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Yhteenveto

Yhteenveto Närpiön 
Norrskogenin tuulivoimapuiston 
arviointiselostuksesta

Suuren tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää alu-

een kaavoittamista. Kaavoista päättävät osaltaan Närpiön 

kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Päätökset hankkeen 

mahdollisesta toteuttamisesta tekee EPV Tuulivoima Oy ar-

viointimenettelyn ja kaavoitusmenettelyn jälkeen.

2. Hankkeen kuvaus ja arvioidut 
vaihtoehdot

Hankkeena on tuulivoimapuiston rakentaminen Närpiön 

kaupunkiin sisämaahan. Tuulivoimapuiston kokonaiska-

pasiteetti on kokonaisuudessaan 64–160 MW ja se tullaan 

tuottamaan maksimissaan 32 tuulivoimalaitoksella. 

Tuulivoimapuiston suunniteltu sijoituspaikka on 

Närpiön Norrskogenin alueella pääosin Rangsbyvägenin 

ja Nixmossvägenin välisellä alueella. Hankealueen koko-

naispinta-ala on noin 1250 hehtaaria, josta kuitenkin suurin 

osa säilyy hankkeen toteuttamisesta huolimatta entisellä-

än. Tuulivoimalaitosten perustuksia ja huoltotieverkostoa 

varten tarvittava maapinta-ala on yhteensä vain muutamia 

prosentteja hankealueen kokonaispinta-alasta.

Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle asennet-

tavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta.  

Käytössä olevia tornien rakenneratkaisuja ovat teräs- tai 

betonirakenteinen putkimalli, ristikkorakenteinen terästor-

ni ja harustettu teräsrakenteinen putkimalli, jonka perustus 

on teräsbetonirakenteinen, sekä erilaisia yhdistelmiä näistä 

ratkaisuista. 

1. Johdanto

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston to-

teuttamista Närpiön kaupunkiin Norrskogenin alueel-

le. Hankkeeseen kuuluvat maa-alueelle sijoitettavat tuu-

livoimalaitokset, tuulivoimapuiston edellyttämät huol-

totiet sekä kytkentävoimajohdot valtakunnan verkkoon. 

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti laajentaa tuulivoi-

matuotantoa Pohjanmaan maakunnan alueella ja näin ke-

hittää maakunnan omaa, uusiutuviin energianlähteisiin 

pohjautuvaa sähköntuotantoa. Tällä tavalla hankkeen avul-

la pystytään myös vähentämään sähköntuotannosta syn-

tyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja näin ehkäisemään ilmas-

tonmuutosta.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on to-

teutettu YVA-lain edellyttämällä tavalla. YVA-menettelyn 

aikana suunnitellun hankkeen vaikutuksia selvitettiin laa-

jasti käsittäen luontovaikutusten lisäksi mm. vaikutukset 

maankäyttöön, ihmisiin sekä alueelliseen ja valtakunnal-

liseen energian tuotantoon ja siirtoon. Arvioinnin tulok-

set on koottu ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. 

YVA-menettelyn tavoitteena on paitsi edistää ympäristö-

vaikutusten huomioon ottamista jo hankkeen suunnitte-

luvaiheessa myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osal-

listumismahdollisuuksia. Ympäristövaikutusten arviointise-

lostuksessa on huomioitu arviointiohjelmasta saadut lau-

sunnot ja mielipiteet sekä arviointiohjelman yleisötilaisuu-

dessa käyty keskustelu. 
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Tuulivoimaloiden rakentamisaloiksi tarvitaan nykyisellä 

tekniikalla noin 60 m x 80 m alueet. Tältä alueelta puusto on 

raivattava kokonaan ja maan pinta on tasoitettava. Lisäksi 

muutoksia hankealueen olosuhteisiin syntyy huoltoteiden 

sekä sähkönsiirtolinjojen rakentamisesta. Tuulivoimalat on 

varustettava lentoestemerkinnöin Ilmailuhallinnon määrä-

ysten mukaisesti. 

Voimaloiden sijoittelussa toisiinsa nähden on otettava 

huomioon voimaloiden taakse syntyvät pyörteet. Liian tii-

vis sijoittelu aiheuttaa paitsi häviöitä energiantuotannos-

sa, myös ylimääräisiä mekaanisia rasituksia voimaloiden la-

voille ja muille komponenteille ja voi tätä kautta sekä lisätä 

käyttö- ja ylläpitokustannuksia, alentaa tuulivoimapuiston 

käytettävyyttä ja tuotantoa, että lyhentää voimaloiden tek-

nistä käyttöikää. Yksittäisten voimaloiden välinen hyväksyt-

tävä minimietäisyys riippuu monista tekijöistä, mm. voima-

loiden koosta, kokonaislukumäärästä, sekä yksittäisen voi-

malan sijainnista tuulivoimapuistossa. Suunnitellussa tuuli-

voimapuistossa nämä tekijät on voimalaitosten sijoittelus-

sa huomioitu, jotta voimaloiden avulla pystytään tuotta-

maan sähköä mahdollisimman tehokkaasti ja turhia häiri-

ötilanteita välttäen. 

Tuulivoimaloiden perustusten laskennalliseksi käyttöi-

äksi on arvioitu keskimäärin 50 vuotta sekä tornilla ja tur-

biinilla vastaavasti noin 20 vuotta. Tuulivoimaloiden käyt-

töikää pystytään kuitenkin pidentämään riittävän huollon 

sekä osien vaihdon avulla. 

2.1 Tarkastellut vaihtoehdot

Vaikutusten arvioinnin aikana saatujen tulosten ja eri intres-

sitahoilta saadun palautteen perusteella hankkeelle laadit-

tiin YVA-menettelyn aikana alkuperäisen, pääasiassa tuuli-

suusanalyysin ja maanomistusoloihin perustuvan hanke-

suunnitelman rinnalle toinen sijoitussuunnitelma, jossa 

huomioitiin mm. tuulivoimaloiden vaikutukset alueen vir-

kistyskäyttöön, loma-asutukseen sekä luontoarvoihin. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu kaikki-

aan kolmea hankevaihtoehtoa, jotka ovat:

Hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE 0)•	 : 

Hanketta ei toteuteta eikä Närpiön Norrskogenin suun-

nittelualueelle sijoiteta maatuulivoimapuistoa. Vastaava 

sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muulla 

tuotantotavalla.

Hankevaihtoehto 1 (VE 1)•	 : Närpiön tuulivoimapuisto 

toteutetaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan, 

jossa Norrskogenin alueelle sijoitetaan 32 tuulivoima-

laitosta. Tuulivoimalat ovat teholtaan 2–5 MW, jolloin 

tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti tulee olemaan 

64−160 MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta 

riippuen. Arvioidut voimaloiden korkeudet ovat 100, 

120 ja 140 metriä.  

Hankevaihtoehto 2 (VE 2)•	 : Alkuperäistä hankesuun-

nitelmaa on vaihtoehdossa muutettu poistamalla kol-

me tuulivoimalaa (numerot 5, 17 ja 29). Vaihtoehdossa 

hankealueelle sijoitetaan näin 29 tuulivoimalaitosta ja 

tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti tulee olemaan 

58–145 MW. Arvioidut voimaloiden korkeudet ovat 

100, 120 ja 140 metriä.  

Tuulivoimalat liitetään toisiinsa sekä hankealueelle sijoitet-

tavaan sähköasemaan käyttäen maa-kaapeleita, jotka sijoi-

tetaan alueelle rakennettavien huoltotielinjojen yhteyteen. 

Tuulivoimalat yhdistetään valtakunnan verkkoon hankealu-

een itäpuolelle sijoittuvan EPV Alueverkko Oy:n Närpiö–

Vaskiluoto (110 kV) -voimajohdon avulla, johon hankealu-

eelta vedetään erillinen 110 kV voimalinja. Kaikkiaan uutta 

voimalinjaa joudutaan hankkeen yhteydessä rakentamaan 

noin 7 kilometriä.

3. Ympäristövaikutukset

3.1 Vaikutukset ilmastoon

Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ei tuota toimintavai-

heessaan lainkaan ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kasvi-

huonekaasupäästöjä, joissa kokonaismäärissä mitattuna 

merkittävin aine on hiilidioksidi. Näin ollen tuulivoima-

puiston avulla pystytään merkittävällä tavalla hillitsemään 

ilmastonmuutosta, jos sen avulla pystytään korvaamaan 

kasvihuonekaasupäästöjä synnyttäviä energianlähteitä, ku-

ten fossiilisia polttoaineita tai turvetta. Yleisesti tuulivoiman 

arvioidaan korvaavan ensisijaisesti tuotantokustannuksil-

taan kalliimpia energiamuotoja, erityisesti hiililauhde- tai 

maakaasupohjainen sähköntuotanto, joiden vaikutukset il-

mastonmuutokseen ovat usein myös suurimmat. 

Kaikkiaan suunnitellun tuulivoimapuiston avulla pysty-

tään sen toimintakauden aikana vähentämään Suomen 

energiantuotannon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä noin 

19 000−264 000 tonnia vuodessa laskentatavasta riippu-

en. 

Tuulivoimapuistojen tehokkuutta energiantuotanto-

muotona on selvitetty useissa tutkimuksissa käyttämällä 

elinkaarianalyysiin pohjautuvia menetelmiä. Erityisesti tut-
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kimuksilla on haluttu selvittää tuulivoimaloiden rakentami-

sen aikaisen energiankulutuksen ja voimalan toiminta-aika-

naan tuottaman energiamäärän välistä suhdetta. Yleisesti 

tuulivoimapuiston on arvioitu tuottavan sen rakentamises-

sa ja käytöstä poistosta kuluvan energiamäärän keskimää-

rin 4–6 kuukauden aikana, kun otetaan huomioon varsinai-

sen tuulivoimapuiston ohella myös niissä käytettävät voi-

majohdot, sähköasemat ym. oheisrakenteet. Tämän jälkeen 

tuulivoimapuiston avulla tuotettavan sähkön voidaan arvi-

oida alentavan suoraan energiantuotannosta aiheutuvien 

kasvihuonekaasupäästöjen määrää.

3.2 Vaikutukset maankäyttöön ja 
kaavoitukseen

Hankealue sijaitsee Närpiön kaupungissa Strandvägenin ja 

Vasavägenin välisellä metsäisellä selännealueella noin 9,5 

kilometriä Närpiön keskustasta pohjoiseen. Valtaosa han-

kealueesta on rakentamatonta talousmetsäkäytössä olevaa 

metsäaluetta. Hankealueella ei sijaitse vakituisessa käytössä 

olevia asuinrakennuksia. Alueella sijaitsee kaksi pientä mök-

kiä, jotka on Närpiön kaupungin rakennusvalvontaviran-

omaisen mukaan määritelty metsästysmajoiksi tai varastoik-

si. Lähin muu asutus sijoittuu noin 450 metrin etäisyydelle 

hankealueesta Rangsbyvägenin varrelle. Rangsbyvägenin 

ja Norrnäsvägenin risteyksessä Rangsbyn kyläalueella on 

runsaasti asutusta lähimmillään noin kilometrin etäisyydel-

lä tutkimusalueesta. Hankealueen kaakkoiskulmassa sijait-

see Norrskogenin kaatopaikka. Koillisessa hankealueen ul-

kopuolella sijaitsevat ampumarata ja metsästysmaja. 

Suunnitellun tuulivoimapuiston maa-alueet kuuluvat 

yksityisille maanomistajille. Hankkeesta vastaava on teh-

nyt vuokrasopimuksia maa-alueista niillä tiloilla, joille tuu-

livoimalaitokset on tarkoitus rakentaa. Myös maa-alueet 

hankealueen läheisyydessä ovat yksityisten omistuksessa. 

Tilajaotus on hyvin pirstoutunut.

Tuulivoimaa ei ole käsitelty voimassa olevassa Vaasan 

rannikkoseudun seutukaavassa eikä vahvistettavana ole-

van Pohjanmaan maakuntakaavassa ole tutkittu sisämaan 

tuulivoimaloiden rakentamista. Hankealueelle ei ole seutu-

kaavassa eikä maakuntakaavassa osoitettu muuta maan-

käyttöä tai aluevarauksia, jotka estäisivät hankkeen toteut-

tamisen. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan, kun tuu-

livoimarakentamista ei ole käsitelty maakuntakaavassa, 

voidaan lähtökohtaisesti edetä kuntakaavoilla. Hankkeen 

toteuttamiseksi on kaksi vaihtoehtoa joko 1) osayleiskaa-

va ja sen lisäksi asemakaava, tai 2) suunnittelutarveratkai-

sut. Närpiön kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen alu-

een osayleiskaavoittamiseksi kokouksessaan 10.11.2009. 

Samalla kumottiin kaupunginhallituksen päätös laatia ase-

makaava Norrskogenin alueelle.

Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu merkittäviä yhdys-

kuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia. Sähkönsiirrossa 

hyödynnetään hankealueen itäpuolella kulkevaa Närpiö-

Vaskiluoto 110 kV voimajohtoa. Hankealue säilyy käyttö-

tarkoitukseltaan pääosin maa- ja metsätalousalueena, eikä 

hankkeen toteuttaminen edellytä yhdyskuntarakennetta 

hajauttavien uusien asuin-, työpaikka- tai teollisuusaluei-

den toteuttamista. Hankealueen liikenteen järjestäminen 

ei edellytä muutoksia alueelliseen päätieverkkoon.

3.3 Vaikutukset maisemaan ja 
kulttuuriperintöön

Tuulivoimaloiden yhtenä laaja-alaisimmista ympäristövai-

kutuksista on yleisesti pidetty visuaalisia, maisemakuvaan 

kohdistuvia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden rakentaminen 

muuttaa aina ympäristönsä maisemakuvaa. Vaikutusten 

voimakkuuteen vaikuttavat tuulivoimaloiden lopullinen 

koko ja malli. Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa 

sekä teräsrakenteisena putkimallina että ristikkorakentei-

sena terästornina. Visuaalisten vaikutusten laajuuteen vai-

kuttaa merkittävästi toteutettavien tuulivoimaloiden koko. 

Sekä lapoineen noin 150 m korkeille että 180 m korkeille 

tuulivoimalaitoksille tullaan todennäköisesti edellyttämään 

jonkinlaista yövalaistusta (lentoestevalot). Päivämerkintöjä 

ei välttämättä edellytetä lapoineen 150 metriä korkeissa 

voimalaitoksissa. 

Maisemalliset muutokset koetaan suurimmaksi yleen-

sä heti rakentamisen jälkeen tuulivoimaloiden edustaessa 

uutta ja vielä melko tuntematonta teknologiaa. Ajan kulu-

essa tuulivoimaloiden voidaan olettaa istuvan maisemaku-

vaan paremmin, kun ne mielletään osaksi uudenlaista kult-

tuurimaisemaa erityisesti Pohjanmaalla, jossa on käynnissä 

useampia tuulivoimahankkeita.

Hankealueen ympäristön metsät ovat pääasiassa met-

sätalouden, laaksot maatalouden ja suot pienessä määrin 

turvetuotannon käytössä. Maisemassa on nykyisin lähin-

nä pienipiirteistä, perinteisempää vanhaa rakennuskantaa 

ja kulttuuriympäristöä. Perinteisessä, pienimittakaavaises-

sa viljelymaisemassa kookkaiden tuulivoimaloiden voidaan 

sanoa kutistavan ympäristön maisemaelementtejä sekä li-
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tistävän kulttuuriympäristössä näkyviä ajallisia kerrostumia. 

Tämä muutos on voimakkaimmillaan alussa, mutta ajan 

mittaan katsojan silmän tottuessa tuulivoimaloihin tämän 

kaltainen vaikutus lievenee. Koska maisemassa näkyy jo eri 

aikakausien kulttuurihistoriallista kerrostuneisuutta (mm. 

kasvihuoneita ym. pienteollisuutta), tuovat tuulivoimalat 

uuden ja ehkä arvokkaankin ajallisen kerrostuman alueen 

maisemakuvaan. 

Tuulivoimapuiston merkittävimmät vaikutukset koske-

vat Närpiönjokilaakson viljelymaisemaa, joka on sekä arvo-

kas kulttuuriympäristö että maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue. Lisäksi Närpiönjoenlaakson läpi kulkee valta-

kunnallisesti arvokas historiallinen tielinjaus, Adolf Fredrikin 

postitie (nyk. Vaasantie). Hanke muuttaa toteutuessaan 

Närpiönjoen kulttuurimaiseman luonnetta teknisempään 

ja modernimpaan suuntaan. Jokilaakso säilyy ennallaan, 

mutta sieltä avautuvat näkymät länteen alueen ulkopuo-

lelle muuttuvat. Tuulivoimalat näkyvät jokilaakson länsi-

puolella Vaasantietä kuljettaessa osittain metsiköiden ja ra-

kennusten välistä ja osittain laajemmilla näkymien suhteen 

esteettömillä näkymäsektoreilla. 

Hankealueella sijaitsee kuusi vuonna 2009 inventoitua, 

kiinteää muinaisjäännöskohdetta, jotka ovat pääosin var-

haismetallikaudelta peräisin olevia hautaröykkiöitä tai his-

toriallisia kompassiruusuja. Suunnitellut tuulivoimalat ja 

Kuva 3‑3. Havainnekuva Rangsbyn kirkolta (paikka 2 kartalla). 

uudet tiet sijaitsevat keskimäärin 150–200 metrin päässä 

inventoiduista muinaisjäännöksistä. 

3.4 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Norrskogenin hankealue on moreenipeitteistä kallio-

ta. Kallioiden lakialueilla esiintyy runsaasti kalliopaljastu-

mia. Alueen painanteet ovat soistuneita ja näillä alueilla 

moreenin päälle on kerrostunut turvetta. Turvekerrokset 

ovat pienillä soistuneilla alueilla ohuita. Suunnitellun tuu-

livoimapuistoalueen koillisreunalla Starrmossenin ym-

päristössä saattaa esiintyä paksumpiakin turvekerroksia. 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijait-

se luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin luokiteltu pohjave-

sialue (Långviken) sijaitsee lähes viiden kilometrin päässä 

hankealueen luoteispuolella. 

Hankkeen vaikutukset sekä maaperän että pohjavesi-

alueiden ja pohjaveden muodostumisen osalta ovat koko-

naisuudessaan vähäisiä. Hankkeen vaikutukset kohdistuvat 

tuulivoimaloiden perustusten sekä huoltoteiden rakenta-

misalueille. Näiden alueiden osuus alueen kokonaispinta-

alasta on kuitenkin vain noin 2 %. Tuulivoimapuistoalueelta 

ei ole pohjaveden virtausyhteyttä tunnetuille pohjavesialu-

eille eikä alueella myöskään sijaitse yksityiskaivoja, minkä 

takia hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta pohjavesiin.
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3.5 Vaikutukset pintavesiin ja kalastukseen

Norrskogenin hankealueen valuma-alue on hyvin pel-

to- ja suovaltainen. Alueella ei ole järviä tai muita merkit-

täviä vesistöjä. Lähes kaikki hankealueen soista on nykyi-

sin ojitettu, kuten esim. koillisosassa sijaitseva suurin suo-

alue Starrmossen. Sekä Starrmossenilla että sen läheiselle 

Furuedsträsketillä on kuitenkin vielä jäljellä jonkin verran 

ojittamattomia alueita. Valtaosa ojista laskee hankealu-

een lounaisosassa sijaitsevaan Bäcklidbäckeniin. Muita 

hankealueen ulkopuolella sijaitsevia puroja ovat Lidån ja 

Norrnäsån. Näillä puroilla ei arvioida olevan kalataloudel-

lista merkitystä, mutta virkistyskalastajille niillä voi olla pai-

kallisesti merkitystä.  

Tuulivoimaloiden perustusten tai teiden rakentamisel-

la ei arvioida olevan vaikutusta maastossa esiintyviin va-

lumiin tai ojien virtaamiin.  Kuitenkin rakentamisen aikana 

ojissa voi esiintyä kiintoainepitoisuuden ja veden sameu-

den kasvua. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin vähäisiksi ja 

kestoltaan lyhytaikaisiksi. Rakentamisesta alueen pintave-

siin aiheutuvat vedenlaadun muutokset arvioidaan kaiken 

kaikkiaan vähäisiksi.   

