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Vastaus tiedusteluunne YVA-lain mukaisen menettelyn soveltamisen 
tarpeesta kahden tuulivoimalan rakentamiseksi.

Salpatuuli Oy tiedustelee YVA-menettelyn tarvetta 2 tuulivoimalaitoksen rakentamiselle 
Utajärven Rantasuolle. Tuulivoimalat olisivat teholtaan enintään 6,4 MVA/voimala ja 
kokonaiskorkeudeltaan enintään 260 m. Sähkö siirrettäisiin Utajärven keskustaajaman 
sähköasemalle olemassa olevia sähköreittejä ja tienvarsia myöten.  

Tiedustelun liitteenä on selvitys hankkeen sijoittumisesta ja ympäristöstä sisältäen 
tietoja pinta- ja pohjavesistä, muinaisjäännöksistä, melusta ja välkkeestä, luonnosta, 
suojelualueista, kaavoituksesta ja maankäytön suunnitelmista, maisema-alueista, 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteista, virkistyskäytöstä, happamista sulfaattimaista, 
lentoestealueista sekä muiden tiedossa olevien tuulivoimahankkeiden sijoittumisesta. 
Ympäristövaikutuksia arvioidaan yleispiirteisesti.

Tuulivoimalaitokset sijoittuisivat 3,8 km Utajärven keskustaajamasta pohjoisluoteeseen. 
Lähin asuinrakennus sijaitsee 1,2 km etelään voimalasta nro 2. Kahden kilometrin 
etäisyydellä voimaloista sijaitsee 17 asuinrakennusta ja 11 lomarakennusta. 
Valtakunnallisesti merkittävät RKY-alue Keisarintie sijoittuu Oulujoen eteläpuolelle. 
RKY-alue Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset sijoittuvat 5,5 km:n päähän. 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Oulujoen laakso, sijaitsee 16 km:n 
etäisyydellä. Kolmen maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen sijainti tuodaan 
esiin. Selvitys sisältää melu- ja varjostusmallinnuksen. Maaselän hankealueen rajaan 
on etäisyyttä 7 km ja Pahkavaaraan yli 35 km. Selvityksessä analysoidaan yleisesti 
hankkeen vaikutuksia. 

YVA-lain hankeluettelon mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan 
tuulivoimahankkeisiin, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 tai 
kokonaisteho vähintään 45 megawattia. Suunnitellut kaksi voimalaitosta jäävät 
huomattavasti YVA-asetuksen kokorajan alapuolelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
toteaa, että saadun selvityksen perusteella suunnitellut kaksi tuulivoimalaitosta eivät 
aiheuta sellaisia YVAL:ssa tarkoitettuja merkittäviä vaikutuksia (myös yhteisvaikutukset 
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huomioon ottaen), jotka tulisi selvittää YVAL:n mukaisessa menettelyssä, eikä ELY-
keskus tee asiassa YVAL:n mukaista yksittäistapauspäätöstä. Mikäli hanke muuttuu tai 
laajenee, tulee YVA-menettelyn tarve arvioida uudelleen. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 31 §:n mukaan hankkeesta 
vastaavan tulee olla riittävästi selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista. Hankkeen 
eteenpäin vieminen edellyttää ympäristövaikutusten riittävää huomioon ottamista mm. 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa menettelyissä. Mahdollisen ympäristöluvan 
tarve tulee myös ottaa huomioon.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti, asian on esitellyt ylitarkastaja Tuukka 
Pahtamaa ja ratkaissut yksikön päällikkö Eero Melantie.
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