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Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
soveltamisesta Isonkyrön kuntaan sijoittuvan Prokon Wind
Energy Finland Oy:n tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden
korotushankkeeseen

Hankkeen ja ympäristön kuvaus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen on saapunut 30.8. harkintapyyntö
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta Prokon
Wind Energy Finland Oy:n suunnittelemaan Kattiharjun
tuulivoimahankkeeseen. Hankkeessa on tarkoitus nostaa YVAmenettelyn läpikäyneiden tuulivoimalaitosten (14) kokonaiskorkeus 205
metristä 230 metriin. Liitteenä pyynnössä oli tuulivoimaselvitys,
vertailuraportti ja kaksi liitettä.
Hankealue sijaitsee Pohjanmaalla, Isonkyrön kunnan alueella.
Kattiharjun tuulivoimapuisto sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä
Laihian kuntakeskuksesta kaakkoon ja noin yhdeksän kilometrin
etäisyydellä Isonkyrön kuntakeskustasta lounaaseen. Tuulivoimapuiston
yhteenlaskettu teho tulisi olemaan noin 50-60 MW.
Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta 21.4.2015 (Dnro EPOELY/72/07.0472013).
Arviointiselostuksessa vaikutukset oli arvioitu 75 tuulivoimalalla.
Asian käsittely
Prokon Wind Energy Finland Oy on toimittanut YVA-menettelyn
soveltamispyynnön 30.8.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ennen päätöksentekoa kuullut ELYkeskuksen ympäristö-vastuualuetta, liikenne-vastuualuetta, Pohjanmaan
museota sekä hankevastaavaa. ELY-keskuksen vastuualueet,
Pohjanmaan museo ja hankevastaava katsovat, ettei hanke aiheuta
merkittäviä ympäristövaikutuksia eikä siten edellytä ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä.
Hankkeen ympäristövaikutukset
Tuulivoimalamäärä on vähentynyt verrattuna aiemmin YVA:ssa
arvioituun. Näin ollen vaikutukset hankealueen maankäyttöön,
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luontokohteisiin, kasvillisuuteen ym. hankealueen sisälle rajoittuviin
varsinaiseen rakentamiseen liittyviin vaikutuksiin ei aiheudu vaikutuksia
pahentavaa muutosta verrattuna YVA:ssa arvioituun. Tehtyjen melu- ja
varjostusmallinnusten mukaan lähiympäristön asuin- ja vapaa-ajan
rakennuksille ei aiheudu Kattiharjun voimaloiden korotushankkeen
johdosta 40 dB:n ylittävää meluhaittaa. Mikäli puuston katvevaikutusta ei
huomioida, sijoittuu > 8h/a vaikutusalueella yksi asuinrakennus ja kaksi
lomarakennusta, mutta mikäli puuston suojaava vaikutus huomioidaan, ei
>8h/a varjostusvaikutusta lähiasutukselle aiheudu.
Voimalapaikat sijoittuvat metsätalouskäytössä oleville kankaille. Hanke
voi vaikuttaa kasvillisuuteen vain niillä kohdilla, jossa maastoa
muokataan. Voimaloiden rakentamispaikoilla tai uuden huoltotiestön
alueella ei esiinny uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä tai
uhanalaista kasvilajistoa, joiden menetyksestä aiheutuisi merkittävää
haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Kokonaiskorkeudeltaan 230 metriä
korkean voimalaitoksen rakentaminen edellyttää puuston poistamista
hieman pidemmältä alueelta, koska torni kasataan vaakatasossa lähellä
maanpintaa. Mikäli arvioidaan, että kokoamisalue on noin 50 metriä
pitempi, aiheuttaa voimalan korkeuden muutos puuston poiston hieman
suuremmalta alueelta kuin käytettäessä kokonaiskorkeudeltaan 205
metriä korkeita voimaloita. Ero on kuitenkin niin pieni, että vaadittavan
puustottoman alueen koko on edelleen noin hehtaari per voimalaitos.
Tehdyn näkymäalueanalyysin ja havainnekuvien perusteella voidaan
todeta, että Kattiharjun tuulivoimapuiston voimaloiden korkeuden
nostaminen ei aiheuta merkittävää muutosta maisemassa aiemmin
laaditussa ympäristövaikutusten arvioinnissa esitettyyn tilanteeseen
verrattuna. Korkeuden noston vuoksi vaaditaan erikoiskuljetuksia
enemmän kuin jos voimalat olisivat lainvoimaisen kaavan mukaisesti
noin 205 metriä korkeita. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa
(VE 2) on aiheutuva liikennevaikutus arvioitu 75 voimalalla, joten tämä
kompensoi kuljetusmääriin korkeuden nostosta aiheutuvat lisäykset.

ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus päättää, että Kattiharjun tuulivoimaloiden
kokonaiskorkeuden korottaminen 230 metriin ei edellytä uutta
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista
arviointimenettelyä.
Päätöksen perustelut
YVA-lain 3 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan
yksittäistapauksessa jo toteutetun hankkeen oleelliseen muutokseen,
joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri
hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, kyseisen lain 3 §:n 1
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momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-lain 11 §:n mukaan
ELY-keskus tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta 3 §:n 2
momentissa tarkoitettuihin hankkeisiin ottaen huomioon myös hankkeen
ominaisuudet, sijainnin ja vaikutusten luonteen.
Kun otetaan huomioon tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden
korotushanke kokonaisuutena, sen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten
luonne huomioiden, hankkeen toteuttaminen ei aiheuta laajuudeltaan ja
laadultaan YVA-lain hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin
rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Aiemmin tehty
ympäristövaikutusten arviointi, täydennettynä päivitetyillä selvityksillä,
täyttää edelleenkin sille asetetut vaatimukset. Arviointimenettelyä ei siten
ole tarpeen soveltaa hankkeeseen. Jatkossa tulee kuitenkin huomioida
edelleen myös yhteysviranomaisen Kattiharjun tuulivoimapuiston
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antama lausunto.

Vaikutusten selvittäminen
YVA-lain 31 §:n mukaisesti hankkeesta vastaavan on sen lisäksi, mitä
erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä hankkeen
ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan
edellyttää.
Sovelletut oikeusohjeet
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(277/2017)
Muutoksenhaku
Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan
hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun hankkeesta vastaava on
saanut tiedon päätöksestä. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Tähän
päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 37§:n 2
momentissa tarkoitetut tahot saavat kuitenkin hakea muutosta tähän
päätökseen samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hanketta
koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta tai hankkeen
toteuttamisen kannalta muusta olennaisesta päätöksestä valitetaan.
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Ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kentala

Ylitarkastaja

Niina Pirttiniemi

Maksu
Päätöksestä ei peritä maksua

Päätöksestä tiedottaminen:
Päätös:
Prokon Wind Energy Finland Oy, saantitodistuksin

Päätöksen jäljennös:
Isonkyrön kunta

Päätöksen nähtävillä olo
Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä Isonkyrön kunnan virallisella ilmoitustaululla 14 päivän ajan ja
sähköisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilla www.ymparisto.fi
> Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > >YVA-päätökset. Valitse kohdasta ”Alueellista
tietoa, valitse ELY-keskus” > Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Liite

Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella,
joka on tehtävä kirjallisesti.
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Valitusaika on
kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin
välityksellä. Postittaminen, toimittaminen sähköisesti ja toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuvat
lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän tulee olla perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen
osoittamasta päivästä. Milloin päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vaatimatta, päätös katsotaan
tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä postiinjättöpäivästä, ellei muuta
näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Yleistiedoksiannossa
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa
lehdessä.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
-

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan nimi ja kotikunta, sekä
postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
-

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja
ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden
käyntiosoite:
postiosoite:
vaihde:
telekopio:
sähköposti:

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42611
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
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aukioloaika:

klo 8.00-16.15
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