3.6 Vaikutukset kasvillisuuteen

Suunnitelluilla tuulivoimaloiden rakentamiseen osoitetuilla 

alueilla tai suunnitellulla sähkönsiirtolinjalla ei ennakkotie-

tojen tai tehtyjen maastoselvitysten perusteella ole luon-

nonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä, metsälain 

10 §:n mukaisia tärkeitä elinympäristöjä tai vesilain 1 luvun 

15 a ja 17 a §:n mukaisia kohteita. Rakentamispaikoilla esiin-

tyvät luontotyypit ovat pääosin hakkuin hoidettuja, met-

sätalouskäytössä olevia eri-ikäisiä taimikoita ja ikäraken-

teeltaan valtaosin nuoria metsiä. Rakentamisalueilla kas-

vava puusto on yksipuolista ja aluskasvillisuus tavanomais-

ta. Metsätalouskäytössä olevien metsien laadulliset tekijät 

ovat näin olennaisesti heikentyneet luonnontilaisesti kehit-

tyneisiin metsiin verrattuna. Alueella on kattava, pääosin 

pohjois-eteläsuuntainen metsäautotiestö, jota hyödynne-

tään huoltotiestön rakentamisessa. Nykyistä verkostoa täy-

dentävät uudet itä-länsisuuntaiset metsäautotiet rakenne-

taan pistoina olemassa olevasta tieverkostosta, jolloin tei-

den aiheuttama metsäalueita pirstova vaikutus jää vähäi-

seksi.

Norrskogenin hankealueella rakennettavan alueen pin-

ta on koko hankealueen pinta-alasta vähäinen, muutamia 

prosentteja, joten valtaosa hankealueesta säilyy molempi-

en hankevaihtoehtojen osalta nykyisen kaltaisena. Alueella 

on kattava, pääosin pohjois-eteläsuuntainen metsäauto-

tiestö, jota hyödynnetään huoltotiestön rakentamisessa. 

Hankealueella sijaitsevat arvokkaat luontokohteet eivät si-

jaitse rakentamiseen kohdistetuilla alueilla, eikä niihin näin 

ollen arvioida kohdistuvan vaikutuksia hankkeen toteutta-

misen seurauksena. Rakennustöiden aikana tulee kuitenkin 

huolehtia arvokkaiden luontokohteiden säilymisestä sekä 

suunnitella rakentamisen aikainen toiminta näitä kohteita 

säästävällä tavalla.

3.7 Vaikutukset linnustoon

3.7.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisaikanaan tuulivoimapuiston toteuttaminen li-

sää ihmistoimintaa ja siitä aiheutuvia häiriötekijöitä (mm. 

melu) hankealueella, mikä voi myös vaikuttaa alueella pe-

siviin lintulajeihin. Rakentamisesta aiheutuvat häiriötekijät 

kohdistuvat pääasiassa tuulivoimaloiden ja niiden oheis-

rakenteiden rakentamisalueille, minkä takia niistä aiheu-

tuvien vaikutusten voidaan arvioida jäävän pääasiassa ra-

kentamisalueiden läheisyyteen. Tavallisimpien metsäla-

jien (mm. varpuslinnut) on havaittu yleensä sietävän var-

sin hyvin perinteisistä rakentamistöistä aiheutuvaa häirin-

tää, mikäli rakentamistoiminta ei kohdistu suoraan niiden 

pesimäympäristöön, vaan niiden pesäpaikan ympärille 

jää vielä lisääntymiseen kannalta soveliaita metsäalueita. 

Rakentamisvaiheen jälkeen ihmistoiminta alueella kuiten-

kin vähenee, mikä pienentää myös sen linnustolle aiheut-

tamia vaikutuksia.

3.7.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset

Norrskogenin tuulivoimala-alue sijoittuu pääasiassa män-

ty- tai kuusivaltaisten talousmetsien luonnehtimalle alu-

eelle, jolla ei tehdyn linnustoselvityksen perusteella ole lin-

nustollisesti erityisen merkittäviä kohteita. Suurin osa tuu-

livoimaloista on sijoitettu kasvillisuudeltaan nuoriin kas-

vatusmetsiin tai avohakkuualoille, joiden pesimälinnus-

toon metsätaloustoimet ovat jo merkittävästi vaikuttaneet. 

Tästä syystä tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuvat 

elinympäristömuutokset jäävät merkitykseltään pieniksi. 

Elinympäristömuutosten kannalta hankealueen herkimpiä 

alueita ovat erityisesti alueella sijaitsevat varttuneet kuusi- 

ja sekametsät, joiden pesimälinnusto on selkeästi käsitel-

tyjä alueita monipuolisempaa ja joille sijoittuvat myös alu-

eella havaitut petolintureviirit. Näillä alueilla suoritettavien 

hakkuiden ja rakentamistoimien määrä on hankesuunnit-

telun yhteydessä kuitenkin minimoitu, minkä takia hank-

keen aiheuttamat elinympäristömuutokset linnuston kan-

nalta tärkeimmillä alueilla voidaan arvioida vähäisiksi.
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Alueella pesivistä lajeista alttiimmiksi suunnitellun 

hankkeen aiheuttamille vaikutuksille voidaan arvioida jo 

edellä mainitut suuret petolinnut kanahaukka ja huuhka-

ja sekä ihmisasutusta välttelevistä lajeista lähinnä metso. 

Tuulivoimaloiden häiriövaikutusten kannalta kanahaukan 

tunnetut pesäpaikat jäävät kaikkiaan varsin etäälle suun-

nitelluista tuulivoimaloista (lähimmillään 480 metrin pääs-

sä), minkä takia häiriövaikutusten voidaan arvioida jäävän 

pieniksi. 

Suurin osa hankealueella pesivistä lajeista ruokailee pää-

asiassa lähellä maan pintaa, mikä pienentää osaltaan tuu-

livoimaloiden niille aiheuttamaa törmäysriskiä. Esimerkiksi 

varpus- ja kanalinnut lentävät pesimäaikanaan vain har-

voin tuulivoimaloiden lapojen toimintakorkeuksien (tornin 

korkeudesta riippuen alimmillaan 60–65 metriä) yläpuolel-

la, minkä takia näiden lajien törmäämistä lapojen kanssa 

voidaan pitää epätodennäköisenä. Hankealueella esiinty-

vistä lajeista törmäykset ovat mahdollisia lähinnä alueella 

liikkuvien petolintujen ja lokkien osalta, jotka lentävät usein 

myös puiden latvojen yläpuolella.  

Norrskogenin suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu 

pääosin lintujen kannalta tärkeiden muuttoreittien ulko-

puolelle, minkä takia tuulivoimaloiden aiheuttama törmä-

yskuolleisuus jää vähäiseksi. Hankealueella ei ole selkeäs-

ti lintujen muuttoa ohjaavia johtolinjoja (mm. isot vesi- tai 

peltoalueet tai jokiuomat), joiden voisi arvioida keskittä-

vän lintujen muuttoa hankealueella. Hankealueen lähei-

syydessä muuttoa ohjaavia maastonmuotoja ovat erityi-

sesti Pohjanlahden rantaviiva, joka muodostaa sekä keväi-

sin että syksyisin merkittävän muuttoreitin useille vesi- ja 

lokkilinnuille sekä mm. kuikille. Pohjanlahden rannikon li-

säksi lintujen muuttoa ohjaa alueen itäpuolella kulkeva 

Närpiönjoki, joka keskittää erityisesti mantereen puolella 

lentävien lajien muuttoa. Näitä reittejä pitkin muuttavat lin-

nut eivät kuitenkaan pääosin ohjaudu suunnitellulle han-

kealueelle, minkä takia tuulivoimaloilla ei pitäisi olla mer-

kittäviä vaikutuksia niiden muuttoon.

3.8 Vaikutukset luonnonsuojeluun, 
luonnonsuojelualueisiin ja uhanalaisiin lajeihin

3.8.1 Luonnonsuojelualueet
Lähimpänä hankealuetta sijaitsevat Risnäsmossenin, 

Hinjärven tai Närpiön saariston Natura 2000 –verkoston 

kohteet sijoittuvat kaikki vähintään 7 kilometrin päähän 

suunnitellusta hankealueesta, minkä takia hankkeen raken-

tamisella tai sen käytöllä ei arvioida olevan vaikutusta luon-

todirektiivin liitteen I luontotyyppeihin tai liitteen II lajien 

esiintymiseen näillä alueilla. Lisäksi myös luonnonsuojelu-

alueilla esiintyville, lintudirektiivin liitteen 1 lajeille aiheutu-

vat riskit voidaan hankkeen osalta arvioida vähäisiksi johtu-

en Natura-alueiden sijoittumisesta etäälle suunnitelluista 

tuulivoimaloista.

3.8.2 Liito-orava
Hankealueella sijaitsee jonkin verran liito-oravan tyypilli-

sesti suosimia elinympäristöjä kuten varttuneita sekapuu-

kuusikoita, ojan varsia ja peltojen reunametsiä. Intensiiviset 

metsänhoitotoimenpiteet, kuten runsaat harvennus- ja 

avohakkuut, ja paikoin hyvinkin tiheä kiinteistöjaotus teke-

vät hankealueen metsikkökuvioista kuitenkin pienialaisia ja 

pirstoutuneita. Liito-oravan asuttamat metsät eivät sijoitu 

tuulivoimaloiden tai huoltoteiden alustaville rakentamis-

paikoille. Liito-oravan kannalta potentiaaliset elinympä-

ristöt ovat nykyisellään pienialaisia, viljelysalueiden, taimi-

koiden ja metsänuudistusalojen ympäröimiä. Kolme esiin-

tymisaluetta sijaitsee lisäksi aivan hankealueen reunalla. 

Tuulivoimaloiden alustavat rakennuspaikat tai huoltoties-

tö eivät kummassakaan hankesuunnitelmassa sijoitu siten, 

että havaitut luonnonsuojelulain 49 §:n mukaiset liito-ora-

van lisääntymis- ja levähdysalueet tai elinalueet pirstoutui-

sivat nykyisestään tai että ne pienentäisivät elinalueeksi so-

veltuvaa metsäpinta-alaa merkittävästi. 

Liito-oravan ei tiedetä olevan erityisen meluherkkä laji, 

mistä kertoo lajin esiintyminen vilkasliikenteisten teiden ja 

ihmisasutuksen välittömässä läheisyydessä. Rakentamisen 

aikaisen liikkumisen ja melun seurauksena on kuiten-

kin mahdollista, että liito-oravat välttävät reviiriensä nii-

tä osia, jotka sijaitsevat rakentamisalueiden läheisyydessä. 

Voimaloiden 18, 27 ja 29 rakentamisen aikana onkin huo-

mioitava erityisesti läheiset liito-oravan asuttamat elinalu-

eet. Nämä alueet suositellaan rajattavaksi nauhoin rakenta-

misen ajaksi. Voimala 29 on uudessa hankesuunnitelmas-

sa esitetty poistettavaksi, mikä vähentää osaltaan liito-ora-

vaan kohdistuvia riskejä vaihtoehdossa VE 2.

3.8.3 Lepakot

Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat lepakoille 

törmäysriskin. Törmäysten ohella tuulivoimaloiden aihe-

uttamaa lepakkokuolleisuutta voi linnuista poiketen lisätä 

myös lepakoiden suurempi alttius pyörivien lapojen aihe-

uttamille ilmanpaineen muutoksille, erityisesti nopealle il-

manpaineen laskulle, jotka voivat joissain tilanteissa aihe-
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uttaa suoraan lepakon kuoleman niiden keuhkoihin muo-

dostuvista ilmakuplista aiheutuvien verisuonivaurioiden 

sekä sisäisen verenvuodon kautta (nk. barotrauma).

Lepakoiden lisääntymisen kannalta potentiaalisille alu-

eille (mm. kolopuut, vanhat rakennukset, louhikot) ei hank-

keen yhteydessä kohdistu merkittäviä rakentamistoimia, 

minkä takia hankkeen vaikutukset lepakoihin voidaan ar-

vioida vähäisiksi. Hankkeen toteuttaminen voi kuitenkin 

vaikuttaa lepakoiden käyttämiin lentoreitteihin erityisesti 

huoltoteiden aiheuttaman metsien pirstoutumisen ja met-

säkuviorakenteen pienenemisen seurauksena. Vaikutukset 

eivät kuitenkaan todennäköisesti ole merkittäviä johtuen 

alueen jo nykyisin rikkonaisesta metsärakenteesta sekä 

tuulivoimaloiden sijoittumista pääosin käsitellyille metsä-

kuvioille.

3.9 Varjostusvaikutukset

Varjostusvaikutus ulottuu Norrskogenissa sääolosuhteet 

ja tuulivoimaloiden käyttöasteen huomioivan mallinnuk-

sen mukaan noin 500–1 000 metrin etäisyydelle hankealu-

een uloimpien voimaloiden ulkopuolelle (varjostusvaiku-

tus vähintään 8 tuntia vuodessa). Varjostusalue on pääosin 

maa- ja metsätalousaluetta, kun taas varjostusalueella si-

jaitsevien vakituisten ja loma-asuntojen määrä on vähäi-

nen.  Närpiön kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten 

mukaan hankealueella sijaitsevat muut rakennukset ovat 

vapaa-ajan käytössä olevia metsästysmajoja ja varastora-

kennuksia.

3.10 Meluvaikutukset

Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoimalai-

tosten vaatimien perustusten ja tieyhteyksien maaraken-

nustöistä sekä sähkönsiirron osalta myös uusien ilmajohto-

jen rakentamisesta. Varsinainen voimalaitoksen pystytys ei 

ole erityisen meluavaa toimintaa ja vastaa normaalia raken-

tamis- tai asennustöistä aiheutuvaa melua. Rakentamisen 

aikana meluavimpia työvaiheita ovat mahdolliset louhinta- 

tai paalutustyöt. Muut maarakentamiseen liittyvät työvai-

heet (maa-ainesten kuljetukset, täytöt, kaivut jne.) vastaa-

vat normaalia maarakentamista.

Kuva 3-6 Norrskogenin tuulivoimapuiston vaihtoehdon VE 2 mukainen varjostuslas-
kelma sääolosuhteet ja tuulivoimaloiden käyttöasteen huomioivan mallinnuksen 
mukaan. Tornin korkeus 100m, lapojen halkaisija 90 m.  

Kuva 3-5 Norrskogenin tuulivoimapuiston vaihtoehdon VE 1 mukainen varjostuslaskel-
ma sääolosuhteet ja tuulivoimaloiden käyttöasteen huomioivan mallinnuksen mukaan. 
Tornin korkeus 100m, lapojen halkaisija 90 m.  
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Kuva 3‑7. Vaihtoehdon VE 1 melutilanne kun käytetään 100 m korkeita voimaloita. 
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Toiminta-aikanaan tuulivoimalaitoksen synnyttämän 

melun vaikutussäde vaihtelee muutamasta sadasta met-

ristä yli kilometriin. Tuulivoimalaitoksen äänen havaitse-

miseen vaikuttavat merkittävästi kuitenkin alueen luontai-

set ääniolosuhteet sekä taustamelu. Napakorkeudeltaan 

100 m korkeiden tuulivoimalaitosten laskennallinen me-

lutaso arvioitiin lähinnä hankealuetta sijaitsevien asuin-

talojen kohdalla olevan noin 42–46 dB ja alueen itäpuo-

lella olevan metsästysmajan kohdalla vastaavasti 48 dB. 

Napakorkeuden muutos 100 metristä 140 metriin laajen-

taa melualueita hieman, ero melutasoissa on noin 1 dB. 

Melutasot eivät ylitä loma-asumiseen käytettyjen aluei-

den yöajan ohjearvoja. Vakituiseen asumiseen käytettävien 

alueiden osalta melutaso on ohjearvon tasalla tai sen alla. 

Lasketut melutasot ovat sitä luokkaa, ettei tuulivoimalaitos-

ten aiheuttamaa melua pysty erottamaan kaikissa sääolois-

sa, sillä tuulen aiheuttama ääni peittää tuulivoimalaitoksen 

äänen alleen osan ajasta. Tietyissä olosuhteissa taustame-

lun ollessa hiljaista tuulivoimalaitosten ääni on kuitenkin 

kuultavissa sekä lähimpien vakituisten asuntojen että lä-

himmän loma-asunnon kohdalla. 

3.11 Elinkeinoelämä

Vaasan seutu on yksi Suomen yritysvaltaisimmista alueis-

ta. Kärkiyritysten menestymisen kautta alueelle on muo-

dostunut koko seutua työllistävä yritysverkosto, joista val-

taosa toimii energiateknologian alalla. Pohjoismaiden suu-

rimpaan energiaklusteriin kuuluvat energiateknologian 

alalla toimivien yritysten lisäksi yrityksiä palvelevat tukior-

ganisaatiot sekä alalle osaajia kouluttavat korkeakoulut ja 

oppilaitokset. EWEA (European Wind Energy Association) 

on laskenut, että Euroopassa tuulipuiston rakentaminen 

työllistää keskimäärin 15 ihmistä rakennettua megawat-

tia kohti. Tämä jakaantuu vielä sillä tavalla, että voimaloi-

den ja sen komponenttien valmistus työllistää noin 12,5 ih-

mistä, ja rakentaminen 1,2 ihmistä megawattia kohti. Kun 

nämä luvut sovelletaan Norrskogenin hankkeeseen, voi-

daan todeta, että tuulivoimapuiston rakentaminen työllis-

tää tuulivoimaloiden valmistusvaiheessa 800–2000 ihmis-

tä sekä 80–190 ihmistä tuulivoimapuiston perustamisvai-

heessa. Vastaavasti käyttövaiheessaan tuulivoimapuiston 

arvioidaan työllistävän keskimäärin 0,4 ihmistä asennettua 

megawattia kohti. Mikäli Norrskogenin tuulivoimapuiston 

työllistävä vaikutus on samansuuruinen, tarkoittaa hank-

keen toteuttaminen kaikkiaan noin 25–65 uutta työpaik-

kaa. 

3.12 Vaikutukset metsästykseen

Metsästys ja riistanhoito ovat Norrskogenin alueella ny-

kyisin merkittäviä virkistyskäyttömuotoja, joihin myös 

tuulivoimapuiston toteuttamisella voi olla vaikutusta. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen edellyttämät maatarpeet 

kattavat kuitenkin vain pienen osan hankealueen koko-

naispinta-alasta, minkä takia hankkeen toteuttaminen ei 

merkittävästi muuta alueen soveltuvuutta metsästykseen 

ja riistanhoitoon. 

Hankkeen toteuttaminen voi rakentamisaikanaan vai-

kuttaa riistan esiintymiseen ja liikkumiseen hankealueel-

la. Merkittävin laji on tässä yhteydessä hirvi, jonka metsäs-

tys alueella on nykyisin hyvin aktiivista. Tuulivoimaloiden 

rakentamisvaiheessa ihmistoiminta hankealueella tulee li-

sääntymään, minkä takia osa lähellä voimakkaimman ra-

kentamisen aluetta ruokailevista tai lisääntyvistä hirvis-

tä saattaa siirtyä etäämmälle rakennettavista alueista. 

Vaikutukset voidaan kuitenkin arvioida pääosin väliaikaisik-

si eläinten palatessa vanhoille ruokailu- ja elinalueilleen ra-

kentamisen aiheuttaman häirinnän ja ihmistoiminnan alu-

eella vähentyessä. 

Tuulivoimapuiston hirvieläimille aiheuttamien vaikutus-

ten kannalta keskeisessä asemassa ovat erityisesti niiden 

merkittävimpien ruokailu- ja lisääntymisalueiden säilyt-

täminen, jotta lajien esiintyminen pystytään alueella tur-

vaamaan tuulivoimapuiston rakentamisesta huolimatta. 

