikoiskuljetusten kulkua maantei-
den ja voimajohdon risteyskohdissa. 

Tuulivoimalat voivat korkeina rakennelmina aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle, mikäli ne sijoittu-
vat lentoasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. Tämän vuoksi jokaiselle tuulivoi-
malalle vaaditaan ennen voimalan rakentamista ANS Finlandin lentoestelausunto tai Liikenne- ja viestintävi-
rasto Traficomin myöntämä lentoestelupa. 

Vaikutusalue 

Hankkeen vaikutukset tieliikenteeseen kohdistuvat tuulivoimapuiston pääliikennereiteille ja lähiteille. 
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Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aiheuttamat kuljetukset arvi-
oidaan tuulivoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi arvioidaan tarvittavien erikoiskuljetusten 
määrä. Yksityisteiden parantamiseen ja uuden tiestön rakentamiseen tarvittavien kuljetusten määrä arvi-
oidaan teiden pituuden perusteella. Käytön aikaisesta liikenteestä saadaan arvio, kun lasketaan oletetta-
vissa oleva huoltokäyntien määrä. Liikenneverkon nykytila selvitetään Väyläviraston Tierekisterin tie-
doista, josta saadaan muun muassa ajantasainen tieto maanteiden liikennemääristä. 

Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia kuljetus-
määriä teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä tarkastellaan sekä absoluuttisesti että suhteel-
lisesti. Liikenteen kokonaislisääntyminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen tarkastellaan erikseen. Lii-
kenteen lisääntymisen sekä kuljetusten tyypin perusteella arvioidaan vaikutuksia kuljetusreittien liiken-
teen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Maanteiden liittymien osalta tehdään tarvittaessa toimivuustarkas-
teluja. 

Tuulivoimapuiston teille ja rautateille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä tarkastellaan Liikenne-
viraston Tuulivoimalaohjeen (Liikennevirasto 2012) perusteella. Turvallisuusvaikutuksia lentoliikenteelle 
arvioidaan tarkastelemalla tuulivoimaloiden sijoittumista suhteessa lentoasemiin ja muihin lentopaikkoi-
hin. Arvioinnissa hyödynnetään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohjeistusta sekä tietoja lentoase-
makohtaisista lentoesterajoitusalueista. 

Suunniteltujen voimajohtojen osalta tarkastellaan niiden vaikutuksia maanteihin erityisesti erikoiskulje-
tusten ja liikenneverkon kehittämisen kannalta. Suunnittelussa huomioidaan Liikenneviraston Sähkö- ja 
telejohdot ja maantiet -ohje (Liikennevirasto 2018). Liikenteellisten vaikutusten arviointi tehdään asian-
tuntija-arviona. 

 Vaikutukset elinkeinotoimintaan  

Vaikutusten tunnistaminen 

Osana ihmisiin ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arviointia kiinnitetään huomiota elinkeinoihin 
kohdistuviin vaikutuksiin, joista keskeisiä ovat tuulivoimapuiston sekä voimalinjojen työllisyysvaikutukset 
sekä vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen. 

Tuulivoimapuistohankkeen vaikutus elinkeinoihin kohdentuu paikallisesti metsätalouteen ja turvetuotan-
toon hankealueella ja sen läheisyydessä toteutettavaan muuhun toimintaan. Voimalapaikan maanomis-
tajan saama vuokratulo tuulivoimalasta ylittää selvästi metsätalouden tuoton eivätkä tuulivoimalat rajoita 
metsätalouden harjoittamista muualla kuin tuulivoimapuiston rakennetulla alueella. Hankealueen koko-
naispinta-alassa rakentamiseen käytetyt alueet ovat pieniä ja hankealueen parantunut tiestö hyödyttää 
metsätaloutta. 

Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin positiivisesti vaiku-
tusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Työllisyysvaikutukset ulottuvat monelle eri sektorille. Tuuli-
voimahanke työllistää etenkin rakentamisvaiheessa paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivauksessa, 
maanrakennus- ja perustamistöissä sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvit-
semissa palveluissa. Toiminta-aikana tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan voimaloiden ja tiestön 
huolto- ja kunnossapitotoimissa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa sekä vä-
hittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakenta-
minenkin. Työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta tuulivoimapuisto lisää myös kun-
tien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. 

