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YVA-KUULUTUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porissa koskeva
ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma).
Hankkeen kehittämisestä, valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Suomen Hyötytuuli Oy, joka on
vuonna 1998 perustettu tuulivoiman tuotantoyhtiö, ns. Mankala-yhtiö, jonka omistavat Helen Oy,
Alva-yhtiöt Oy (ent. Jyväskylän Energia Oy), Lahti Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Pori
Energia Oy, Tampereen Sähkölaitos, Turku Energia Oy ja Vantaan Energia Oy. Suomen Hyötytuuli Oy tuottaa omistajilleen sähköä tuulivoimalla ja tekee tuulivoimaan liittyvää kehittämistyötä.
Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin neljän kilometrin etäisyydellä
Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu Merikarvian kunnan
rajaan.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan toteutusvaihtoehtoja, jotka eroavat toisistaan tuulipuiston aluerajauksen ja voimaloiden maksimimäärän suhteen:




Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta.
Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan
yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2.
Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan
VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolella sijaitsevalle noin 7,8 km2:n alueelle, jolloin
yhteispinta-ala on noin 135 km2.

Sekä VE1:ssa että VE2:ssa sähkönsiirto Tahkoluotoon toteutetaan merikaapelein, ja tarvittaessa
merituulipuiston alueelle rakennetaan merisähköasema. Tuulivoimalat liitetään olemassa olevaan
sähköverkkoon Tahkoluodossa.
YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä
yhteisöillä esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Menettely jatkuu arviointiselostuksen erillisellä julkisella käsittelyllä.
Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-ohjelman nähtävillä olo
Tämä kuulutus julkaistaan 29.4.2020 ja pidetään nähtävillä 29.5.2020 saakka osoitteessa
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Porin kaupungin ja Merikarvian kunnan verkkosivuilla.
Arviointiohjelma liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla
www.ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA
Ohjelman paperiversioon voi tutustua 29.4. – 29.5.2020 alla olevissa paikoissa:
Porin kaupungin palvelupiste Porina, Yrjönkatu 6, Pori
Satakunnan ELY-keskus, Yrjönkatu 20, Pori
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Hankkeen sähköinen esittelymateriaali
Hankkeen esittelymateriaali julkaistaan 13.5.2020 mennessä osoitteessa:
http://hyotytuuli.fi/tuulipuistot/tahkoluodon-merituulipuiston-laajennus/
Yleisötilaisuuden sijaan hankkeesta vastaavat ovat valmistautuneet vastaamaan kysymyksiin erityisesti 18.5.2020 klo 16–20 sekä 19.5.2020 klo 8–12 puhelimitse (Miia Suuriniemi
+358 44 701 2191, Juho Lappalainen +358 50 560 7284), sähköpostitse
(merituulivoima@hyotytuuli.fi) ja verkkosivuilla olevalla lomakkeella.
Yleisötilaisuutta ei järjestetä koronaepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi, mutta
hankkeen sähköinen esittelymateriaali ja tähän liittyvä kysymysten ja näkemysten esittämismahdollisuus hankevastaavalle korvaavat tavallisesti YVA-menettelyssä paikan päällä järjestetyn yleisötilaisuuden. Hankevastaavalle annettu palaute ei kuitenkaan välity yhteysviranomaiselle sellaisenaan, joten jätä myös kirjallinen mielipide yhteysviranomaiselle.
Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen
YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 29.5.2020 osoitteeseen
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.
Yhteysviranomaisen lausunto
Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulla
www.ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA viimeistään 29.6.2020.
Lisätietoja
Hankkeesta ja arviointiohjelmasta:
Hankkeesta vastaava: Suomen Hyötytuuli Oy, Miia Suuriniemi
sp. etunimi.sukunimi@hyotytuuli.fi, p. 044 701 2191
YVA-konsultti: AFRY Finland Oy, Karoliina Jaatinen
sp. etunimi.sukunimi@afry.com, p. 040 660 4407
YVA-menettelystä:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sanna-Liisa Suojasto
sp. etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 022 946
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