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LAUSUNTO PALOVAARA-AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
WPD Finland Oy:n hanke sijoittuu Pellon kunnasta 24 km etelään Ylitornion rajalle.
Hankealueet Palovaara ja Ahkiovaara sijaitsevat 4,5 ja 11 km Tornionjoen ja valtakunnanrajan
itäpuolella. Tuulivoimapuistoon tulisi enimmillään 26 kappaletta 3-5 MW:n tehoista
tuulivoimalaa.
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 230 metriä. Palovaaran lakikorkeus on noin
250 metriä merenpinnan yläpuolella ja Ahkiovaaran 260 metriä. Tornionjoen vedenkorkeus
Pellon alueella on tyypillisesti noin 79-80 metriä merenpinnan yläpuolella.
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio lausuu hankkeen arviointiohjelmasta seuraavaa:
Maisema
Komissio toteaa, että vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota hankkeen
maisemavaikutuksiin ja maiseman muutokseen. Maisemavaikutukset asutukseen, lomaasutukseen sekä virkistykseen että matkailuelinkeinossa käytettäville alueille eri
vuodenaikoina tulee kattavasti arvioida.
Hankkeen maisemavaikutusten arvioinnin esitystavan tulee olla havainnollinen.
Maisemavaikutuksia tulee tarkastella ja kuvata tasapuolisesti hankkeen vaikutusalueella
Suomessa ja Ruotsin puolella eri hankevaihtoehdoissa, ml. nollavaihtoehto.
Tornionjoen Suomen puoleisella alueella on suunnitteilla muita tuulivoimahankkeinta, mm.
Ylitornion Reväsvaaran tuulivoimapuisto lähimpänä Palovaaran-Ahkiovaaran hanketta.
Yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa tulee arvioida suhteessa hankkeen
vaikutusalueen maisema-arvoihin molemmin puolin rajajokea.

Linnusto
Hankkeen vaikutukset linnuston muuttoon ja muuttoreitteihin tulee arvioida.
Tiedottaminen Ruotsin puolella
Hankkeen arviointiselostuksen esittely ja tiedottaminen arvioinnin johtopäätöksistä paikallisesti
valtakunnanrajan toisella puolella Ruotsissa tulee huomioida osana YVA-menettelyä. Espoon
sopimuksen mukaisen kansainvälisen kuulemismenettelyn myötä Ruotsin Naturvårdsverket
hoitaa viranomaisten ja sidosryhmien kuulemisen kirjallisesti. Paikallisten mielipiteiden esille
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tuomiseksi Ruotsin puolella järjestettävän tilaisuuden tarve, Suomen puolen yleisötilaisuuden
tapaan, on syytä punnita. Tällaisesta tilaisuudesta tiedottaminen ja kutsujen lähettäminen on
hankevastaavan vastuulla.
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