Vaikutusalue 

Vaikutukset elinkeinotoimintaan ovat metsätalouden osalta paikallisia ja kohdistuvat hankealueelle ja sen 
välittömään läheisyyteen. Aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat puolestaan laajalle alueelle lähiseu-
dulla, maakunnan alueella ja koko Suomessa. 
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Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutuksia elinkeinotoimintaan arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa olevien lähtötietojen 
ja arviointiprosessin aikana kerättyjen tietojen perusteella. Arvioinnin lähtötietoina käytetään tietoja 
hankkeen vaikutusalueen taloudesta, työllisyydestä ja elinkeinoista sekä muun vaikutusarvioinnin yhtey-
dessä tuotettuja tietoja. Arvioinnin lähtötietoina käytetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja 
ja mielipiteitä sekä asukaskyselyn tuloksia. 

Maa- ja metsätalouden osalta arvioidaan mm. maa- ja metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat, jotka 
tarvitaan tuulivoimapuiston rakentamiseen (voimalapaikat, huoltotiet, maakaapelilinjat, sähköaseman 
paikka sekä voimajohtoalue). 

Hankkeen vaikutuksia alueen matkailutoimintaan arvioidaan huomioimalla hankealueen nykyiset matkai-
lumuodot sekä lähialueen merkittävät matkailukohteet. Arvioinnissa huomioidaan hankkeen mahdolli-
sesti aiheuttamia vaikutuksia näiden kohteiden maisemakuvaan tai luonteen muutoksiin ja miten nämä 
muutokset mahdollisesti muuttavat matkailukohteita tai matkailukäyttäytymistä alueella. 

10.4 Muut vaikutukset 

 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen  

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan suurelta osin ihmisiin kohdistuvina vai-
kutuksina, sillä alueen merkittävimmät hyödynnettävät luonnonvarat ovat perusta alueen virkistyskäy-
tölle (marjastus, sienestys, metsästys, kalastus). Lisäksi arvioidaan, miten hanke vaikuttaa hankealueen 
itäreunalla sijaitsevaan turvetuotantoalueeseen.  

 Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin 

Tuulivoimahankkeiden yhteydessä huomioidaan niiden mahdolliset vaikutukset tutka- ja viestintäyhteyk-
siin, kuten esimerkiksi meri- tai ilmavalvontatutkiin, Ilmatieteen laitoksen säätutkiin, radio- ja televisiosig-
naaleihin sekä matkapuhelinyhteyksiin. 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia tutkiin. Vaikutusten voimakkuus 
riippuu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin. Tuulivoimahankkeissa vaiku-
tukset viestintäyhteyksiin ovat olleet suhteellisen harvinaisia. 

Puolustusvoimien Pääesikunta arvioi, onko hankkeella mahdollisesti merkittäviä vaikutuksia puolustus-
voimien valvontajärjestelmiin eli tutkiin. Jos Pääesikunnan arvio on, että merkittäviä vaikutuksia voi ai-
heutua, teetetään erillinen tutkaselvitys VTT:llä. Selvityksen valmistuttua puolustusvoimien Pääesikunta 
tekee lopullisen arvion tutkavaikutuksista ja antaa lopullisen kantansa hankkeen hyväksyttävyydestä. 

Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiä käytetään matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämi-
sessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Mikäli tuulivoimala on lähettimen ja 
vastaanottimen välissä, voi linkki katketa ja tiedonsiirto häiriintyä. Radiolinkkiluvat Suomessa myöntää 
viestintävirasto Ficora, jolla on tarkat tiedot kaikista linkkiyhteyksistä. 

Tuulivoimaloiden on joissakin tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä TV-signaaliin voimaloiden lähialu-
eilla. Häiriöiden esiintyminen riippuu muun muassa siitä, jäävätkö voimalat lähetinmaston ja TV-vastaan-
ottimien väliin, mitkä maastonmuodot ovat, mitkä ovat lähettimen signaalin voimakkuus ja suuntaus sekä 
onko lähettimen ja vastaanottimen välillä muita esteitä. Digitaalisissa lähetyksissä häiriöitä on esiintynyt 
vähemmän kuin analogisissa.  

Hankkeen vaikutukset viestintäyhteyksiin arvioidaan asianomaisilta tahoilta saatujen lausuntojen perus-
teella (mm. Digita). 