Lisääntymisaikanaan naarashirvet hakeutuvat varttuneem-

piin metsiin ja suoalueiden reunoihin, mihin ovat ruokailu-

mahdollisuuksien ohella syynä tiheämmän kasvillisuuden 

tarjoama suoja synnyttämään valmistautuvalle hirvinaa-

raalle. Em. elinympäristöihin ei hankkeen yhteydessä koh-

distu huomattavia rakennustoimia, minkä takia myös niihin 

kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida pieniksi. Hirvien 

talviaikaisiin ruokailualueisiin (mm. taimikkoalueet) hank-

keen toteuttamisella ei sen sijaan ole vaikutusta.

3.13 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja 
viihtyisyyteen

Hankealue on pääosin metsää. Hankealueella sijaitsee 

muutama rakennus, jotka on rakennusvalvonnan mu-

kaan määritelty metsästysmajoiksi tai varastoiksi. Lisäksi 

alueen koillispuolella sijaitsee metsästysmaja ja ampuma-

rata. Hankealueella ei ole merkittyjä virkistyskohteita tai 

-reittejä. Pyöräilyreittejä on hankealueen länsi- ja itäpuo-

lella Närpiöstä Norrnäsiin ja Ylimarkkuun. Hankealuetta 
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lähin asuinrakennus sijaitsee noin 450 metrin etäisyydel-

lä Rangsbyvägenin varrella. Haja-asutusta sijaitsee teiden 

varsilla noin kilometrin etäisyydellä hankealueen luoteis-, 

länsi- ja eteläpuolella. Hankealuetta käytetään nykyisin 

metsänhoidon lisäksi lähinnä ulkoiluun, luonnon tarkkai-

luun sekä metsästykseen, marjastukseen ja sienestykseen. 

Toimivat tuulivoimalat eivät näitä toimia estä, mutta voima-

loiden ääni, varjostus tai näkyminen voidaan kokea virkis-

tyskäyttöä häiritsevinä tekijöinä. Osa taas saattaa retkeillä 

katsomaan tuulivoimaloita. Asukaskyselyn mukaan valta-

osa (68 %) vastaajista arveli, ettei hanke tule vaikuttamaan 

retkeilyyn ja ulkoiluun.

Pääosa (84 %) Norrskogenin asukaskyselyn vastaajista suh-

tautuu hankkeeseen myönteisesti; tuulivoimapuiston hyö-

tyjä pidetään suurempina kuin haittoja. Vastaavasti valta-

osa (94 %) vastaajista pitää vaikutuksiltaan myönteisempä-

nä hankkeen toteuttamista kuin toteuttamatta jättämistä. 

Tuulivoimahankkeeseen suhtautumiseen vaikuttaa kuiten-

kin voimakkaasti vastaajan asuin- tai lomanviettopaikka; 

mitä lähempänä hankealuetta asuu, sitä kielteisempi nä-

kemys hankkeesta.

Muista ympäristövaikutuksista asukaskyselyn vastaajat 

olivat selkeimmin huolissaan tuulivoimapuiston kielteisis-

tä vaikutuksista linnustoon sekä kulttuuriympäristöön säily-

miseen. Lisäksi viidennes lähiasukkaista oli huolissaan kiin-

teistönsä käyttömahdollisuuksien ja arvon heikkenemises-

tä tuulivoimaloiden myötä, vaikka huoleen ei todellisuu-

dessa olisikaan aihetta. Asukkaiden mielestä Norrskogenin 

tuulivoimalahanke vaikuttaa vastaavasti myönteisesti kun-

nan imagoon ja talouteen sekä työllisyyteen. Tämän lisäksi 

asukkaat odottivat myös myönteisiä vaikutuksia ilmaston-

muutokseen ja ympäristöystävällisempää energiantuotan-

toa. 

Tuulivoiman myönteiset vaikutukset ovat enemmän yh-

teisöllisiä tai yhteiskunnallisia, mutta kielteiset vaikutukset 

tuntuvat lähinnä yksilötasolla hankkeen lähiympäristössä. 

Tuulivoimalat heikentävät asumisviihtyvyyttä ja virkistys-

käyttöä niillä, jotka asuvat melu-, varjostus- tai näkymäalu-

eella ja joita tuulivoimalan ääni, varjostus tai läheisyys voi 

häiritä. Haitoista kärsivien määrä lisääntyy, jos voimalaitos-

ten koko ja teho kasvavat. Maisemassa näkyvät tuulivoima-

lat voivat häiritä joitakin näkymäalueella asuvia, lomailevia 

tai ulkoilevia virkistyskäyttäjiä kauempanakin.
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Norrskogen vindkraftspark / tuulivoimapuisto
Virkistys / Rekreation

0 2 41 km

Uimaranta / Badstrand

Vierassatama / Gästhamn

Ampumarata / Skjutbana

Metsästysmaja / Jaktstuga

Pyöräilyreitti / Cykelled

Ulkoilureitti / Friluftsled

Lähialueen asuinrakennus / Bostadsbyggnad i närområdet

Lähialueen lomarakennus / Fritidsbostad i närområdet

Hankealue / Projektområde

Kuva 3-8. Hankkeen lähiympäristön vakituinen ja vapaa-ajan asutus sekä virkistyskohteet ja -alueet
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3.14 Tuulivoimapuisto ja jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa 

oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippu-

matta, kuka omistaa alueen. Yleinen käytäntö on, että toi-

sen omistamassa metsässä saa liikkua ja kerätä luonnonan-

timia. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan 

tapa, jotka perustuvat eri lakeihin. Jokamiehen oikeudet 

mahdollistavat liikkumisen jalan, hiihtäen tai pyöräillen 

luonnossa poissulkien kuitenkin pihamaat ja pellot. Myös 

mm. telttailu (etäisyys asumuksiin huomioitava), veneily, ui-

minen, onkiminen ja pilkkiminen ovat sallittuja. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana vapaata liikku-

mista rakentamisalueiden välittömässä läheisyydessä jou-

dutaan turvallisuussyistä rajoittamaan. Rajoitukset koske-

vat kerrallaan vain niitä osia hankealueesta, jotka ovat ra-

kentamisen alla. Tuulivoimapuiston valmistuttua alueella 

voi liikkua kuten ennenkin, sillä liikkumisrajoitukset poiste-

taan rakentamisajan jälkeen. Tuulivoimapuiston valmistut-

tua aluetta voi jokamiehenoikeuksien puitteissa käyttää ku-

ten ennenkin. 

4. Hankkeen toteuttamiskelpoisuus

4.1 Ympäristö

Hankkeen alkuperäinen suunnitelma toteuttaa 32 tuulivoi-

malaitosta on ympäristön kannalta toteuttamiskelpoinen. 

Arvioinnissa ei todettu olevan sellaisia haitallisia ympäris-

tövaikutuksia, että vaihtoehdon VE 1 mukaista ei voitaisi 

hyväksyä. Sähkönsiirtolinjan luonnonolosuhteiden yksityis-

kohdat tulee kuitenkin vielä tarkistaa tarkemman suunnit-

telun yhteydessä.

Luonnon yhtenäisyyden maksimoimiseksi voimalaitok-

sen numero 7 rakentamista voisi harkita. Tuulivoimalan si-

joittuminen kahden osin luonnontilaisen suoalueen väliin 

voi osaltaan tehdään siitä paikallisesti merkittävän koh-

teen.

Hanke on kokonaisuudessaankin toteuttamiskelpoinen 

myös ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kannalta.

4.2 Yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Hankkeen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ratkaistaan 

kaavoitusmenettelyn kautta.

4.3 Taloudelliset edellytykset

Hankkeesta vastaavalla EPV Tuulivoima Oy:llä on hyvät 

edellytykset toteuttaa suuri energiainvestointi.
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Kuva 1‑1. Tuulivoimapuisto maaympäristössä.
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1. Johdanto

1.2 Miksi tuulivoimaa

Tuulivoima on ekologisesti erittäin kestävä energiantuo-

tantomuoto. Tuulivoima on uusiutuva energian lähde ja 

sen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ver-

rattuna esimerkiksi fossiilisia polttoaineita käyttäviin voi-

malaitoksiin. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edel-

lyttää voimakasta hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. 

Tuulivoimaloiden käytöstä ei synny hiilidioksidia eikä muita 

ilmansaasteita eikä voimalan purkamisesta jää jäljelle vaa-

rallisia jätteitä. Lisäksi tuulivoimalat lisäävät Suomen ener-

giaomavaraisuutta.

EU on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian osuu-

den noin 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä sekä vä-

hentämään kasvihuonepäästöjä vähintään 20 prosenttia 

vuoden 1990 tasosta. Myös Suomen valtioneuvoston vuo-

den 2008 ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mu-

kaan Suomeen tulee rakentaa 6 TWh edestä tuulivoimaa 

vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

Suomeen tulee rakentaa noin 700 tuulivoimalaitosta lisää. 

Suomi ei ratkaise velvoitteitaan pelkästään merituulivoima-

puistoilla, vaan myös maalle rakennettavia tuulivoimapuis-

toja tarvitaan. Tällöin etsitään tuulisuusominaisuuksiltaan ja 

rakennettavuudeltaan optimaalisia alueita. 

1.1 Taustaa

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa 

Närpiön kaupunkiin Norrskogenin alueelle. Tämän vuoksi 

EPV on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenet-

telystä annetun lain mukaisen arviointimenettelyn (YVA-

menettely), joka koskee Närpiön Norrskogenin alueelle 

suunniteltua maatuulivoimapuistoa. Arviointimenettely 

perustuu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen päätökseen 

(LSU-2009-R-29 (531)) YVA-menettelyn tapauskohtaisesta 

soveltamisesta tässä hankkeessa.

Hankkeeseen kuuluu enintään 32 tuulivoimalaitosta, joi-

den yksikköteho on 2–5 MW. Tavoitteena on rakentaa tek-

nisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta toteuttamis-

kelpoinen tuulivoimapuisto.

YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristö-

vaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamis-

ta suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä 

kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 

Arvioinnissa olennaista on avoimuus ja toimiva vuorovai-

kutus eri tahojen kesken. YVA-menettelyssä ei tehdä pää-

töksiä hankkeen toteuttamisesta.

Maatuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää alueen 

kaavoittamista ja varausta maakuntakaavassa. Hankkeen 

toteuttaminen edellyttää lupaa maa-alueiden omistajilta. 

Päätökset hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta tekee 

EPV Tuulivoima Oy arviointimenettelyn ja kaavoitusmenet-

telyn jälkeen.
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2. Hankkeesta vastaava 

2.1 Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaava on EPV Tuulivoima Oy, joka on EPV 

Energia Oy:n omistama tuulivoimatuotantoon keskittynyt 

yhtiö. EPV Energia Oy:n strategisena tavoitteena on kas-

vattaa sähköntuotanto-omistuksiaan entistä ympäristöys-

tävällisempään suuntaan ja vastata omalta osaltaan näin 

Euroopan komission asettamiin uusiutuvan energian lisää-

mistavoitteisiin. 

Tuulivoimakehitykseen keskittyvä EPV Tuulivoima Oy 

-tytäryhtiö on perustettu valmistelemaan tuulivoimahank-

keita erityisesti Pohjanmaan alueelle. EPV Tuulivoima Oy:n 

tarkoituksena on kartoittaa tuulivoimalle soveltuvia alueita 

ja myöhemmin rakentaa alueelle useita tuulivoimapuistoja 

teknistaloudellisten reunaehtojen täytyttyä. 

EPV Energia Oy on sähkön ja lämmön tuotantoon ja 

hankintaan erikoistunut suomalainen voimayhtiö. EPV 

Energia -konsernin muodostavat emoyhtiön EPV Energia 

Oy ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt EPV Tuulivoima 

Oy, EPV Alueverkko Oy, Tornion Voima Oy, Vaskiluodon 

Teollisuuskiinteistöt Oy, EPV Bioturve Oy, Suomen 

Energiavarat Oy ja enemmistöomisteinen Rajakiiri Oy sekä 

omistusyhteisyritykset Suomen Merituuli Oy, Vaskiluodon 

Voima Oy, Rapid Power Oy ja osakkuusyritykset Proma-

Palvelut Oy, Pohjolan Voima Oy ja Teollisuuden Voima Oyj.

EPV Energia Oy:ssä on keskitytty voimantuotanto-

omistuksien hallinnointiin ja omistusarvon nostamiseen. 

Yhtiö tavoittelee tuotanto-omistustensa asteittaista jalos-

tamista vähäpäästöisiksi ja kestävän kehityksen mukaisik-

si. Toiminta-ajatuksena on yhtiön omistamien ja käytössä 

olevien sähkönhankintaresurssien tehokas hyödyntämi-

nen sekä pyrkimys parantaa jatkuvasti osakkaille toimite-

tun energian kilpailukykyä.

EPV Energia Oy on perustettu vuonna 1952. Kuluneiden 

viiden vuosikymmenen aikana yhtiön toiminta on laajen-

tunut merkittävästi ja osittain myös muuttanut muotoaan. 

Yhtiö hankkii nykyään vuosittain noin 4,4 TWh sähköä, mikä 

vastaa noin viittä prosenttia koko Suomen sähkön käytös-

tä.

2.2 Hankkeesta vastaavan 
tuulivoimaprojektit Pohjanmaan alueella

EPV Tuulivoima Oy:n tarkoituksena on etsiä ja myöhemmin 

rakentaa täyteen kokoonsa noin 10 kappaletta tuulivoima-

puistoja. Yhtiöllä on Pohjanmaan alueella käynnissä selvi-

tyksiä useilla eri alueilla. Hankkeiden koko ja yksityiskohdat 

vaihtelevat alueittain. Kyseessä ovat erilliset hankkeet, jotka 

eivät ole keskenään vaihtoehtoisia. 

Ilmajoen-Kurikan tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-•	

ohjelman mukainen kokonaiskapasiteetti 60–100 MW.

Teuvan tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-ohjelman •	

mukainen kokonaiskapasiteetti 90–150 MW.

Vähänkyrön tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-•	

ohjelman mukainen kokonaiskapasiteetti 60–100 MW.

Metsälän tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-ohjelman •	

mukainen kokonaiskapasiteetti 135–225 MW.

Maalahden Sidlandetin tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-•	

ohjelman mukainen kokonaiskapasiteetti 87–145 MW.

Finnsätretin tuulivoimapuisto, suunniteltu kokonaiska-•	

pasiteetti 12–20 MW. 

Mustasaaren tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-•	

ohjelman mukainen kokonaiskapasiteetti 135–225 MW.

Kuva 2‑1 EPV Energia Oy:n sähkönhankinta vuosina 2003–2008 (GWh). 
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Kuva 2‑2 EPV Tuulivoima Oy:n tuulivoimarakentamisen selvitysalueet Pohjanmaalla ja niiden liittyminen kantaverkkoon. 
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3. Tavoitteet ja suunnittelutilanne

Suomessa valtioneuvoston vuoden 2008 ilmasto- ja 

energiastrategia käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia 

toimenpiteitä. Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden 

mukaan Suomen asennettu kokonaistuotanto tulisi pyr-

kiä nostamaan vuoteen 2020 mennessä 6 TWh:iin, joka 

vastaa nykyisten tuulivoimalaitosten maksimitehojen mu-

kaan noin 700 uuden tuulivoimalaitoksen rakentamista. 

Laitosrakentamisessa tulee ilmastostrategian mukaan pyr-

kiä ensisijaisesti laajoihin yhtenäisiin voimalaitosalueisiin, 

tuulivoimapuistoihin, jotka mahdollistavat osaltaan tuuli-

sähkön kustannustehokkaan tuottamisen.

Suomessa tuulivoimalle soveltuvia alueita on pääasi-

assa merellä, rantojen läheisyydessä ja sisämaassa korkei-

den alueiden päällä, jossa tuulen keskinopeus mahdollis-

taa tehokkaan sähköntuotannon. Pohjanmaan maakunta-

ohjelmassa 2007–2010 todetaan, että rannikon hyvät tuu-

liolosuhteet luovat edellytyksiä tuulivoiman käytön huo-

mattavalle lisäämiselle. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu, että 

monipuolisen energiantuotannon kehittäminen on yksi 

maakunnan keskeisistä prioriteeteista, jonka rinnalla maa-

kunnan tavoitteena nähdään myös uusiutuvan energian-

tuotannon kehittämisen edistäminen maakunnan alueel-

la. Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille 2010–2011 

laaditun toteuttamissuunnitelman mukaan Pohjanmaan 

alueelle on tällä hetkellä suunnitteilla lisäksi huomattavaa 

tuulivoimatuotantoon liittyvää opetus-, tutkimus- ja kehi-

tystoimintaa (mm. Vaasan Energiainstituutin hallinnoima 

tuulivoiman tutkimus- ja kehityshanke), joka tukee osal-

taan maakunnan alueelle suunniteltujen tuulivoimapuis-

tojen suunnittelua ja toteutusta.

Pohjanmaan rannikko lukeutuu Suomessa alueisiin, jolla 

hyvät tuuliolosuhteet luovat edellytyksiä tuulivoiman käy-

tön lisäämiselle osana energiantuotantoa. EPV Tuulivoima 

Oy on tuulisuusanalyysien avulla arvioinut, että Närpiön 

Norrskogenin alue soveltuu hyvin tuulivoimapuiston sijoi-

tuspaikaksi. Paikan sopivuutta puoltavat sekä hyvät tuu-

liolosuhteet että 7 km päässä kulkeva 110 kV voimajoh-

toyhteys, jota pystytään hyödyntämään suunniteltujen 

voimaloiden liittämisessä valtakunnan sähköverkkoon. 

Suunnittelualueelle on valmiiksi rakennettu useita metsä-

autoteitä, joita pystytään myös merkittävällä tavalla hyö-

dyntämään suunnitellun tuulivoimapuiston rakentamisen 

ja ylläpidon aikana.

3.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet

3.1.1 Lähtökohdat tuulivoimapuistolle

Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaa ohjaavat nykyisin 

voimakkaasti erityisesti Euroopan Unionin kansainväliset 

energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet. Euroopan komissio 

antoi vuonna 2008 jäsenmaita koskevat säädösehdotuk-

set ilma- ja kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen sekä 

uusiutuvan energian käytön tehostamiseen tähtäävistä 

toimista. Näiden tavoitteiden avulla pyritään toisaalta vä-

hentämään uusiutumattomien, fossiilisten polttoaineiden 

käyttöä sekä toisaalta hillitsemään maapallon keskilämpö-

tilan nousua ja kasvihuoneilmiötä. Euroopan Unionin il-

mastostrategian sekä päästöjen rajoittamiseen tähtäävien 

säädösehdotusten keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Lämpötilan nousu tulisi rajoittaa pidemmällä aikavälillä •	

kahteen asteeseen, mikä edellyttää maailmanlaajuisten 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vuoteen 

2050 mennessä 50 prosenttia vuoteen 1990 verrattu-

na. Teollisuusmailta tämä edellyttää 60–80 prosentin 

päästövähennyksiä vuoteen 2050 mennessä.

EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään yksipuo-•	

lisella sitoumuksella vähintään 20 prosenttia vuoteen 

2020 mennessä vuodesta 1990. Vähennystavoite 

nousee 30 prosenttiin, jos saadaan aikaan kansainväli-

nen sopimus, jossa muut kehittyneet maat sitoutuvat 

vastaaviin päästövähennyksiin ja taloudellisesti 

edistyneemmät kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 

pyrkimyksiin riittävässä määrin vastuidensa ja valmiuk-

siensa mukaisesti. 

Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa nostetaan •	

8,5 prosentista energian loppukulutuksesta vuonna 

2005 vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttiin. 

