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SELVITYSTYÖ ON EDENNYT TEKNISTALOUDELLISELLA TARKASTELULLA JA ALUEIDEN
VALINNALLA

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen yhteinen selvitystyö
alueidensa potentiaalisista uusista tuulivoimatuotannon alueista on edennyt teknistaloudellisen
arvioinnin osatehtävän osalta. Keskiviikkona 16.6.2021 järjestettiin infotilaisuus, jonka tavoitteena oli
kertoa hankkeen sidosryhmille sen etenemisestä sekä osatuloksista. Etäinfotilaisuuteen osallistui
noin 100 henkilöä selvitysalueen kunnista, naapurimaakunnista sekä etujärjestöistä. Tilaisuudessa
keskusteltiin mm. teknistaloudellisesta arvioinnista, alueiden valinnasta ja vaikutusten arvioinnista,
selvityksen etenemisestä ja tulevista vaiheista sekä selvityksen roolista maakuntakaavojen
päivityksen tausta-aineistona.

Pohjalaismaakuntiin suuntautuu tulevina vuosina merkittävä määrä tuulivoimainvestointeja.
Tuulivoimayhdistyksen tietojen mukaan rakenteilla tai suunnitteilla olevia voimaloita sijoittuu noin
290 kpl Etelä-Pohjanmaalle, 320 kpl Pohjanmaalle ja 170 kpl Keski-Pohjanmaalle. Tuotannossa oleva
tuulivoimakapasiteetti on tällä hetkellä 70 voimalaa Etelä-Pohjanmaalla, 115 voimalaa Pohjanmaalla
ja 30 voimalaa Keski-Pohjanmaalla.

Tuulisuus vaikuttaa suoraan tuulienergian hyödyntämismahdollisuuteen ja sitä kautta tuulivoimasta
saatavaan tuottoon. Tuulisuuden ohella infrastruktuuri mukaan lukien tieverkoston laajuus ja
kantavuus sekä saavutettavuus, sähköverkon ja sähköasemien läheisyys ja kytkentämahdollisuudet
sekä yleinen alueen rakennettavuus ja maaperä muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joiden
perusteella voidaan laskea tarvittavan investoinnin suuruus. Yllä mainittujen tekijöiden perustella
pisteytettiin edellisessä työvaiheessa tunnistetut potentiaaliset alueet.

83 ALUETTA JATKOTARKASTELUUN

Teknistaloudellisen arvioinnin ja ohjausryhmän yhteistyön perusteella valittiin 83 aluetta
jatkotarkasteluun. Alueista 36 kappaletta (noin 2 500 km2) sijaitsee kokonaan tai osittain
Pohjanmaalla, 25 kpl (noin 950 km2) Keski-Pohjanmaalla ja 30 kappaletta (noin 780 km2) Etelä-
Pohjanmaalla. Alueista 10 kappaletta (noin 1 780 km2) sijoittuu merialueille. Vaikutusten arviointi
laaditaan laajasta joukosta alueita, jotta maakuntakaavojen laadintaan on riittävästi tietoa eri
alueiden soveltuvuudesta tuulivoima-alueiksi.
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Kuva 1. Pohjalaismaakuntiin sijoittuva tuulivoimalamäärä 01/2021.
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Valittujen alueiden osalta tehdään vaikutusten arviointi. Vaikutustenarviointi laaditaan perustuen
olemassa oleviin tutkimuksiin ja selvityksiin, hankkeen aikana tuotettuun aineistoon, hankkeen
alueen maakuntakaavoihin ja näiden sisältöön sekä kokeneen työryhmän asiantuntijuuteen sekä
kokemuksiin useiden tuulivoimapuistojen YVA- ja kaavoitusprosesseista ympäri Suomen.
Vaikutustenarvioinnin yhteydessä huomioidaan vaikutustyyppien luonteen mukaisesti millä tavoin
tarkemman suunnittelun yhteydessä on mahdollista yhteensovittaa mm. arvokohteita ja tuulivoimaa.

Vaikutustenarvioinnin teemat:
• Maisemavaikutukset

• Luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset; pesimälinnusto (elinympäristöjen
pirstoutuminen sekä petolintujen pesät), muuttolinnusto, eläimistö, vedenalainen luonto, arvokkaat
harju-, kallio- ja moreenialueet sekä laajat ja yhtenäiset metsäalueet

• Yhdyskuntarakenne, asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö

• Ilmastovaikutukset

• Taloudelliset vaikutukset

• Yhteisvaikutukset kolmen maakunnan osalta

SELVITYKSEN JATKOSUUNNITTELUN VAIHEET
Selvitys etenee kesällä ja alkusyksystä vaikutusten arvioinnilla. Hankkeen etenemisestä ja
välituloksista tiedotetaan kuntia ja muita sidosryhmiä infokirjeillä ja infotilaisuuksissa, joiden kautta
on mahdollisuus mm. kommentoida selvitystyön tuloksia. Seuraavan infotilaisuuden alustava
aikataulu on syyskuussa, ja siihen tullaan lähettämään kutsu sidosryhmille.

SELVITYKSEN YHTEYSHENKILÖT

Etelä-Pohjanmaan liitto: Mari Pohjola, mari.pohjola@etela-pohjanmaa.fi, 040 6108 445

Keski-Pohjanmaan liitto: Tiina Rinta-Rahko, tiina.rinta-rahko@keski-pohjanmaa.fi, 040 138 9088

Pohjanmaan liitto: Marika Häggblom, marika.haggblom@obotnia.fi, 044 320 6428

FCG Finnish Consulting Group Oy: Kristina Salomaa, kristina.salomaa@fcg.fi, 044 298 2006
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Kuva 2. Selvityksen jatkotarkasteluun valituille alueille laaditaan vaikutustenarviointi.
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