Tuulivoimalat voidaan havaita ilmatieteenlaitoksen säätutkissa. Euroopan meteorologisten laitosten yh-
teisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA on antanut suosituksen, jonka mukaan voimaloita ei 
tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Vaikutukset tulee arvioida, jos voimalat sijait-
sevat alle 20 kilometrin etäisyydellä säätutkista. Tämän tuulivoimahankkeen osalta vaikutuksia säätutkiin 
ei arvioida tarkemmin, koska ne ovat vähintään noin 50 kilometrin etäisyydellä hankkeesta. 
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 Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä 

Tuulivoimapuistot rakennetaan siten, että turvallisuusriskit on minimoitu. Turvallisuutta lisäävät esim. 
tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavien suojaetäisyyksien noudattaminen (mm. etäisyydet tiestöön, 
rautateihin ja korkeusrajoitukset). Tuulivoimaloiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida 
myös Finanssialan keskusliiton (2017) turvallisuusohje Tuulivoimalan vahingontorjunta. 

YVA-menettelyssä arvioidaan sen hetkisten teknisten suunnitelmien perusteella, toteutuvatko tuulivoi-
mapuistossa yleisesti esitetyt turvaetäisyydet. Lisäksi tunnistetaan hankkeeseen liittyvät ympäristö- ja tur-
vallisuusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat sekä arvioidaan niiden todennäköisyydet koko hankkeen 
elinkaaren aikana. Lisäksi pohditaan keinoja mahdollisten riskien vähentämiseksi ja poistamiseksi. 

 Vaikutukset toiminnan jälkeen  

Toiminnan päättymisen aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset arvioidaan olettaen, että alueilla olevat maan-
päälliset voimalarakenteet puretaan ja betoniperustukset sekä kaapelit jätetään maahan. Käytön lopetta-
misen aikaiset vaikutukset ovat samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset vaikutukset. Purkamistoimin-
nasta aiheutuu melu- ja liikennevaikutuksia. Arvioinnissa otetaan kantaa luonnonympäristön palautumis-
kykyyn ja alueen käyttömuotoihin hankkeen jälkeen. 

10.5 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa  

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon alueella jo nykyisin tapah-
tuva toiminta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudessa, kun hankkeilla arvioidaan olevan yhteis-
vaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Arviointi tehdään eri hankkeiden vaikutuksista saatavilla olevien tie-
tojen perusteella. Hankealueen lähistölle myöhemmin vireille tulevien muiden hankkeiden mahdolliset 
yhteisvaikutukset arvioidaan niiden suunnittelun ja päätöksenteon yhteydessä. 

Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmahdollisuuksiin koh-
distuvien vaikutusten osalta. Melu- ja varjostusmallinnuksista tehdään tuulivoimahankkeiden yhteisvai-
kutusarvioinnit. 

Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten osalta arvioidaan yhteisvaikutuksia noin 20-25 kilometrin säteellä 
olevien tuulivoimapuistojen tai tuulivoimahankkeiden kanssa sekä huomioidaan myös etäämpänä jo toi-
minnassa ja rakenteilla olevat tuulivoimalat tai suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet 50 kilometrin sä-
teellä. Etenkin pyritään arvioimaan miten useat voimalat vaikuttavat herkkien kohteiden maisemakuvaan 
(asutus, avoimet merkittävät pelto-, suo- ja vesialueet, arvokkaat maisema-alueet). Maisemavaikutusten 
yhteisvaikutusten arviointi painottuu noin 10 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. Yhteis-
vaikutuksia arvioidaan myös etäämmällä sijaitsevien tuulivoimapuistojen osalta. Arvioinnissa otetaan 
huomioon Purmon sekä muiden hankkeiden sähkönsiirron voimajohtojen sijoittuminen. 

Virkistyskäyttöön ja metsästykseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan mm. asukaskyselyn ja toimi-
joiden haastattelujen perusteella sekä hankkeesta saadun muun yleisöpalautteen perusteella. 

Luontovaikutusten osalta lähialueiden muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia tarkastellaan erityi-
sesti linnuston kannalta. 

Yhteisvaikutuksia liikenteelle hankkeella saattaa olla muiden lähialueille suunniteltujen tuulivoimapuisto-
jen tai muiden isojen rakennushankkeiden kanssa, mikäli hankkeiden rakentaminen ajoittuu samaan ai-
kaan. Arvioinnissa selvitetään muiden hankkeiden rakentamisaikataulut ja kuljetusreitit. 
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