Komissio on esittänyt, että EU:n sisällä uusiutuvan energi-

an edistämisvelvoite jaetaan eri maiden kesken siten, että 

Suomen velvoite olisi nostaa uusiutuvan energian osuus 

nykyisestä noin 28,5 prosentista 38 % vuoteen 2020 men-

nessä. Euroopan komission suunnitelmien mukaan tuuli-

voiman avulla voitaisiin kokonaisuudessaan tuottaa noin 

12 % jäsenmaiden sähkönkulutuksesta, josta karkeasti kol-

masosa voidaan sijoittaa merelle.
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Tuulivoima on osa kestävää energiajärjestelmää ja se 

korvaa sähkömarkkinoilla muita energiantuotantomuoto-

ja. Tuulisuus vaihtelee ajallisesti paljon ja tuulivoimalle ovat 

ominaista tuotannonvaihtelut tunti-, kuukausi- ja vuosita-

solla. Kuitenkin myös sähkön kulutus vaihtelee huomatta-

vasti ja vaihtelevan kulutuksen kattamiseksi tarvitaan eri-

tyyppisiä sähköntuotantotekniikoita.

Tuulivoimatuotannon vaihtelu tuuliolosuhteiden mu-

kaan ei muodostu tekniseksi eikä taloudelliseksi ongel-

maksi ennen kuin vasta erittäin suurilla tuotantomäärillä. 

Valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiassa vuodel-

le 2020 asetettu tuulivoimatavoite (2000 MW) on määräl-

lisesti samaa suuruusluokkaa kuin sähkönkulutuksen nor-

maali vuorokausivaihtelu. Useiden eri maiden kokemusten 

ja mallilaskelmien perusteella tuulivoiman vaatima säätö-

tarve on 1-5 % asennetusta tuulivoimakapasiteetista, kun 

tuulivoimalla tuotetaan 5-10 % sähköstä (VTT 2009). 

Tuulivoiman lisäys vaikuttaa sähköjärjestelmässämme 

eniten lyhytaikaiseen säätöön. Suurin osa säädöstä toteute-

taan vesivoimaloissa, joissa se on edullisinta tehdä. Suomen 

sähkömarkkinat ovat osa yhteispohjoismaisia sähkömark-

kinoita, joilla on vesivoimaosuuden vuoksi hyvät mahdolli-

suudet siihen joustavuuteen mitä tuulivoiman lisääminen 

järjestelmään tuo.

3.1.2 Tuulisuus

Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten tuulivoiman tuo-

tantoon soveltuvia alueita ovat rannikkoalueet, merialu-

eet ja tunturit. Paikkakohtaista ja entistä tarkempaa tie-

toa Suomen tuuliolosuhteista on saatavissa Motivan 

ja Ilmatieteen laitoksen alihankkijoineen toteuttaman 

Tuuliatlas-projektin valmistumisen myötä.  Marraskuussa 

2009 julkistettu Suomen Tuuliatlas on tietokonemallinnuk-

seen perustuva tuulisuuskartoitus ja sen tarkoitus on tuot-

taa mahdollisimman tarkka kuvaus paikkakohtaisista tuu-

liolosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta 

ja turbulenttisuudesta alkaen 50 metrin korkeudesta aina 

400 metriin saakka vuosi- ja kuukausikeskiarvoina. Tuloksia 

on mahdollista tarkastella tässä vaiheessa tarkkuudeltaan 

2,5 x 2,5 kilometrin karttaruuduissa.

Tuuliatlaksen mallinnusten perusteella tuulen aritmeet-

tinen keskinopeus (m/s) 100 metrin korkeudessa Närpiön 

Norrskogenin alueella on vuositasolla tarkasteltuna 7-7,5 

m/s luokkaa (Kuva 3-2). Korkeuden kasvaessa tuulen no-

peus kasvaa ja 200 metrin korkeudessa saavutetaan 8-9 

m/s taso (Kuva 3-3). Närpiön Norrskogenin alueella saavu-

tetut tuulennopeudet ovat tyypillisiä rannikon tuntumas-

sa sijaitseville alueille. Korkeampia tuulennopeuksia saavu-

tetaan rannikolla, Pohjan- ja Suomenlahden merialueilla, 

Ahvenanmaan saaristomerellä sekä joillakin tunturialueil-

la.

3.1.3 Hankkeen alueellinen ja valtakunnallinen 
merkitys

Euroopan komissio on asettanut tavoitteeksi nostaa uusiu-

tuvien energialähteiden osuuden 21 prosenttiin sähkön 

kokonaiskulutuksesta vuoteen 2010 mennessä (Directive 

2001/77/EC). Nykyisellään Suomen tuulivoimakapasiteet-

Kuva 3‑1 Tuulivoiman keskimääräinen kausivaihtelu: Suomen tuulivoimalaitosten yhteenlasketun tuotannon jakautuminen 
eri kuukausille vuosina 1992‑2008. (Lähde VTT). 
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Norrskogenin tuulivoimapuisto
Tuulen nopeus vuositasolla

Projektområde
Hankealue

0 5 10 km

Tuulen nopeus/
Vindhastighet 100 m

Norrskogenin tuulivoimapuisto
Tuulen nopeus vuositasolla

Projektområde
Hankealue

0 5 10 km

Tuulen nopeus/
Vindhastighet 200 m

Kuva 3‑2. Tuulen nopeus (m/s) vuositasolla Närpiön Norrskogenin alueella 100 metrin 
korkeudessa (Suomen Tuuliatlas, Ilmatieteen laitos 2009).

Kuva 3‑3. Tuulen nopeus (m/s) vuositasolla Närpiön Norrskogenin alueella 200 metrin korkeudessa 
(Suomen Tuuliatlas, Ilmatieteen laitos 2009).
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ti oli vuoden 2009 lopussa yhteensä noin 146 MW, joka 

vastaa kokonaisuudessaan noin prosenttia maamme koko 

sähköntuotantokapasiteetista. Toteutuessaan hanke olisi 

yhdessä muiden suunniteltujen tuulivoimapuistohankkei-

den kanssa merkittävä edistysaskel sekä alueellisesti että 

valtakunnallisesti ja tärkeä kansallisessa ja kansainvälisessä 

ilmastostrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta. Lisäksi, koska tuulivoima ei tuotantovaiheessaan 

synnytä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästö-

jä, voidaan suunnitellun hankkeen avulla osaltaan vähentää 

Suomen energiantuotannossa syntyviä kasvihuonekaasu-

päästöjä ja siten osaltaan vaikuttaa Kioton sopimuksen mu-

kaisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen.

Pohjanmaan maakunta panostaa nykyisin voimakkaas-

ti alueella sijaitsevan energiaklusterin kehittämiseen, jon-

ka ytimessä on Vaasan seudulla sijaitseva energiatek-

nologisen osaamisen keskittymä (yli 100 alan yritystä). 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevien yritysten avul-

la tuulivoimapuistojen valmistuksessa käytettävien kom-

ponenttien valmistaminen sekä tuulivoimapuiston raken-

taminen pystyttäneen toteuttamaan logistisesti kustan-

nustehokkaalla tavalla ja hyödyntämään siten alueen omaa 

työvoimaa ja erityisosaamista. Lisäksi alueella sijaitsevien 

energia-alan yritysten avulla tuulivoimapuiston huolto ja 

ylläpito pystytään todennäköisesti toteuttamaan alueen 

omia toimijoiden kanssa yhteistyössä, jolloin hanke tarjoaa 

etuja myös Pohjanmaan alueen elinkeinoelämälle ja työl-

lisyydelle. 

Suomen tuulivoimalaitosten yhteenlaskettu tuotan-

to vuonna 2008 oli 261 GWh. Suomen kokonaistuuli-

voimakapasiteetti vuoden 2008 lopussa oli 143 MW. 

Tuulivoimakapasiteetti (MW) ja tuotanto (GWh) kasvoivat 

vuonna 2008 enemmän kuin koskaan aiemmin: kapasiteetti 

kasvoi 33 MW (30 %) ja tuotanto 72 GWh (38 %).

3.1.4 Hankkeen tavoitteet

Suunnitellun hankkeen tavoitteena on toteuttaa ensisijai-

sesti laajentaa tuulivoimatuotantoa Pohjanmaan maakun-

nan alueella ja näin kehittää maakunnan omaa, uusiutuviin 

energianlähteisiin pohjautuvaa sähköntuotantoa. 

3.2 Suunnittelutilanne ja 
toteutusaikataulu

Hankkeen alustavaa suunnittelua on tehty EPV Tuulivoima 

Oy:ssa vuodesta 2008 alkaen. Hankkeen yleissuunnittelua 

tehdään ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, ja se 

jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jälkeen.

Ympäristövaikutusten arviointi on tarkoitus saattaa pää-

tökseen alkuvuodesta 2010. EPV Tuulivoima Oy päättää in-

vestoinneista YVA-menettelyn jälkeen. Hankkeen edellyttä-

mät suunnitelmat ja luvat on esitelty kappaleessa 5. Laajan 

tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää mm. alueen 

kaavoittamista sekä rakennuslupia.

Hankkeiden toteuttamisen ajankohta riippuu hankkeen 

teknistaloudellisista reunaehdoista. Hankkeen rakentami-

seen kuluvaa aikaa on käsitelty kappaleessa 6.4.9.

Kuva 3‑4 Suomeen asennetun tuulivoimakapasiteetin ja tuotannon kehitys Suomessa vuosina 
1992–2008. (Lähde VTT). 
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4. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely ja sen aikataulu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu

syyskuu

lokakuu

marraskuu

joulukuu

tammikuu
2010

helmikuu

maaliskuu

huhtikuu

toukokuu

kesäkuu

Arviointiohjelman laadinta 

Maastokauden selvitykset 

Päätös hankkeen käynnistämisestä, 
lupahakemukset, luvat, 

Ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen laatiminen 

Tiedottaminen ja yleisötilaisuus 

Tiedottaminen ja yleisötilaisuus 

Ohjausryhmä 

Ohjausryhmä 

Yleissuunnittelu, selvitysten 
laadinta, vaikutusten arviointi, 
vaihtoehtojen vertailu 
arviointiohjelman ja 
yhteisviranomaisen lausunnon 
mukaisesti

YVA
 alkaa

YVA
päättyy

Arviointiohjelma kuulutus ja 
tiedottaminen 

Yhteysviranomaisen lausunto 
arviointiohjelmasta

Arviointiselostuksen 
kuuluttaminen ja tiedottaminen

Yhteysviranomaisen lausunto 
arviointiselostuksesta

Kansalaisten ja viranomaisten 
mielipiteet ja lausunnot
arviointiohjelmasta 

Kansalaisten ja viranomaisten 
mielipiteet ja lausunnot
arviointiselostuksesta

Hankkeesta vastaavan tehtävät Yhteysviranomaisen tehtävät

YVA-menettelyn kulku

Toteuttaminen ja seuranta

Kuva 4‑1. YVA‑menettelyn aikataulu tässä hankkeessa.

4.1 Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely ja sen päävaiheet

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) 

astui voimaan 1.9.1994. Lain tavoite on kaksijakoinen. 

Tavoitteena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arvioin-

tia ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista jo suun-

nitteluvaiheessa, niin myös lisätä kansalaisten tiedonsaan-

tia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. 

YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma 

tai päätös jonkin hankeen toteuttamiseksi, vaan sen avulla 

tuotetaan tietoa päätöksentekoa varten.

YVA-lakia sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheu-

tua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaiset 

hankkeet on lueteltu YVA-asetuksessa. Yksittäistapauksissa 

voidaan myös muilta hankkeilta vaatia vastaavaa arviointi-

menettelyä, mikäli ympäristövaikutusten oletetaan olevan 

merkittäviä.
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4.2 Arviointiohjelma

EPV Tuulivoima Oy käynnisti Norrskogenin tuulivoimapuis-

ton YVA-menettelyn toimittamalla hankkeen arviointioh-

jelman yhteysviranomaisena toimivalle Länsi-Suomen ym-

päristökeskukselle kesäkuussa 2009. Arviointiohjelma on 

suunnitelma siitä, miten hankkeesta vastaava on aikonut 

toteuttaa varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin.

Ohjelman saatuaan Länsi-Suomen ympäristökeskus il-

moitti julkisesti hankkeen vireillä olosta. Arviointiohjelma oli 

julkisesti nähtävillä 8.6.–8.7.2009 Närpiön kaupungintalolla 

sekä Närpiön kaupunginkirjastossa. Arviointiohjelmaan on 

voinut tutustua myös Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 

internetsivuilla www.ymparisto.fi/lsu > Ympäristönsuojelu 

> Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Vireillä ole-

vat YVA-hankkeet.

4.3 Arviointiohjelmasta saadut lausunnot 
ja mielipiteet 

Yhteysviranomainen pyysi arviointiohjelmasta lausunnot 

vaikutusalueen kunnilta ja muilta keskeisiltä viranomaisil-

ta ja muilta tahoilta. Lausuntonsa YVA-ohjelmasta yhteysvi-

ranomaiselle toimittivat seuraavat tahot:

Närpiön kaupunginhallitus•	

Närpiön kaupunki, Länsirannikon ympäristöyksikkö•	

Pohjanmaan liitto•	

Pohjanmaan museo•	

Pohjanmaan pelastuslaitos (ei huomautettavaa)•	

Pohjanmaan TE- keskus, Kalatalousyksikkö•	

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos •	

Fingrid Oyj•	

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri r.y.•	

Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt•	

Österbottens svenska producentförbund (ÖSP)•	

Sydbottens Natur och Miljö•	

Arviointiohjelman nähtävilläoloaikana niillä, joihin hanke 

saattaa vaikuttaa, oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ar-

viointiohjelmasta yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelmasta 

jätettiin 1 mielipide. 

4.4 Yhteysviranomaisen lausunnon 
huomiointi

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausun-

non huomioon ottaminen YVA:ssa on esitetty taulukossa 

4-1

4.5 Arviointiselostus

Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-selostuksen valmistu-

misesta kuulutuksella noudattaen samaa periaatetta kuin 

YVA-ohjelmassa. Tämä arviointiselostus kuulutetaan ja ase-

tetaan nähtäville huhtikuussa 2010.

Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen näh-

tävilläolosta, joka järjestetään samoin kuin arviointiohjel-

man nähtävilläolo. Määräaika mielipiteiden ja lausuntojen 

toimittamiseksi yhteysviranomaiselle on 1–2 kuukautta.

Mielipiteen selostuksesta ja tehtyjen selvitysten riittävyydes-

tä saavat antaa kaikki ne, joihin hanke saattaa vaikuttaa. Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausunnot keskeisiltä viran-

omaistahoilta kuten ohjelmavaiheessa. Viranomainen koko-

aa mielipiteet ja lausunnot yhteen ja antaa niiden perusteel-

la oman lausuntonsa selostuksesta ja sen riittävyydestä.

4.6 Arviointimenettelyn päättyminen 

YVA-menettely päättyy, kun Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta kahden 

kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. 

Yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa hankkeen ym-

päristövaikutusten arviointiselostuksesta hankkeesta vas-

taavalle ja hanketta käsitteleville viranomaisille. Arvioinnin 

tuloksia ovat arviointiselostus ja yhteysviranomaisen anta-

ma lausunto. Nämä asiakirjat liitetään mukaan hankkeen 

edellyttämiin lupahakemuksiin.

4.7 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen 
järjestäminen

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallis-

tua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt joiden oloihin 

ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, va-

paa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke 

saattaa vaikuttaa.

Arvioinnin aikana järjestetään kaksi avointa yleisötilai-

suutta, joista toinen järjestettiin arviointiohjelmavaiheessa 

kesäkuussa 2009. Toinen yleisötilaisuus järjestetään ympä-

ristövaikutusten arviointiselostuksen valmistutumisen jäl-

keen. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja arvioinnin tulok-

sia. Tilaisuuksissa kuntalaisilla on mahdollisuus kysyä ja saa-

da tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Tiedotuskanavina käytettiin hanke-esitteitä, lehdistö-

tiedotteita, paikallisradioita ja hankkeen internet-sivuja. 

Keskeisenä osallistumisen keinona arvioinnissa hyödynnet-

tiin kesällä 2009 toteutettua asukaskyselyä. Tätä on kuvattu 

tarkemmin kappaleessa 14.5.

Arviointia varten perustettiin seuraavat työryhmät: 

suunnitteluryhmä, ohjausryhmä ja seurantaryhmä. 
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Taulukko 4‑1. Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVA:ssa.

Yhteysviranomaisen	lausunnon	kohta Käsittely	YVA:ssa/YVA-selostuksessa

Arviointiselostuksessa	tiivistelmän	kattavuuteen	on	kiinnitettävä	huomiota.	Siitä	
tulee	käydä	ilmi	kaikki	oleelliset	asiat	ja	arvioinnin	tulokset.

Kattava	tiivistelmä	arviointiselostuksesta	on	esitetty	selos-
tuksen	alussa

Hankkeesta	vastaavan	muut	tuulivoimaprojektit	Pohjanmaan	ja	Etelä-Pohjanmaan	
maakuntaliittojen	alueella	tulisi	seuraavassa	vaiheessa	kuvata	hieman	tarkemmin,	
niin	että	niiden	yhteiskapasiteetti	tulisi	esille.

EPV	Tuulivoima	Oy:n	tuulivoimapuistohankkeiden	selvi-
tysalueiden	suunnitellusta	sähköntuottokapasiteetista	on	
kerrottu	kappaleessa	2.2.

Muut	tiedossa	olevat	tuulivoimahankkeet	yhtiön	omien	lisäksi	olisi	syytä	myös	
jossain	muodossa	esittää,	koska	suurella	määrällä	hankkeita	on	yhteisvaikutuksia	
kanta-	ja	alueellisen	verkon	kehittämiseen.

Alueen	muut	tuulivoimahankkeet	on	esitetty	kappaleessa	
6.6.1

Yhteysviranomainen	pitää	ensisijaisen	tärkeänä,	että	erityisesti	yhteisvaikutukset	
Finnsätretin	hankkeen	kanssa	arvioidaan	Norrskogenin	hankkeen	yhteydessä.	
Varsinkin	jos	Finnsätretin	hankkeesta	ei	tehdä	erillistä	YVAa.

Eri	hankkeiden	yhteisvaikutuksia	on	arvioitu	kappaleessa	
15.

Myös	muut	alueen	sähköverkkoon	vaikuttavat	suuret	hankkeet	tulisi	esittää. Ks.	edellinen	kohta.

Kohta	Sähkönsiirto	on	tarkistettava	todellisen	tilanteen	mukaiseksi.	Sähkönsiirto	
on	oleellinen	osa	hankekokonaisuutta.

Sähkönsiirtoa	on	käsitelty	kappaleessa	6.4.8.

Maa-alueiden	omistus	-kohdassa	olisi	syytä	mainita	myös	hankealueeseen	rajau-
tuvien	alueiden	omistustilanne	yleisellä	tasolla,	koska	jotkut	vaikutukset	kohdistu-
vat	myös	hankealueen	ulkopuolelle.

Maa-alueiden	omistusta	on	käsitelty	kappaleessa	9.2.2.

Norrnäsin	ja	Yttermarkin	osayleiskaavat	sekä	oikeusvaikutteinen	Närpiön	ran-
tayleiskaava	ovat	ilman	kaavaotetta	ja	-kuvauksia.	Kaavojen	tavoitteiden,	kaava-
määräysten	ja	suunnitteluohjeiden	pitäisi	soveltuvin	osin	olla	myös	mukana,	koska	
kaavojen	ohjauksesta	alueen	käyttöön	ei	lukija	muuten	saa	riittävän	selkeää	
kuvaa.

Kaavojen	kuvausta	on	tarkennettu	ja	kaavaotteet	lisätty.	
Kaavoitusta	on	käsitelty	kappaleessa	9.2.3.

Maakuntakaavaotteen	(ei	vielä	vahvistettu)	tulisi	olla	kookkaampi	jotta	luettavuus	
paranisi.	Arviointiselostuksessa	kaavoitustilanteen	kuvausta	tulee	täydentää

Suurikokoinen	maakuntakaavaote	on	esitetty	ja	kaavoitus-
tilanne	täydennetty	kappaleessa	9.2.3.2.

Puuttuu	kartta	jolla	olisi	kuvattu	hankealueen	läheisyydessä	olevat	rakennukset.	
Selostusvaiheessa	tämä	on	täydennettävä	ja	koko	hankealue	on	oltava	mukana.	
Niitä	on	ilmeisesti	ja	selvitettäessä	niitä	on	varmistettava	myös	mahdollisesti	
myönnetyt	tai	vireillä	olevat	luvat	tai	lupahakemukset.	Myös	muut	toiminnot,	ja	
erityisesti	herkät	häiriytyvät	kohteet,	on	tuotava	esille.

Kartta	on	lisätty	ja	kuvausta	tarkennettu	kappaleessa	
9.2.1.

Tulee	vielä	tutkia,	voidaanko	VE	1:stä	muodostaa	selkeästi	erillinen	vaihtoehto	tai	
vaihtoehtoja,	vertailun	selkiyttämiseksi.	Yhteysviranomaisen	käsityksen	mukaan	
samasta	syystä	pienemmän	tuulivoimapuiston	ottaminen	lisävaihtoehdoksi	olisi	
tarpeen.	
Vaihtoehtojen	niukkuus	tulee	aina	perustella,	myös	kuvata	mahdolliset	pois	jätetyt	
vaihtoehdot.

Arvioidut	vaihtoehdot	on	kuvattu	kappaleissa	6.2	ja	6.3.

Kohdassa	Tiivistelmä	esitetyt	ja	kohdassa	Arviointitehtävä	luetellut	arvioitavat	
vaikutukset	tosin	poikkeavat	toisistaan.	Ne	ovat	kyllä	samansuuntaisia,	mutta	ne	
pitäisi	esittää	yhdenmukaisesti	eri	kohdissa

Vaikutusten	käsittelyyn	ja	niiden	esittelyyn	on	arviointi-
selostuksessa	kiinnitetty	huomiota	mm.	yhdenmukaisella	
esitystavalla.

Rakentamisaikaisten	ja	toiminnan	aikaisten	vaikutusten	kohdentuminen	tulisi	
arvioida	samoin	otsikoin	kuin	toiminnan	aikaisten	vaikutusten,	eikä	vaikutusläh-
teen	perusteella	
Eri	vaikutusten	otsikoinnissa	ja	ryhmittelyssä	olisi	selkeämpää	käyttää	rakenneläh-
tökohtana	YVA-lain	2§	määritelmiä	vaikutuksen	kohteista.

Arviointiselostuksessa	jokaisesta	vaikutusluokasta	on	pyrit-
ty	erittelemään	selkeästi	hankkeen	rakentamisen	ja	käytön	
aikaiset	vaikutukset,	jos	se	oli	arvioinnin	mielekkyyden	
kannalta	mahdollista.

Selvityksissä	käytetyt	menetelmät	ja	niiden	taustat	ja	oletukset	tulee	arviointise-
lostuksessa	esittää	selkeästi,	koska	ne	tässä	vaiheessa	ovat	osittain	jääneet	luette-
lonomaisiksi	mahdollisuuksiksi	ja	niihin	on	vaikea	ottaa	kantaa

Menetelmien	kuvauksia	on	tarkennettu	ja	ne	on	esitetty	
vaikutuksittain	kappaleissa	8–14

Olemassa	olevan	materiaalin	käyttö	osana	selvityksiä	on	luonnollisesti	tarkoi-
tuksenmukaista,	mutta	sen	soveltuvuus	tulee	tarkistaa	ja	myös	perustella	ennen	
käyttöä	ja	lisäksi	täydentää	uusin	selvityksin	ja	inventoinnein	kyseiseen	arviointiin	
sopiviksi.	

Olemassa	olevaa	materiaalia	on	täydennetty	uusin	selvityk-
sin	ja	mallinnuksin.

Arviointiohjelman	lähdeluettelossa	on	vain	kotimaisia	lähteitä.	Kuten	tiedetään,	
tuulivoimahankkeiden	ympäristövaikutuksista	on	monenlaisia	kansainvälisiä	
selvityksiä	ja	tutkimuksia,	joita	voi	arviointiselostusvaiheessa	hyödyntää,	edellä	
mainittu	kuitenkin	erityisesti	huomioon	ottaen

Kotimaisten	lähteiden	lisäksi	on	hyödynnetty	kansainvälisiä	
selvityksiä	(mm.	linnustovaikutusten	arvioinnissa,	metsäs-
tykseen	kohdistuvissa	vaikutuksissa	ja	riskien	arvioinnissa).

Valtakunnalliset	alueidenkäyttötavoitteet	on	tuotu	esille,	mutta	VAT:ien	tarkis-
tamisesta	ei	ole	mainintaa.	Valtioneuvosto	otti	kantaa	tuulivoimarakentamiseen	
päätöksessään	13.11.2008	valtakunnallisten	alueidenkäyttötavoitteiden	tarkista-
misesta.	”Maakuntakaavoituksessa	on	osoitettava	tuulivoiman	hyödyntämiseen	
parhaiten	soveltuvat	alueet.	Tuulivoimalat	on	sijoitettava	ensisijaisesti	keskitetysti	
useamman	voimalan	yksiköihin”.

Valtakunnallisten	alueidenkäyttötavoitteiden	kuvausta	ja	
niiden	suhdetta	arvioituun	hankkeeseen	on	tarkasteltu	
yhdyskuntarakenteen	ja	maankäytön	yhteydessä	kappa-
leessa	9.3.1.
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Yhteysviranomaisen	lausunnon	kohta Käsittely	YVA:ssa/YVA-selostuksessa

Melun	osalta	tulee	selvittää	myös	infraäänien	osuus.	Melun	seuranta	on	myös	
otettava	mukaan	seurantaohjelmaan.	Haitallisten	vaikutusten	ehkäisyyn	ja	lie-
ventämiseen	tässä	kohdassa	on	syytä	kiinnittää	huomiota.	Joitakin	keinoja	on	
ohjelmassa	mainittu

Infraäänien	osuutta	tuulivoimaloiden	tuottamasta	melusta	
on	käsitelty	kappaleessa	14.1.3.2.	Melun	seurantaohjel-
maa	on	esitetty	kappaleessa	16.3.	

Rakentamisen	aikaisissa	vaikutuksissa	tulee	arvioida	myös	melun	vaikutukset	
eliöstölle,	esimerkiksi	linnustolle,	ja	pyrkiä	ajoittamaan	työt	niin	että	niistä	aiheu-
tuu	mahdollisimman	vähän	haittaa	lisääntymisaikana	keväällä

Rakentamisen	aikaisten	linnustovaikutusten	vähentäminen	
on	huomioitu	kappaleessa	11.5.7.	

Selvitettäessä	toiminnan	aikaisia	vaikutuksia	linnustoon	on	tarkoituksenmukaista	
kerätä	mahdollisimman	tarkkaan	olemassa	oleva	tieto	ja	kokemus	alueen	muut-
toreiteistä,	levähdys-	ja	ruokailualueista	sekä	pesimälinnustosta,	jotta	saadaan	
pidemmän	aikavälin	kuvaa	alueen	arvoista.

Hankealueella	laadittiin	vuonna	2009	erillinen	linnustosel-
vitys,	jossa	tarkasteltiin	sekä	alueella	pesivää	että	sen	kaut-
ta	muuttavaa	linnustoa.	Selvityksessä	käytetyt	menetelmät	
on	esitetty	kappaleessa	11.5.	

Koska	tuulivoimapuistojen	aiheuttamat	linnustovaikutukset	ovat	merkittäviä,	on	
tarpeen	tehdä	pesimäaikainen	linnustoselvitys	keväällä	sekä	selvittää	muuttava	
linnusto.	Se	tulisi	kevään	lisäksi	tehdä	myös	syysmuuton	aikaan.	Hankealueen	
metsäkanakannan	selvittäminen	ja	vaikutusten	arviointi	on	erityisen	tärkeää.

Ks.	edellinen	kohta.

Arviointiohjelmassa	todetaan,	että	alueelta	selvitetään	luonnonsuojelu-	ja	vesilain	
arvokkaiden	luontotyyppien	esiintyminen	sekä	esiintyykö	vaikutusalueella	uhan-
alaisia	luontotyyppejä	(vrt.	Suomen	ympäristö	8:	”Suomen	luontotyyppien	uhan-
alaisuus”.	Toimittajat	Anne	Raunio,	Anna	Schulman	ja	Tytti	Kontula).	Selvitysten	
tulokset	tulee	hyödyntää	tuulivoimaloiden	sijoittamisessa.	Olisi	hyvä	mainita,	onko	
alueella	metsä-	ja	vesilain	mainitsemia	erityisiä	elinympäristöjä	(ML)	ja	luontotyyp-
pejä	(VL),	ja	merkitä	ne	kartalle.	Luontodirektiivin	liitteen	IVa	lajeista	tulee	selvit-
tää	myös	muiden	kuin	liito-oravien	esiintyminen.	Sen	lisäksi	lähinnä	kyseeseen	
voisivat	tulla	Vaasan	leveysasteilla	saakka	esiintyvät	lepakot.

Hankealueen	luontotyyppien	nykytilaa	on	esitetty	kap-
paleessa	11.4,	liito-oravien	elinalueita	kappaleessa	
11.6.3.2.1	ja	lepakoita	kappaleessa	11.6.3.2.2.

Luontovaikutukset	edellyttäisivät	mm.	tiesuunnitelman	näkymistä	kartalla,	koska	
juuri	rakentamisenaikaiset	vaikutukset	todetaan	luontoon	suurimmiksi.	

Tiesuunnitelmat	on	lisätty	kartalle	kappaleessa	6.2	ja	kuva-
us	suunnitellusta	huoltotiestöstä	kappaleessa	6.4.7.

Luontovaikutusten	osalta	vaikutusalueen	rajaus	vaikuttaa	pääsääntöisesti	riittä-
vältä.	Linnusto,	erityisesti	muuttavan	linnuston	kannalta	tarkastelu	tulee	tehdä	
laajemmalla	alueella.

Muuttolinnuston	osalta	kappaleessa	11.5	on	tarkasteltu	
hankealueen	ohella	muuttoreittien	yleistä	sijoittumista	
Närpiön	alueella

Esitetyssä	maisema-	ja	kulttuuriympäristöanalyysissä	tulee	ulottaa	myös	maa-
kunnallisesti	arvokkaisiin	kulttuurimaisema-	alueisiin	sekä	loma-	asutukseen.	
Maisemallisten	vaikutusten	tarkastelualue	on	laaja,	mikä	on	perusteltua.	Sen	
rajalla	tai	sisällä	ovat	Närpiönjokilaakson	kulttuurimaisema-	alue	sekä	näkymät	
lännestä,	mereltä.	kulttuuriympäristön	tai	maiseman	vaalimisen	kannalta	valta-
kunnallisesti	arvokkaat	alueet,	lienevät	vaikuttaneen	rajaukseen.	Virtuaalimallin	
käyttö	olisi	tarpeen	vaikutusten	havainnollistamisessa.

Maakunnallisesti	arvokkaat	maisema-	ja	kulttuuriym-
päristöalueet	sekä	loma-asutus	on	otettu	huomioon.	
Tarkastelualueen	rajauksessa	on	huomioitu	ympäristö	
vähintään	20	kilometrin	etäisyydellä	hankealueesta,	jonka	
sisälle	visuaalisten	vaikutusten	on	oletettu	ulottuvan.	
Havainnollistamisessa	on	käytetty	hyväksi	valokuvasovittei-
ta	ja	ympäristöleikkauksia.	

Arviointiselostukseen	liittyvä	vaikutusten	seurantaohjelma	tulee	laatia	hankkeen	
elinkaaren	ajaksi.	Esimerkiksi	melutasossa	saattaa	tapahtua	muutoksia

Ehdotus	hankkeen	seurantaohjelmaksi	on	esitetty	kappa-
leessa	0.

Eräissä	YVA-hankkeissa	kuten	tiehankkeissa	on	käytetty	eräänä	osallistamismuo-
tona	yhteistä	tutustumista	hankealueeseen	asiasta	kiinnostuneiden	kanssa,	jolloin	
osallistujat	voivat	paikan	päällä	esittää	kysymyksiä.	Tämä	olisi	suositeltavaa	myös	
tuulivoimahankkeissa	soveltuvin	osin.

Ympäristövaikutusprosessin	yleisötilaisuuksien	lisäksi,	EPV	
Tuulivoima	Oy	on	järjestänyt	omia	tilaisuuksia	hankkeeseen	
liittyen.	

Ruotsinkielisen	Pohjanmaan	riistanhoitopiiri	esittää,	että	paikalliselle	riistanhoi-
toyhdistykselle	sekä	metsästysseuralle/-seuroille	on	varattava	mahdollisuus	osal-
listua	hankkeen	jatkosuunnitteluun.	Ruotsinkielisen	Pohjanmaan	tuottajainliitto	
(ÖSP)	katsoo	että	heidät	on	kutsuttava	seurantaryhmän	jäseniksi	ja	että	seuran-
taryhmälle	on	varattava	mahdollisuus	vaikuttaa	näkyvästi	ympäristönvaikutusten	
arvioinnin	laatuun

Ehdotus	on	huomioitu	seurantaryhmän	kokoonpanossa.

Selkeämpi	vaikutusten	ryhmittely	vaikutusten	arviointikohdassa	olisi	eduksi	luet-
tavuudelle,	esimerkiksi	luontovaikutuksiin	voisi	sijoittaa	Vaikutukset	linnustoon	ja	
Vaikutukset	uhanalaisiin	eläimiin.	Ryhmittelyssä	on	nyt	sekä	vaikutuksia,	kuten	
melu,	että	vaikutusten	kohteita,	mikä	on	epäjohdonmukaista.

Arviointiselostuksessa	vaikutukset	on	jaettu	rakennettuun	
ympäristöön,	luonnonympäristöön,	luonnonvarojen	hyö-
dyntämiseen	kohdistuvat	vaikutukset	ja	ihmisiin	kohdis-
tuvat	vaikutukset.	Ne	on	koottu	omille	otsikkotasoilleen	
arvioinnin	selkiyttämiseksi.

Raportoinnissa	on	jatkossa	kiinnitettävä	huomiota	mm.	hankkeen	visuaaliseen	
havainnollistamiseen	kauempaa	katsoen	sekä	alueella	toimivien	ja	liikkuvien	
näkökulmasta

Havainnekuvia	hankkeesta	on	esitetty	maisemavaikutusten	
arvioinnin	yhteydessä	kappaleessa	10

Maaston	korkeuserojen	havainnollistaminen	arviointiselostusvaiheessa	on	tarpeen. Selostukseen	on	lisätty	topografiakartta	kappaleeseen	
11.1.2.	
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4.7.1 Suunnitteluryhmä

Suunnitteluryhmä vastasi arvioinnin käytännön toteutuk-

sesta, kuten lähtötietojen kokoamisesta, dokumenteista ja 

tiedottamisesta. Suunnitteluryhmään osallistuivat:

Hankkeesta vastaava, EPV Tuulivoima Oy•	

YVA-konsultti, Ramboll Finland Oy•	

4.7.2 Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata arviointiprosessia ja 

osaltaan varmistaa arvioinnin asianmukaisuus ja laaduk-

kuus. Norrskogenin tuulivoimapuistohanketta on käsitel-

ty sekä maakunnallisessa ohjausryhmässä että kunnalli-

sessa ohjausryhmässä.  Maakunnallisessa ohjausryhmäs-

sä käsiteltiin useita EPV Tuulivoima Oy:n samanaikaisesti 

Pohjanmaan alueella vireillä olleita tuulivoimapuistohank-

keita. Kunnallisessa ohjausryhmässä käsiteltiin yksinomaan 

Norrskogenin tuulivoimapuistohanketta. Maakunnallinen 

ohjausryhmä kokoontui arviointimenettelyn aikana kaksi 

kertaa ja kunnallinen ohjausryhmä kolme kertaa.

Maakunnalliseen ohjausryhmään osallistuivat:

Länsi-Suomen Ympäristökeskus•	

Museovirasto•	

Pohjanmaan liitto•	

Etelä-Pohjanmaan liitto•	

Maakuntamuseo•	

Merenkulkulaitos •	

Pohjanmaan pelastuslaitos •	

Maalahden kunnan edustaja•	

Kristiinankaupungin kunnan edustaja•	

Ilmajoen kunnan edustaja•	

Kurikan kaupungin edustaja•	

Teuvan kunnan edustaja•	

Vähäkyrön kunnan edustaja•	

Närpiön kaupunki•	

EPV Tuulivoima Oy•	

Ramboll Finland Oy•	

Maakunnallisessa ohjausryhmän ensimmäisessä ta-

paamisessa vieraili Ympäristöministeriön edustaja. 

Maakunnalliseen ohjausryhmään oli kutsuttu myös 

Metsähallituksen sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-

toksen edustajat. 

Kunnalliseen ohjausryhmään osallistuivat:

Närpiön kaupunginjohtaja•	

Närpiön rakennustarkastaja•	

Närpiön kaavoitusinsinööri•	

Närpiön ympäristötarkastaja•	

Närpiön maanmittausteknikko•	

Länsi-Suomen ympäristökeskus•	

EPV Tuulivoima Oy•	

Ramboll Finland Oy•	

4.7.3 Seurantaryhmä

YVA-seurantaryhmän tarkoituksena oli varmistaa tarvittavi-

en selvitysten asianmukaisuus ja riittävyys. Seurantaryhmä 

kokoontui arviointimenettelyn aikana kolme kertaa. 

Seurantaryhmään kutsuttiin ohjausryhmän jäsenten li-

säksi edustajat mm. seuraavilta tahoilta:

Närpesnejdens egnahemsförening•	

Sydbottens Natur och Miljö•	

Närpes hembygdsförening•	

Norrnäs skifteslag•	

Rangsby skifteslag•	

Näsby skifteslag•	

Närpesnejdens jaktvårdsförening•	

Skogsvårdsföreningen Österbotten•	
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5. Hankkeen edellyttämät luvat ja 
päätökset
5.1 Ympäristövaikutusten arviointi

EPV Tuulivoima Oy pyysi kirjallisesti Länsi-Suomen ympä-

ristökeskusta tekemään YVA-lain 4 §:n mukaisen päätök-

sen siitä, että hankkeeseen tulee soveltaa YVA-menettelyä. 

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antamassa päätök-

sessä (LSU-2009-R-29 (531)) todetaan, että hankkeeseen 

on YVA-lain 6§:n nojalla sovellettava YVA-menettelyä.

5.2 Hankkeen yleissuunnittelu

Hankkeen yleissuunnittelua tehdään arvioinnin yhteydes-

sä. Se jatkuu ja tarkentuu ympäristövaikutusten arviointi-

menettelyn jälkeen.

5.3 Sopimukset

5.3.1 Liittymissopimus sähköverkkoon

Tuulivoimalaitosten kytkentä alueelliseen sähköverkkoon 

edellyttää liittymissopimusta. Vähintään 110 kV voimajoh-

don rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain mukaista 

rakentamislupaa energiamarkkinavirastolta. Johtoreittien 

maastotutkimus edellyttää lääninhallituksen myöntämää 

tutkimuslupaa. Maa-alueiden lunastus voimajohdon ra-

kentamista varten edellyttää lunastuslain mukaista lunas-

tuslupaa valtioneuvostolta.

EPV Tuulivoima on tehnyt liittymissopimuksen. 

5.3.2 Sopimukset maanomistajien kanssa

Tuulivoimalaitosten rakentaminen edellyttää sopimuksia 

maanomistajien kanssa.

EPV Tuulivoimalla on sopimukset maanomistajien 

kanssa. 

5.4 Kaavoitus

Laajan tuulivoimapuiston toteuttaminen vaatii alueen 

kaavoittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suu-

ren tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää varausta 

maakuntakaavassa. Pohjanmaan liitto on käynnistänyt ke-

väällä 2009 vaihekaava 2:n, joka käsittelee energiahuoltoa, 

erityisesti tuulivoimaa. Vaihekaavan yhdeksi lähtökohta-

aineistoksi otetaan mukaan tiedossa olevat tuulivoima-

hankkeet. Alueen toteuttaminen edellyttää myös varausta 

oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ja/tai asemakaavassa.

Norrskogenin alueen yleiskaavaprosessi on käynnistet-

ty talvella 2009. 

5.5 Rakennusluvat

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyt-

tö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista rakennuslupaa 

Närpiön rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaa 

hakee alueen haltija. Rakennusluvan myöntämisen edel-

lytys on, että hankkeen YVA-menettely on päättynyt ja 

Ilmailuhallinnolta on saatu lausunto lentoturvallisuuden 

varmistamiseksi.

5.6 Tutkimus- ja lunastusluvat

Voimalinjan tutkimuslupa haetaan lääninhallitukselta. Sen 

jälkeen tehdään voimajohdon pylväspaikkojen suunnittelu 

ja järjestetään maanomistajien kuulemiskokoukset. Niiden 

yhteydessä tehdään mahdolliset esisopimukset.

Tarvittaessa yhtiö hakee lunastuslupaa työvoima- ja elin-

keinoministeriöltä, joka esittelee hakemuksen valtioneu-

vostolle. Lunastuslupahakemuksen liitteenä tulee olla voi-

majohdon ympäristöselvitys.

5.7 Muut luvat

5.7.1 Ympäristölupa

Ympäristöluvan tarve selvitetään tapauskohtaisesti paikal-

listen viranomaisten kanssa. Ympäristösuojelulain mukai-

nen ympäristölupa tarvitaan, jos tuulivoimalan toiminnas-

ta saattaa aiheutua lähiasutukselle naapuruussuhdelaissa 

tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristöluvan tarvetta 

harkitessa otetaan huomioon muun muassa voimalasta ai-

heutuva melu sekä lapojen pyörimisestä syntyvä valon ja 

varjon liike. 

5.7.2 Lentoestelupa

Ilmailulain (1242/2005) 159 § mukaan yli 30 metriä korkei-

den rakennelmien, rakennusten ja merkkien rakentami-

seen tulee olla Ilmailuhallituksen myöntämä lentoestelu-

pa. Lupaa hakee alueen haltija.
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6. Hankkeen ja sen vaihtoehtojen 
kuvaus

6.1 Hankkeen yleiskuvaus

Hankkeena on tuulivoimapuiston rakentaminen Närpiön 

kaupunkiin sisämaahan. Tuulivoimapuiston kokonaiska-

pasiteetti olisi yhteensä 64–160 MW ja se tuotettaisiin yh-

teensä enintään 32 turbiinilla. Rakennettavat tuulivoimalai-

tokset ovat nykyteknologian mukaisia, kooltaan 2–5 MW. 

Tuulivoimapuiston suunniteltu sijoituspaikka on Närpiön 

Norrskogenin alueella. Hankealue sijoittuu pääosin 

Rangsbyvägenin ja Nixmossvägenin välisellä alueella.

 Hankealueen pinta-ala on noin 1250 hehtaaria. Suurin 
osa hankealueen maa-alueesta pysyy nykyisellään. 
Tuulivoimalaitosten perustuksia ja huoltotieverkostoa 
varten tarvittava maapinta-ala on yhteensä vain muu-
tamia prosentteja hankealueen kokonaispinta-alasta.

6.2 Tarkastellut vaihtoehdot

Hankkeen suunnittelua on ympäristövaikutusten arvioin-

timenettelyn aikana jatkettu arviointiohjelmassa esitetyn 

mukaisesti. Vaikutusten arvioinnin tulosten ja asianomai-

silta saadun palautteen perusteella hankkeelle laadittiin 

YVA-menettelyn aikana alkuperäisen, pääasiassa tuulisuus-

analyysin ja maanomistusoloihin perustuvan hankesuun-

nitelman rinnalle toinen sijoitussuunnitelma, jossa huomi-

oidaan lisäksi mm. tuulivoimaloiden vaikutukset alueen vir-

kistyskäyttöön, loma-asutukseen sekä luontoarvoihin. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin kaikki-

aan kolmea hankevaihtoehtoa, jotka ovat seuraavat:

Hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE 0):•	  Hanketta 

ei toteuteta eikä Närpiön Norrskogenin suunnitte-

lualueelle sijoiteta maatuulivoimapuistoa. Vastaava 

sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muulla 

tuotantotavalla.

Hankevaihtoehto 1 (VE 1):•	  Närpiön tuulivoimapuisto 

toteutetaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan, 

jossa Norrskogenin alueelle sijoitetaan 32 tuulivoima-

laitosta. Tuulivoimalat ovat teholtaan 2–5 MW, jolloin 

tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti tulee olemaan 

64−160 MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta 

riippuen. Arvioidut voimaloiden korkeudet ovat 100, 

120 ja 140 metriä.  

Norrskogen
Vindkraftpark / Tuulivoimapuisto

0 5 10 km

Projektområde
Hankealue

Hankevaihtoehto 2 (VE 2):•	  Alkuperäistä hankesuun-

nitelmaa on muutettu siten, että suunnitelmasta 

on poistettu kolme tuulivoimalaa. Alkuperäisestä 

suunnitelmasta poistettiin voimalaitokset 5, 17 ja 

29.  Poistaminen perustui YVA-menettelyn aikana 

saatuihin maastoselvityksiin ja eri intressitahojen 

antamaan palautteeseen vaikutusten minimoimeksi. 

Näin hankevaihtoehdossa 2 tuulivoimalaitosten luku-

määrä on kokonaisuudessaan 29 ja tuulivoimapuiston 

kokonaiskapasiteetti vastaavasti 58–145 MW voima-

loiden yksikkökoosta riippuen. Arvioidut voimaloiden 

korkeudet ovat 100, 120 ja 140 metriä.  

Sähkönsiirron osalta on selvitetty kolmea erillistä liit-

tymisvaihtoehtoa: liittymistä Fingrid Oyj:n hallinnoi-

maan 400kV:n kantaverkkoon, liittymistä alueelliseen 110 

kV:n alueverkkoon ja liittymistä 20kV:n jakeluverkkoon. 

Selvitysten perusteella on todettu, että teknisessä mie-

lessä sähköverkkoon liityntä tulisi toteuttaa paikalliseen 

alueverkkoon. Näin ollen sähkönsiirron osalta YVA:ssa 

 Kuva 6‑1. Närpiön Norrskogenin tuulivoimapuiston sijoittuminen. 
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tarkasteltiin vain vaihtoehtoa, jossa tuulivoimalat yhdis-

tetään suunnittelualueelle rakennettavan sähköaseman 

kautta EPV Alueverkko Oy:n omistamaan 110 kV Närpiö–

Vaskiluoto voimajohtoon. 

Tuulivoimalat liitetään toisiinsa sekä hankealueelle si-

joitettavaan sähköasemaan käyttäen maa-kaapeleita, jot-

ka sijoitetaan alueelle rakennettavien tielinjojen yhteyteen. 

Tuulivoimalat yhdistetään valtakunnan verkkoon hankealu-

een itäpuolelle sijoittuvan EPV Alueverkko Oy:n Närpiö–

Vaskiluoto (110 kV) -voimajohdon avulla, johon hankealu-

eelta vedetään erillinen 110 kV voimalinja. Kaikkiaan uutta 

voimalinjaa joudutaan hankkeen yhteydessä rakentamaan 

noin 7 kilometriä.

Sähkönsiirron reittivaihtoehto on esitetty seuraavassa 

kuvassa (Kuva 6-4).

6.3 Vaihtoehtojen muodostaminen ja 
tarkastelusta pois jätetyt vaihtoehdot

Tuulivoimaloiden sijoittelulla on pyritty sekä optimoimaan 

tuulivoimaloilla saavutettava sähköntuotanto että mini-

moimaan hankkeen aiheuttamat ympäristövaikutukset. 

Tuulivoimaloiden sijoittelun kannalta tuulivoimaloiden vä-

listen etäisyyksien on maa-alueilla oltava sijoituspaikasta ja 
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voimalan koosta riippuen 500–1 000 metriin, minkä takia 

tuulivoimaloiden sijoittaminen tätä etäisyyttä lähemmäs 

toisiaan ei ole teknisen kestävyyden kannalta mahdollista 

ja kustannustehokkuuden perusteella kannattavaa. Lisäksi 

tuulivoimalat on tarkoituksenmukaisesti sijoitettu mahdol-

lisimman etäälle vakituisessa asutuskäytössä olevista ra-

kennuksista, millä on pyritty osaltaan ehkäisemään hank-

keen paikallisiin ihmisiin kohdistamia vaikutuksia.

Tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmaa on päivitetty 

useaan otteeseen YVA-menettelyn aikana sekä vaikutus-

arvioiden, että sidosryhmätoiminnassa saadun palautteen 

perusteella. Hankevaihtoehdossa VE 2 on osaltaan yhdis-

tetty eri vaikutusten ehkäisemiseksi esitetyt toimenpiteet ja 

muodostettu näin eri tekijöiden kannalta parhaaksi katsot-

tu suunnitelma tuulivoimapuiston toteuttamiseksi. Samalla 

saadaan arvioitua vaikuttaako tiettyjen tuulivoimalaitosten 

poistaminen muodostuviin ympäristövaikutuksiin.

Sähkönsiirron osalta hankkeen yhteydessä on tarkastel-

tu linjausvaihtoehtoa, jossa tuulivoimalat yhdistetään val-

takunnan verkkoon hankkeen itäpuolella kulkevan Närpiö–

Vaskiluoto -voimajohdon kautta. Hankesuunnittelussa uu-

sien ilmajohtojen tarve on pyritty minimoimaan, minkä ta-

kia muiden sähkönsiirtovaihtoehtojen tarkastelua ei tässä 

yhteydessä nähty tarpeellisena. 

Kuva 6‑4 Sähköaseman sijainti ja tarvittava uusi 110 kV voimajohto. 
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6.4 Tuulivoimapuisto

6.4.1 Tuulivoimaloiden rakenne

Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle asennetta-

vasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. 

Tuulivoimaloilla on erilaisia rakennustekniikoita.  Käytössä 

olevia tornien rakenneratkaisuja ovat teräs- tai betonira-

kenteinen putkimalli, ristikkorakenteinen terästorni ja ha-

rustettu teräsrakenteinen putkimalli, jonka perustus on te-

räsbetonirakenteinen, sekä erilaisia yhdistelmiä näistä rat-

kaisuista. Monet komponenttivalmistajat myös jatkuvasti 

kehittelevät uusia ratkaisuja, jotka tekniseltä toteutuksel-

taan tai materiaaliltaan poikkeavat näistä edellä mainituis-

ta.

Tuulivoimaloiden rakentamisaloiksi tarvitaan nykyisellä 

tekniikalla noin 60 m x 80 m alueet. Tältä alueelta puus-

to on raivattava kokonaan ja maan pinta on tasoitettava. 

Rakentamisalueelle tehdään tuulivoimalan perustukset, joi-

den vaihtoehtoiset tekniikat on kuvattu kappaleessa 6.4.4. 

Varsinainen voimalaitos kootaan paikan päällä. 

Voimalakomponentit tuodaan rakennuspaikoille rekoilla. 

Tornirakenteet tuodaan yleensä 3–4 osassa ja konehuone 

yhtenä kappaleena.  Erikseen tuodaan myös roottorin napa 

ja lavat, jotka kootaan vaihtoehtoisesti maassa liittämällä la-

vat napaan tai yksitellen ylös valmiiksi asennettuun rootto-

rin napaan liittäen.

Taulukko 6‑1. Erikokoisten voimaloiden tyypillisiä päämittoja.

Tornin	korkeus	
(metriä)

Lavan	pituus	
(metriä)

Konehuoneen	ja	rootto-
rin	massa	(tonnia)

100 60 300

120 63 410

140 67 410	-	500

Roottori
Roottori koostuu lavoista, navasta, mahdollisista lapojen 

jatkopaloista ja siivenpääjarruista. Suurin osa tuulivoimaloi-

den lavoista valmistetaan lasikuidusta. Liima-aineena käy-

tetään joko polyesteri- tai epoksihartsia. Muita lavan val-

mistuksessa käytettyjä materiaaleja ovat puu ja metallit.

Tuulivoimalan lavat voivat olla kiinteäkulmaisia tai lapa-

kulmaa voidaan säätää. Yleensä säätö tapahtuu hydrauliik-

kajärjestelmällä. Lapoja säätämällä voidaan vaikuttaa tuu-

len aikaansaamaan momenttiin. Tuulivoimalat voidaan luo-

kitella lapojen säätötavan perusteella sakkaussäätöisiin, la-

pakulmasäätöisiin ja aktiivisakkaussäätöisiin. 

Konehuone
Konehuoneessa sijaitsevat generaattori ja vaihteisto sekä 

säätö- ja ohjausjärjestelmä, jarrut, hydrauliikka, jäähdytys-

yksikkö, kääntöjärjestelmä sekä tuulen nopeuden ja suun-

nan mittaus. Ylhäällä tornissa tapahtuvia korjaus- ja huolto-

töitä varten konehuoneesseen on tikkaat ja hissi. Muuntaja 

voidaan sijoittaa tornin sisälle.

Yleisin generaattorityyppi tuulivoimaloissa on kolmivai-

heinen epätahtigeneraattori. Suuritehoisissa voimaloissa 

voidaan käyttää myös tahtigeneraattoreita. Roottorin py-

säyttämiseen ja pysähdyksissä pitämistä varten asenne-

taan jarrut. Voimalan kääntöjärjestelmä kääntää roottoria 

tarvittaessa tuulen suunnan muuttuessa. Tuulivoimaloissa 

käytetään mikroprosessoriohjattua valvonta- ja mittaus-

järjestelmää. Turbiinikohtainen prosessori lähettää tietoja 

voimalan toiminnasta keskustietokoneelle, joka huolehtii 

tietojen tallennuksesta ja tarkkailusta. Automaattinen häly-

tysjärjestelmä tekee ilmoituksen poikkeavasta toiminnasta 

operaattorille. Valvottavia asioita ovat mm. tuulen nopeus 

ja suunta, generaattorin ulosmenon kytkentä verkkoon, la-

pakulma, konehuoneen asento, tuuliturbiinin normaali- ja 

hätäalasajo ja häiriötilanteet.

6.4.2 Tornirakenteet

Tornin tehtävä on kannattaa generaattoria ja saattaa root-

tori tuulisuuden kannalta edulliselle korkeudelle. Käytössä 

olevien suurien tuulivoimaloiden tornien perustyyppe-

jä ovat putkitorni ja ristikkotorni. Tuulivoimalaitosten tor-

neja kehittävät ja tuottavat maailmalla lukuisat yritykset.  

Lopullinen tornityypin valinta tehdään hankkeen toteutus-

vaiheessa, jolloin myös tarvitaan tornin ulkonäköä esittävät 

periaatekuvat rakennusluvan hakemista varten. Tornityypin 

valintaan vaikuttavat muun muassa tarjolla olevat tornityy-

pit, rakentamis- ja ylläpitokustannukset, rakentamisolosuh-

teet ja ulkonäköseikat.

Putkitornisten tuulivoimaloiden väritys on vakiintunut 

harmahtavan valkoiseksi. Voimalat nähdään useimmiten 

vaaleaa taustaa, taivasta vasten ja harmahtava sävy tasoit-

taa kontrastisuutta ja sopeutuu eri valaistus- ja sääolosuh-

teisiin.

Voimalat varustetaan lentoestevaloin ja mahdol-

lisesti myös puna-valkoisin siipiin maalatuin raidoin. 

Lentoestevalot ja mahdolliset maalaukset määräytyvät 

kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) suositusten ja 

kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti, joita hallinnoi-

vat Suomessa Finavia ja TraFi.
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Kuva 6‑5. 3 MW ja 5MW tuulivoimalaitosten periaatepiirros.
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Putkitornit
Putkitornit (tubular towers) ovat nykyisin yleisin tuulivoi-

maloiden tornityyppi.  Tornien perusmuoto on kartiomai-

nen, minkä ansiosta paksumpi tyviosa on vahva ja tukeva 

sekä yläosa ohuempi ja vähemmän valmistusmateriaaleja 

edellyttävä. Tornit ovat joko teräsbetoni-, teräs- tai hybri-

dirakenteisia. Hybriditornien alaosa on teräsbetonia ja ylä-

osa terästä.  

Tornien teräsosat valmistetaan tehdasolosuhteissa, mikä 

varmistaa niiden oikean muodon, lujat hitsaukset sekä kes-

tävän pintakäsittelyn. Teräsrunko kootaan paikalle tuotavis-

ta putkielementeistä. Betonitorni voidaan valaa paikalla tai 

rakentaa esivalmistetuista elementeistä. Tornin maisemal-

liseen vaikutelmaan ja kokemiseen voidaan vaikuttaa tor-

nin muotoilulla.

Putkitorni aiheuttaa tuulivarjon, mikä vähentää muun 

muassa tuulivoimalan tehoa ja aiheuttaa kuormitusta root-

torin lapoihin. Tuulivarjoresonanssi on keskeinen syy, min-

kä vuoksi isojen tuuliturbiinien lapamäärä on pariton.

Ristikkotornit
Ristikkotorneja valmistetaan edelleen ja niiden tuotanto-

teknologiaa kehitettään. Uusimpien useiden megawattien 

tehoisten toteutettujen ristikkotornirakenteisten voimaloi-

den napakorkeus on yli 100 metriä. Valmistajien ilmoitta-

mia etuja ovat muun muassa, putkitornia pienempi ma-

teriaalitarve ja pienemmät invetsointikustannukset, torni-

materiaalin teolliset pinnoitusmahdollisuudet, tornimate-

riaalin hyvä kierrätettävyys, pienemmistä komponenteista 

helpompi toteutettavuus kuljetusten kannalta hankalilla 

alueilla.

Ristikkotornin rakenteen ulkoreunat muodostavat tor-

nin näkyvän hahmon. Ristikkorakenteisen tornin perusta-

minen vaatii jonkin verran suuremman alueen kuin put-

kitorni.

Harustetut tornit
Putki- ja ristikkotornien erikoistapauksena voidaan pitää 

harustettua tornia (guyed). Tukeminen vaijereilla mahdol-

listaa ohuemman tornirakenteen, mutta maahan viistosti 

suuntautuvat vaijerit rajoittavat maankäyttöä (esim. maan-

viljelyä). 

Kuva 6-6 Putkitorni. Kuva 6‑7 Ristikkotorni 
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6.4.3 Tuulivoimaloiden valaistus ja merkinnät

Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin 

Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti. Jokaisesta toteu-

tettavasta tuulivoimalaitoksesta on pyydettävän Finavian 

lausunto. Lausunnossaan Finavia ottaa kantaa lentotur-

vallisuuteen sekä tuulivoimalalle määrättäviin merkin-

tävaatimuksiin. Lopullisen hyväksynnän lentoesteen ra-

kentamiselle, sekä lentoestemerkinnöille antaa TraFi. 

Merkintävaatimuksiin vaikuttavat tapauskohtaisesti mm. 

lentoaseman ja lentoreitin läheisyys sekä tuulivoimaloi-

den ominaisuudet. 

Merkintävaatimuksissa käsitellään kohteen merkitse-

mistä yö- ja/tai päivämerkinnällä. Yömerkinnät ovat lento-

estevaloja ja päivämerkinnät lentoestevaloja, sekä mah-

dollisesti voimaloihin, lähinnä siipiin, maalattavia värillisiä 

merkintöjä. Merkintävaatimusten tapauskohtaisuudesta 

ja ennakkotapausten vähäisestä määrästä johtuen var-

moja tietoja tuulivoimaloiden lopullisesta ulkonäöstä ei 

voida tässä vaiheessa esittää. Yleistäen voidaan kuitenkin 

todeta, että tämän hankkeen tuulivoimalaitokselle tullaan 

edellyttämään jonkinlaista yövalaistusta (lentoestevalot). 

Maalattuja päivämerkintöjä ei välttämättä edellytetä näis-

sä voimalaitoksissa. 

Maisemalliselta kannalta lentoestemerkinnät saatetaan 

kokea ympäristölle epämieluisina tai häiritsevinä tekijöi-

nä. Alla on kuvailtu tarkemmin erilaisia lentoestevalotyyp-

pejä.

Lentoestevalot
Lentoestevaloja on pien-, keski- ja suurtehoisia. Lisäksi jo-

kaisesta teholuokasta löytyy useita eri tyyppejä (A, B ja 

C-tyypin valot). Eri valotyyppien välillä on eroja mm. va-

lon voimakkuudessa, välähdysfrekvenssissä sekä valon vä-

rissä. Eri valotyypeissä välähdysfrekvenssin taajuus vaih-

telee ja joissakin valotyypeissä käytetään jatkuvaa valoa. 

Tuulivoimaloiden lentoestevaloissa käytettävät värit ovat 

punainen ja/tai valkoinen. Suurtehoiset valot ovat tarkoi-

tettu sekä päivä- että yökäyttöön. 

Esimerkkinä maatuulivoimapuiston voimaloille vaadi-

tuista merkinnöistä toimii Tornion Röyttään suunniteltu 

tuulivoimapuisto, jossa lapakorkeus on 150 m. Tällä alueel-

la voimaloille on edellytetty tornien huippuun konehuo-

neen päälle keskitehoisia B-tyypin lentoestevaloja ja torni-

en puoliväliin pienitehoisia B-tyypin valoja. Tornien huip-

puun tulevien valojen välähdysfrekvenssi on 20–60 kertaa 

minuutissa ja valon väri on punainen. Tornien puoliväliin 

tulevat valot ovat myös väriltään punaisia ja niiden valo-

signaali on jatkuva.

Kuva 6-8 Esimerkkikuva tuulivoimalan päivämerkinnöistä. 

43



Tornion Röyttässä vaihtoehtoina olleille 180 m lapakorkeu-

den voimaloille on edellytetty suurtehoisia A-tyypin lento-

estevaloja sekä pienitehoisia B-tyypin valoja. Suurtehoiset 

A-tyypin valot ovat vilkkuvia ja väriltään valkoisia. Tämä 

valo on toiminnassa myös päiväaikaan. Lisäksi torneis-

sa on yöaikaan päällä pienitehoiset B-tyypin valot, joiden 

väri on punainen ja valosignaali jatkuva. Näille voimaloille 

on valojen lisäksi edellytetty päivämerkinnöiksi maalauk-

sia. Maalaukset sijoittuvat voimalan lapojen kärkeen, joihin 

maalataan kolme kahdeksan metriä leveää punaista raitaa 

kahdeksan metrin välein.

Päivämerkinnät
Päivämerkinnöin varustettavat lentoesteet on maalattava 

tietyn värisiksi. Tuulivoimaloissa käytettävät päivämerkin-

nät ovat tyypillisesti voimalarakenteisiin maalattavia leveitä 

punaisia raitoja. Päivämerkintävaatimukset voidaan osoit-

taa koskien tuulivoimalan lapoja.

6.4.4 Tuulivoimalaitosten vaihtoehtoisia 
perustamistekniikoita

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu jokai-

sen yksittäisen voimalaitoksen paikan pohjaolosuhteista. 

Myöhemmin tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella 

jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopi-

vin ja kustannuksiltaan edullisin perustamistapavaihtoeh-

to.

Maavarainen teräsbetoniperustus
Tuulivoimala voidaan perustaa maanvaraisesti silloin, kun 

tuulivoimalan alueen alkuperäinen maaperä on riittävän 

kantavaa. Kantavuuden on oltava riittävä tuulivoimalan tur-

biinille sekä tornirakenteelle tuuli- ym. kuormineen ilman 

että lyhyt- tai pitkäaikaiset painumat ylittävät sallitut arvot. 

Tällaisia kantavia maaperiä ovat yleensä mm. erilaiset mo-

reenit, luonnonsora ja sekarakeiset hiekat. 

Tulevan perustuksen alta poistetaan orgaaniset- 

sekä pintamaakerrokset noin 3–4 m syvyyteen saakka. 

Teräsbetoniperustus tehdään valuna ohuen rakenteellisen 

mursketäytön päälle. Teräsbetoniperustuksen vaadittava 

koko vaihtelee tuuliturbiinitoimittajasta ja turbiinin koosta 

riippuen, mutta kokoluokka on noin 20 x 20 m tai 25m x 25 

m perustuksen korkeuden vaihdellessa 1–3 metrin välillä. 

Teräsbetoniperustus ja massanvaihto
Teräsbetoniperustus massanvaihdolla valitaan niissä tapa-

uksissa, joissa tuulivoimalan alueen maaperä ei ole riittä-

vän kantavaa. Teräsbetoniperustuksessa massanvaihdolla 

perustusten alta kaivetaan ensin löyhät pintamaakerrokset 

pois. Kaivusyvyys, jossa saavutetaan tiiviit ja kantavat maa-

kerrokset, on yleensä 5–8 m. Kaivanto täytetään karkeara-

keisella painumattomalla maamateriaalilla (yleensä murs-

keella tai soralla) kaivun jälkeen, ohuissa kerroksissa teh-

dään tiivistys täry- tai iskutiivistyksellä. Täytön päälle teh-

dään teräsbetoniperustukset paikalla valaen kuten maan-

varaisessa teräsbetoniperustuksessa. 

Teräsbetoniperustus paalujen varassa 
Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauk-

sissa, joissa maan kantokyky ei ole riittävä ja jossa kantamat-

tomat kerrokset ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto 

ole enää teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen vaihtoehto. 

Paalutetussa perustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan 

pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen murs-

ketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Paalutyyppejä ja 

kokoja on useita erilaisia. Paalutyypin valintaan vaikuttavat 

merkitsevästi pohjatutkimustulokset, paalukuormat sekä 

rakentamiskustannukset. Pohjatutkimustulokset määrittä-

vät miten syvälle kantamattomat maakerrokset ulottuvat 

ja mikä maa-ainesten varsinainen kantokyky on. Erilaisilla 

paalutyypeillä on eri asennusmenetelmät, mutta yleisesti 

lähes kaikki vaihtoehdot vaativat järeää kalustoa asennuk-

seen. Paalutuksen jälkeen paalujen päät valmistellaan ja te-

räsbetoniperustus valetaan paalujen varaan. Paalutettu pe-

rustus saattaa tietyissä tapauksissa olla vaakamitoiltaan pie-

nempi kuin maavarainen perustus.

Kallioankkuroitu teräsbetoniperustus
Kallioankkuroitua teräsbetoniperustusta voidaan käyt-

tää tapauksissa, joissa kalliopinta on näkyvissä ja lähel-

lä maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa teräsbetonipe-

rustuksessa louhitaan kallioon varaus perustusta varten ja 

porataan kallioon reiät teräsankkureita varten. Ankkurien 

määrä ja syvyys riippuvat kallion laadusta ja tuulivoima-

lan kuormista. Teräsankkurin ankkuroinnin jälkeen valetaan 

teräsbetoniperustukset kallioon tehdyn varauksen sisään. 

Kallioankkurointia käytettäessä teräsbetoniperustuksen 

koko on yleensä muita perustustyyppejä pienempi. 

6.4.5 Tuulivoimaloiden huolto ja ylläpito

Tuulivoimaloille laaditaan huolto-ohjelma, jonka mukai-

sia huoltokäyntejä tehdään kullekin tuulivoimalalle 2–5 

vuodessa. Lisäksi jokaista voimalaa kohti voidaan olet-

taa noin 2–5 ennakoimatonta huoltokäyntiä vuosittain. 

Huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautoilla.
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Kuva 6‑9  Maavarainen teräsbetoniperustus. 

Kuva 6-10 Teräsbetoniperustus ja massanvaihto. 

Kuva  6‑11 Paaluperustus. 

Kuva  6‑12 Kallioon ankkuroitu perustus. 
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6.4.6 Tuulivoimaloiden sijoittelu

Yksittäisten voimaloiden sijoittelussa toisiinsa nähden on 

otettava huomioon voimaloiden taakse syntyvät pyörteet, 

jotka häiritsevät taaempana sijaitsevia voimaloita. Liian tii-

vis sijoittelu aiheuttaa paitsi häviöitä energiantuotannos-

sa, myös ylimääräisiä mekaanisia rasituksia voimaloiden la-

voille ja muille komponenteille ja voi tätä kautta sekä lisätä 

käyttö- ja ylläpitokustannuksia, alentaa tuulivoimapuiston 

käytettävyyttä ja tuotantoa, että lyhentää voimaloiden tek-

nistä käyttöikää.

Yksittäisten voimaloiden välinen hyväksyttävä minimie-

täisyys riippuu monista tekijöistä, mm. voimaloiden koosta, 

kokonaislukumäärästä, sekä yksittäisen voimalan sijainnista 

tuulivoimapuistossa. Tuulivoimapuiston reunamilla sijaitse-

vat voimalat, erityisesti ne jotka sijaitsevat ”eturivissä” vallit-

sevaan tuulensuuntaan nähden, voidaan periaatteessa si-

joittaa hieman lähemmäs toisiaan kuin puiston keskellä tai 

vallitsevasta tuulensuunnasta katsottuna ”takarivissä” sijait-

sevat voimalat. 

Merellä tuuli on tasaisempaa kuin maalla, mistä johtuen 

voimalan taakse muodostuva ”jälkipyörre” ei maalla ulotu 

niin pitkälle kuin avoimessa maastossa tai merellä. Näin ol-

len maalle sijoittuvissa tuulivoimapuistoissa ei ole tarpeen 

käyttää yhtä suuria etäisyyksiä voimaloiden välillä kuin ra-

kennettaessa samankokoisia voimaloita merelle. Mitä suu-

remmasta tuulivoimapuistosta (voimaloiden lukumäärällä 

mitattuna) on kyse, sitä pidempi välimatka voimaloiden vä-

liin on jätettävä.

Ehdottomia ja yleispäteviä kriteereitä voimaloiden väli-

sille etäisyyksille ei ole. Muutaman tuulivoimalan ryhmis-

sä voivat voimalat sijaita varsin lähekkäin, jopa 2–3 root-

torinhalkaisijan etäisyydellä toisistaan – erityisesti jos voi-

malat ovat yhdessä rivissä kohtisuoraan vallitsevaa tuulen-

suuntaa vastaan. Pienehköissä tuulivoimapuistoissa (5–10 

voimalaa) suositeltava minimietäisyys on viisi roottorin-

halkaisijaa, mutta tämäkin riippuu tuulivoimapuiston geo-

metriasta ja tuulen suuntajakaumasta. Suurissa tuulivoima-

puistoissa (useita kymmeniä voimaloita) tulisi voimaloiden 

välisen etäisyyden olla vähintään 7,5–8 roottorinhalkaisijaa, 

ja yli sadan voimalan puistossa jopa 9–10 roottorinhalkaisi-

jaa.

6.4.7 Rakennus- ja huoltotiet

Tuulivoimalaitoksia palvelemaan tarvitaan rakennus- ja 

huoltotieverkosto. Huoltoteitä pitkin kuljetetaan tuuli-

voimaloiden rakentamisessa tarvittavat rakennusmate-

riaalit ja pystytyskalusto. Rakentamisvaiheen jälkeen ties-

töä käytetään sekä voimaloiden huolto- ja valvontatoi-

menpiteisiin että paikallisten maanomistajien tarpeisiin. 

Huoltotieverkoston alustavissa suunnitelmissa on hyödyn-

netty mahdollisimman paljon alueella olemassa olevaa 

tiestöä. 

Metsämaastossa tielinjauksien kohdalta raivataan ja kaa-

detaan puustoa noin 12–15 metrin leveydeltä työkoneiden 

ja tien reunaluiskien tarvitseman tilan vuoksi. Jyrkissä kaar-

teissa raivattavan tielinjauksen leveys on helposti kaksin-

kertainen johtuen erikoispitkän kuljetuksen (siiven pituus 

jopa 60 m) vaatimasta tilasta. Puuston raivauksen jälkeen 

pintamaat poistetaan ja pohja tasataan tiesuunnitelmien 

mukaisesti. Kivikkoisissa ja kallioisissa kohdissa joudutaan 

pohjaa louhimaan riittävän tasauksen saavuttamiseksi ja 

vastaavasti pehmeiden, huonosti kantavien maalajien ku-

ten turpeen kohdalla joudutaan huonosti kantava maa-ai-

nes korvaamaan paikalle tuodulla kantavalla materiaalilla 

(massanvaihto). Tuulivoimarakentamisessa tarvittavat kul-

jetukset tuovat erityisvaatimuksia myös tien kantavuuden 

suhteen. Raskaimpia kuljetuksia ovat nasellin eli konehuo-

neen kuljetus, missä kuljetusyhdistelmän kokonaispaino 

voi olla yli 300 tonnia. Myös nosturin ja siinä tarvittavien 

laitteiden kuljetukset ovat erittäin raskaita. Tien rakenteissa 

tarvitaankin huomattavat rakennekerrokset riittävän kanta-

vuuden varmistamiseksi. Rakennekerroksissa käytetään eri 

murskelajikkeita ja louhetta. Myös nykyinen olemassa ole-

va tieverkosto tarvitsee kantavuuden parantamista ja jyrk-

kien mutkien oikomista. Rakennettavat huoltotiet tulevat 

olemaan sorapintaisia ja niiden leveys on keskimäärin noin 

6 metriä.  

Huoltoteiden rakentamisen alustavan yleissuunnitel-

man mukaan hankealueella tarvitaan kokonaan uutta huol-

totietä noin 5,5 km.  Olemassa olevista teistä kokonaan uu-

delleen joudutaan rakentamaan noin 5 km. Lisäksi pitää ny-

kyisiä teitä parantaa noin 10 km matkalta. Alustavien arvioi-

den mukaan uusien ja parannettavien huoltoteiden raken-

nekerrosten rakentamisessa tarvittavien murskelajikkeiden 

määrä on noin 55 000–60 000 m3. Tämän lisäksi massoja tar-

vitaan maastonmuotojen tasauksissa ja mahdollisissa mas-

sanvaihdoissa. Massojen määrät tulevatkin täsmentymään 

jatkossa varsinaisen tierakennesuunnittelun yhteydessä. 
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6.4.8 Sähkönsiirto

6.4.8.1 Tuulivoimapuiston sisäinen sähköverkko
Tuulivoimalat kytketään yhteen 20 kV maakaapelilla. Mikäli 

20 kV ilmajohtoa käytetään, on kyseessä silloin vain joistain 

poikkeustapauksesta, joissa tiettyjen voimaloiden väli teh-

dään ilmakaapelilla. Kaapelit sijoitetaan niin pitkälle kuin 

mahdollista huoltoteiden linjausta seuraten. Tietyissä koh-

dissa, kuten pehmeiköillä joudutaan mahdollisesti kaiva-

maan kaapeli erilliseen kaapelikaivantoon. Millä menetel-

mällä kaapeli asennetaan maahan riippuu maaperän koos-

tumuksesta. Mahdollisia menetelmiä ovat esimerkiksi kai-

vaminen, louhiminen ja painaminen. Sisäinen sähköverkko 

kytketään keskellä tuulivoimapuistoa rakennettavalle säh-

köasemalle. 

6.4.8.2 Tuulivoimapuiston kytkentä valtakunnan 
verkkoon
Närpiön tuulivoimapuiston hankealueesta itään sijoit-

tuu EPV Alueverkko Oy:n Närpiö–Vaskiluoto 110 kV voi-

majohto. Hankealueelle rakennetaan yksi sähköasema, 

joka liitetään 7,4 km ilmajohdolla 110 kV voimajohtoon. 

Sähkönsiirto sähköasemalta alueelliseen sähköverkkoon 

tapahtuu 110 kV voimajohdolla, jolle tarvitaan 26 metrin 

levyinen johtokäytävä sekä 2 x 10 metrin levyiset reuna-

vyöhykkeet. Reunavyöhykkeillä puusto pidetään matalana. 

Voimajohdon kokonaistilantarve on näin ollen 46 metriä. 

Kuva 6-13 Sähköaseman rakenne. 

Kuva 6-14 Poikkileikkauskuva rakennettavasta 110 kV voimajohdosta. 

Voimajohtorakentamisessa käytetään tavallisesti harustet-

tua puu- tai teräsportaalipylväitä. Poikkileikkauskuva voi-

majohdosta ja sen tilantarpeesta on esitetty ohessa.
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6.4.9 Tuulivoimapuiston rakentamisaika

Tuulivoimapuiston rakentaminen on monivaihteista työ-

tä ja ennen kuin varsinaiseen rakentamiseen päästään, on 

taustalla jo yleensä vuosien työ, joka sisältää eriasteisen 

selvitysten ja lupavaiheiden läpikäyntiä. Koko hankkeen eri 

vaiheet voidaan yksinkertaistaa alla olevan luettelon muo-

toon: 

Lupaprosessi•	

Hankkeen suunnitelmien laatiminen•	

Urakoitsijoiden kilpailutus•	

Alueelle tulevan tiestön rakentaminen/nykyisen tieyh-•	

teyden parantaminen

Voimalaitosalueen tilavarausten tekeminen ja nostoalu-•	

eiden rakentaminen

Voimalaitosten perustusten rakentaminen•	

Sähköaseman ja voimalinjojen rakentaminen •	

Voimalaitosten pystytys•	

Voimalaitosten koekäyttö•	

Voimalaitosten käyttöönotto•	

Tuulivoimapuistojen rakentamistyöt aloitetaan ns. valmis-

televilla töillä, joilla taataan mm. kuljetusten esteetön reit-

ti rakennusalueelle ja varmistetaan tuulivoimalan ympäris-

tön soveltuvuus rakentamiselle. Tuulivoimaloiden rakenta-

misessa tarvittavien tornien, roottoreiden, nosturikaluston 

yms. materiaalien kuljettaminen työmaa-alueelle tapahtuu 

yleensä useita kymmeniä metrejä pitkinä lavettikuljetuksi-

na, jotka vaativat tiestöltä kantavuutta ja loivia kaarresätei-

tä. Maantiekuljetusten rinnalla voidaan harkita myös me-

riteitse tapahtuvaa kuljetusta, mikäli tuulivoimapuiston si-

jainti on siihen soveltuva. 

Yleensä voidaan olettaa, että jokaisen voimalaitoksen 

ympäristössä tulee olla riittävästi tilaa mm. materiaalien va-

rastointia, kokoonpanoa, ja luonnollisesti asennusta varten. 

Tämän lisäksi alueella tulee voida liikkua nostureilla, joten 

oheistoimintoihin varattavan alueen tulee olla kooltaan 

jopa useita tuhansia neliöitä. Alueen suunnittelussa ja ra-

kentamisessa tulee huomioida mm. alueen kantavuusvaa-

timukset mm. nostureiden liikkumisen vuoksi. Rakenteet 

tulee mitoittaa vallitsevat maaperäolosuhteet huomioiden 

siten, että kantavuus on riittävä mm. nostureiden käyttä-

miselle.

Tuulivoimaloiden perustusten rakentaminen on yksi 

keskeisimmistä rakentamisvaiheista. Perustukset voidaan 

toteuttaa joko maanvaraisina perustuksina tai paaluperus-

tuksina riippuen vallitsevista maaperäolosuhteista alueel-

la. Maanvaraista perustusta käytettäessä maapohjan kan-

tavuus varmistetaan yleensä esim. massanvaihdolla tai 

muuten maapohjaa vahvistamalla. Perustusten betonoin-

nit voidaan tehdään vuodenajasta riippumatta, mutta be-

tonin tulee antaa saavuttaa asennusten kestävä lujuus noin 

yhden kuukauden ajan, ennen kuin varsinaiseen voimaloi-

den nostotöihin voidaan alkaa.

Tuulivoimaloiden pystytys toteutetaan pääsääntöises-

ti nostureiden avulla. Voimalat kootaan pystytyspaikan 

välittömässä läheisyydessä sopivan kokoisiksi blokeiksi, 

jotka nostetaan nosturin avulla paikalleen. Voimaloiden 

varsinainen pystytys tapahtuu varsin nopeassa tahdis-

sa. Optimiolosuhteissa voimala saavuttaa harjakorkeuten-

sa 2–3 vuorokauden kuluessa nostotyön aloittamisesta. 

Riippuen rakennettavien voimaloiden määrästä ja sijain-

nista toisiinsa nähden voidaan arvioida pystytykseen käy-

tettävää aikaa. Mikäli voimalat sijaitsevat etäällä toisistaan, 

tulee aikaa varata myös nostokaluston siirtoon. Tarvittaessa 

nosturi tulee purkaa ja siirtää autokuljetuksella uuden voi-

malan viereen.
 Ennen urakan luovuttamista tuulivoimalalle suorite-
taan koekäyttö jossa testataan, että eri yksiköt toimivat 
asianmukaisella tavalla ja ovat luovutettavissa asiakkaal-
le. Koekäyttö kestää yleensä testattavien voimaloiden 
määrästä riippuen muutamia viikkoja. 

Yhtä aikaa tuulivoimapuiston rakentamisen kanssa tu-

lee alueelle rakentaa sähköverkko, johon voimalat liitetään. 

Verkon suunnittelu ja rakentaminen tulee ajoittaa siten, 

että voimalat voidaan liittää sähköverkkoon niiden valmis-

tuttua. 

Suunnittelu ja rakentamistyöt sekä rakentamisen vo-

lyymi oikein ajoitettuna ja mitoitettuna pienen tuulivoi-

mapuiston rakentaminen on mahdollista yhden kalente-

rivuoden aikana. Lisäaikaa rakentamiseen tulee varata, mi-

käli alue sijaitsee kaukana olemassa olevasta infraverkosta 

ja rakennettavien voimaloiden määrä on huomattava ja nii-

den sijainti edellyttää poikkeuksellisia toimenpiteitä. 

6.4.10 Tuulivoimapuiston elinkaari

Ympäristövaikutustensa suhteen tuulivoimapuiston elin-

kaari voidaan jakaa viiteen päävaiheeseen, jotka ovat: 

1) Voimalarakentamisessa käytettävien materiaalien ja 

raaka-aineiden tuotanto ja käsittely 

2) Voimalakomponenttien valmistus 

3) Tuulivoimapuiston rakentaminen suunnittelualueelle

4) Tuulivoimapuiston toiminta-aika (ml. huolto- ja korjaus-

toimenpiteet)  
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5) Tuulivoimapuiston poistaminen käytöstä ja sen eri 

rakenteiden hävittäminen

Tuulivoimalaitosten rakentaminen
Tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksista osa kohdistuu 

tuulivoimalaitosten ja sen oheisrakenteiden valmistuk-

seen. Tuulivoimalaitosten tuotanto  edellyttää raaka-ainei-

ta sekä energiaa. Tuulivoimalaitoksen rakenteet on tehty 

pääasiassa teräksestä, jonka lisäksi niiden konehuoneessa 

käytetään myös mm. alumiini- ja kuparikomponentteja. 

Voimalan lavat ovat yleensä lasikuitua, jonka raaka-aineita 

ovat lasi ja polyesterikuitu. 

Tarvittava metallien louhiminen ja käsittely kuluttaa  

energiaa ja raaka-aineita. Tuotantovaiheen ympäristövaiku-

tuksia ovat mm. ilma- ja vesipäästöt. Ympäristövaikutusten 

suuruuteen vaikuttavat voimalaitoskomponenttien tuot-

tamisen osalta erityisesti käytetyt toimintatavat sekä käy-

tettävän energian tuotantotapa. Mikäli metallien työstä-

misessä käytetty energia on pystytty tuottamaan käyt-

tämällä esimerkiksi uusiutuvia energianlähteitä, voidaan 

myös tuulivoimapuiston elinkaaren aikaisia ympäristövai-

kutuksia osaltaan vähentää.

Tuulivoimaloiden toiminta-aika
Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa suunnitel-

lulle sijoitusalueelle perustetaan varsinaiset tuulivoi-

malaitokset sekä niiden edellyttämät oheisrakenteet. 

Tuulivoimapuiston toiminnallinen jakso on nykyaikai-

sissa tuulivoimaloissa suhteellisen pitkä, mikä vähentää 

osaltaan tuulivoimalla tuotetun sähkön elinkaaren aikai-

sia ympäristövaikutuksia sekä parantaa sen tuotantote-

hokkuutta. 

Tuulivoimaloiden perustusten laskennalliseksi käyt-

töiäksi on arvioitu keskimäärin 50 vuotta ja tornin, sekä 

turbiinin (konehuone ja siivet) vastaavasti noin 20 vuot-

ta. Tuulivoimaloiden käyttöikää pystytään kuitenkin mer-

kittävästi pidentämään riittävän huollon sekä osien vaih-

don avulla. 

Tuulivoimaloiden käytöstä poistaminen

Tuulivoimapuiston elinkaaren viimeinen vaihe on sen käy-

töstä poisto sekä tuulivoimapuistosta syntyvien laitteiden 

kierrättäminen ja jätteiden käsittely. Tuulivoimapuiston elin-

kaaren aikana aiheutuvien ympäristövaikutusten kannalta 

voimala-alueen käytöstä poiston ja erityisesti laitoskompo-

nenttien hävityksen merkitys on keskeinen. Materiaalien 

tehokkaan kierrättämisen ja uusiokäytön avulla tarvetta 

uusien raaka-aineiden tuotannolle, mikä vähentää osaltaan 

loppusijoituksen tarvetta niiden osalta. Nykyisin lähes 80 % 

prosenttia 2,5 MW suuruisessa tuulivoimalaitoksessa käyte-

tyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään. Voimaloiden 

metallikomponenttien (teräs, kupari, alumiini, lyijy) osalta 

kierrätysaste on yleensä jo nykyisin hyvin korkea, jopa lähes 

100 %. Kierrätyksen kannalta ongelmallisimpia ovat lavois-

sa käytetyt lasikuitu- ja epoksimateriaalit, joiden uusiokäyt-

tö ei sellaisenaan vielä ole mahdollista. Näiden materiaalien 

energiasisältö pystytään nykyisin kuitenkin hyödyntämään 

polttamalla ne korkeita lämpötiloja käyttävissä jätteiden-

polttolaitoksessa sekä käsittelemällä poltossa syntyvät jät-

teet asianmukaisessa käsittely- ja loppusijoituslaitoksessa. 

Tuulivoimatuo-
tannossa

käytettävien
raaka-aineiden

tuottaminen
ja

esikäsittely

Tuulivoima-
loissa

käytettävien
komponenttien

tuottaminen

Tuulivoima-
loiden

perustusten
rakentaminen

ja
voimaloiden

pystyttäminen

Tuulivoima-
loiden

toiminta-aika
(ml. huolto- ja

korjaus-
toimenpiteet

Tuulivoima-
loiden

käytöstä
poistaminen
ja jätteiden- 

käsittely

Kuva 6‑15 Kaaviokuva tuulivoimapuiston elinkaaresta.   
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6.5 Tuulivoima osana energiajärjestelmää

Tuulivoima on osa kestävää energiajärjestelmää ja se kor-

vaa sähkömarkkinoilla muita energiantuotantomuotoja. 

Tuulisuus vaihtelee ajallisesti paljon ja tuulivoimalle ovat 

ominaista tuotannonvaihtelut tunti-, kuukausi- ja vuosita-

solla. Kuitenkin myös sähkön kulutus vaihtelee huomatta-

vasti ja vaihtelevan kulutuksen kattamiseksi tarvitaan eri-

tyyppisiä sähköntuotantotekniikoita.

Tuulivoimatuotannon vaihtelu tuuliolosuhteiden mu-

kaan ei muodostu tekniseksi eikä taloudelliseksi ongel-

maksi ennen kuin vasta erittäin suurilla tuotantomäärillä. 

Valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiassa vuodel-

le 2020 asetettu tuulivoimatavoite (2000 MW) on määräl-

lisesti samaa suuruusluokkaa kuin sähkönkulutuksen nor-

maali vuorokausivaihtelu. Useiden eri maiden kokemusten 

ja mallilaskelmien perusteella tuulivoiman vaatima säätö-

tarve on 1-5 % asennetusta tuulivoimakapasiteetista, kun 

tuulivoimalla tuotetaan 5-10 % sähköstä (VTT 2008a). 

Tuulivoiman lisäys vaikuttaa sähköjärjestelmässämme 

eniten lyhytaikaiseen säätöön. Suurin osa säädöstä toteute-

taan vesivoimaloissa, joissa se on edullisinta tehdä. Suomen 

sähkömarkkinat ovat osa yhteispohjoismaisia sähkömark-

kinoita, joilla on vesivoimaosuuden vuoksi hyvät mahdolli-

suudet siihen joustavuuteen mitä tuulivoiman lisääminen 

järjestelmään tuo.

6.6 Liittyminen muihin hankkeisiin ja 
suunnitelmiin

6.6.1 Muut lähiseudun tuulivoimalaitosalueet

Toteutuneet
Hankealueesta 12 km päässä Nämpnäsissä sijaitsee vuonna 

1999 rakennettu 750 kW tuulivoimalaitos. Öskatan kalasa-

tamassa sijaitsevan laitoksen omistaa Öskata vind Ab. 

Noin 37 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta si-

jaitsee Suomen ensimmäinen tuulivoimapuisto, Korsnäsiin 

vuonna 1991 perustettu tuulivoimapuisto. Tämän 

Bredskäretissä sijaitsevan tuulivoimapuiston alkuperäinen 

teho neljällä turbiinilla oli 800 kW.

Noin 35 kilometrin etäisyydellä sijaitsee 

Kristiinankaupungin tuulivoimapuisto. Tämä Karhusaaren 

satamassa sijaitsevan PVO:n tuulivoimapuisto käsittää 3 

kappaletta 1 MW tuulivoimalaa. 

Kuva 6-16 Tuulivoiman keskimääräinen kausivaihtelu: Suomen tuulivoimalaitosten yhteenlasketun tuotannon jakautuminen eri 
kuukausille vuosina 1992-2008. (Lähde VTT 2009). 
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Kuva 6‑17. Muita Pohjanmaan rannan tuntumassa sijaitsevia tuulivoimahankkeita. 
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Aluevaraukset
Pohjanmaan maakuntakaavassa on tehty aluevarauksia 

tuuli voimalle. Nyt tarkasteltavana olevaa suunnittelualuetta 

lähin nä oleva maakuntakaavatason tuulivoiman maa-alue-

varaus sijait see Maalahdessa Bergön saaressa. Etäisyyttä 

hankealueelta tähän aluee seen on noin 40 kilometriä. 

Pohjanmaan maakuntakaavassa on tuulivoiman maa-

alue varaus myös Raippaluodossa, Mustasaaren kunnassa. 

Raippaluodon tuulivoiman aluevaraus sijaitsee noin 70 ki-

lometrin etäisyydellä Närpiön suunnittelualueesta. EPV 

Tuulivoima Oy on käynnistänyt Raippaluodossa tuulivoi-

mapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn syk-

syllä 2008.

Merialueelle maakuntakaavassa on varauksia kahdelle 

tuulivoimapuistolle: Korsnäsissä 15 km päässä ja Siipyyssä 

50 km päässä. Suomen Merituuli Oy on käynnistänyt ym-

päristövaikutusten arviointiprosessin Siipyyn edustan me-

rialueella. 

Hyvien tuuliolosuhteidensa vuoksi Pohjanmaan ran-

nikolle on suunnitteilla useita tuulivoimapuistoalueita. 

Useiden tuulivoimapuistohankkeiden yhteisvaikutuksia 

on käsitelty kappaleessa 15. EPV Tuulivoiman hankkeet 

Pohjanmaalla on listattu kappaleessa 2.2. 

6.6.2 Liittyminen ympäristönsuojelua koskeviin 
säädöksiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin

Hankkeen toteuttamiseen liittyy mm. seuraavia ympäris-

tönsuojelua koskevia säädöksiä, suunnitelmia ja ohjelmia:

YK:n ilmastosopimus•	

EU:n ilmasto- ja energiapaketti•	

EU:n energiastrategia•	

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia•	

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet•	

Pohjanmaan maakuntaohjelma•	

Energiapoliittiset ohjelmat•	

Ilmansuojeluohjelma 2010•	

Kaukokulkeutumissopimusta koskeva pöytäkirja 1999 •	

ja asetus nro 40/2005

Natura 2000-verkosto•	

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän •	

käytön strategia 2006–2016

Melun ohjearvot•	

YK:n ilmastosopimus
YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus hyväk-

syttiin vuonna 1992. Sopimus tuli voimaan vuonna 

1994, samana vuonna myös Suomi ratifioi sopimuksen. 

Ilmastosopimuksen kolmannessa konferenssissa vuonna 

1997 allekirjoitettiin ns. Kioton pöytäkirja, joka sisältää si-

tovat päästövähennysvelvoitteet teollisuusmaille aikatau-

luineen Kioton ilmastokokouksessa EU:n tavoitteeksi hy-

väksyttiin vähentää kasvihuonepäästöjen kokonaismäärää 

8 % vuoden 1990 tasosta. Velvoite tulee saavuttaa vuosi-

na 2008–2012, joka on nk. ensimmäinen velvoitekausi. 

Suomen osalta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämista-

voitteeksi sovittiin 0 % vuoden 1990 tasosta eli päästöjen 

tulee olla 2008–2012 aikana vuoden 1990 tasolla. 

EU:n ilmasto- ja energiapaketti
EU on sopinut yhteisestä, kaikkia jäsenmaita koskevasta ta-

voitteesta vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 

2020 mennessä 20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna. 

Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden 

osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian loppuku-

lutuksesta. Tuulivoiman rakentamisella voidaan edesauttaa 

EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteiden toteutumista.

EU:n energiastrategia
EU:n energiastrategia (An Energy Policy for Europe) julkais-

tiin 10.1.2007. EU:n energiastrategian tavoitteena on tur-

vata kilpailukykyinen ja puhdas energian saanti vastaten 

ilmastonmuutoksen hillintään, kasvavaan globaaliin ener-

giankysyntään ja tulevaisuuden energian toimituksen epä-

varmuuksiin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu kymmenen 

kohdan toimintaohjelma. Ohjelmaan sisältyvät mm. EU:n 

sisäisen energiamarkkinan kehittäminen, energian huolto-

varmuuden takaaminen ja sitoutuminen kasvihuonekaa-

sujen vähentämiseen.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia
Vuoden 2008 kansallisessa energia ja ilmastostrategiassa 

esitetään ehdotukset keskeisiksi toimenpiteiksi, joilla EU:n 

tavoitteet uusiutuvan energian edistämiseksi, energiankäy-

tön tehostamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-

miseksi voidaan saavuttaa. Tuulivoiman osalta tavoitteena 

on nostaa asennettu kokonaisteho nykyisestä 144 MW:sta 

noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuotui-

nen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnit-

telujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valta-

kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta ja 

tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tarkistetuissa 

tavoitteissa todetaan energiahuollon osalta mm. seuraavaa: 

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyö-

dyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on 

sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan 

yksiköihin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsit-

televät seuraavia kokonaisuuksia: 

1. toimiva aluerakenne

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnon-

varat

4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

5. Helsingin seudun erityiskysymykset

6. luonto- ja kulttuuriympäristöaluekokonaisuudet

Hanketta koskevat erityisesti toimivat yhteysverkostot ja 

energiahuolto, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö 

ja luonnonvarat asiakokonaisuudet.

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007–2010 ja 
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosiksi 
2010–2011
Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2007–2010 todetaan, 

että rannikon hyvät tuuliolosuhteet luovat edellytyksiä 

tuulivoiman käytön lisäämiselle. Lisäksi ohjelmaan on kir-

jattu, että monipuolisen energiantuotannon kehittäminen 

on maakunnan keskeisin prioriteetti. Maakunnan tavoittee-

na on edistää uusiutuvan energiantuotannon kehittämistä 

ja käyttöä.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa vuosiksi 

2010–2011 Pohjanmaan tärkeimpiin kärkihankkeisiin on 

kirjattu myös tuulivoimapuistojen ja bioenergian edistämi-

nen Pohjanmaalla.

Energiapoliittiset ohjelmat
Useiden puolueiden energiapoliittisissa ohjelmissa on esi-

tetty että uusiutuvien energialähteiden osuutta on lisättä-

vä ja tuulivoiman lisärakentamista tuettava.

Ilmansuojeluohjelma 2010
Ilmansuojeluohjelman 2010 tavoitteena on, että Suomi to-

teuttaa tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista pääs-

törajoista annetun direktiivin (2001/81/EY) velvoitteet vuo-

teen 2010 mennessä. Suomen on vähennettävä rikkidioksi-

din, typen oksidien, ammoniakin ja haihtuvien orgaanisten 

aineiden päästöjä asteittain. Ilmansuojeluohjelma käsittää 

suunnitelman päästöjen vähentämiseksi energiantuotan-

nossa, liikenteessä, maataloudessa ja teollisuudessa sekä 

toimenpiteet työkoneiden, huviveneiden ja pienpolton 

päästöjen vähentämiseksi.

Kaukokulkeutumissopimusta koskeva pöytäkirja 
1999 ja asetus nro 40/2005
Ensimmäinen alueellinen ilmansuojelusopimus oli 

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission 

(ECE) piirissä 1979 tehty valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman 

epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus 

(SopS 15/1983). Kaukokulkeutumissopimusta koskeva pöy-

täkirja allekirjoitettiin Göteborgissa 1999 ja pantiin voimaan 

Suomessa asetuksella nro 40/2005. Sopimusosapuolet hy-

väksyivät moniaine-monivaikutuspöytäkirjan eli pöytäkir-

jan happamoitumisen rehevöitymisen ja alailmakehän ot-

sonin vähentämisestä. Sopimusosapuolet ovat velvollisia 

vähentämään päästöjään niin, että vuonna 2010 päästöt 

alittavat kullekin osapuolelle määritellyn päästörajan.

Pöytäkirjan tavoitteena on valvoa ja vähentää rikin, ty-

pen oksidien, ammoniakin ja haihtuvien orgaanisten yhdis-

teiden päästöjä, jotka aiheutuvat ihmisten toiminnasta ja 

joilla todennäköisesti on haitallisia vaikutuksia ihmisten ter-

veyteen, luonnon ekosysteemeihin, materiaaleihin ja kas-

veihin kaukokulkeutumisesta johtuvan happamoitumisen, 

rehevöitymisen tai alailmakehän otsonin vuoksi. 

Natura 2000 -verkosto
Valtioneuvosto päätti Suomen ehdotuksesta Natura 2000 

-verkostoksi 20.8.1998. Natura 2000 on Euroopan Unionin 

hanke, jonka tavoitteena on turvata luontodirektiivis-

sä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. 

Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon 

monimuotoisuutta Euroopan Unionin alueella ja toteutta-

maan luonto- ja lintudirektiivin mukaiset suojelutavoitteet.

Luontodirektiivin yleistavoite on saavuttaa ja säilyttää 

tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana. 

Lintudirektiivin yleistavoite on ylläpitää lintukannat sellai-

sella tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksel-

lisiä vaatimuksia.
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Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 
käytön strategia 2006–2016
Valtioneuvosto hyväksyi strategian joulukuussa 2006. 

Tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuo-

toisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä, vakiin-

nuttaa Suomen luonnon tilan suotuisa kehitys vuosien 

2010–2016 kuluessa, varautua vuoteen 2016 mennessä 

Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristö-

muutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen sekä vahvistaa 

Suomen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säi-

lyttämisessä maailmanlaajuisesti kansainvälisen yhteistyön 

keinoin.

Melun ohjearvot
Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjear-

voista (993/1992) meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympä-

ristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Ohjearvoja sovelletaan 

maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikenne-

muotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä raken-

tamisen lupamenettelyissä. 

Melutason ohjearvoja koskeva päätös annettiin me-

luntorjuntalain (382/1987) nojalla. Ohjearvopäätös jäi 

voimaan, vaikka meluntorjuntalaki kumoutui ympäris-

tönsuojelulain (86/2000) tullessa voimaan vuonna 2000. 

Ohjearvopäätöksen soveltamiskäytäntö on sittemmin laa-

jentunut ympäristönsuojelulain ja myös maa-aineslain 

(555/1981) mukaisiin lupa- ja valvonta-asioihin. Melutason 

yleiset ohjearvot eivät koske ampuma- ja moottoriurheilu-

ratojen aiheuttamaa melua.
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