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1

INTRODUKTION

Ylitornio kommunstyrelse har under våren 2014 på förslag av UPM
Kymmene Oyj beslutat att en delgeneralplan med rättsverkningar för
Reväsvaara-området ska utarbetas. UPM har som mål att inom området
bygga en vindkraftspark som enligt en preliminär projektplan skulle
bestå av 10-15 vindkraftverk. Projektets genomförande kräver att en
delgeneralplan upprättas. Planen utarbetas av Ramboll Finland Oy som
konsult.

Reväsvaara vindkraftspark med rättsverkan och så att den uppfyller
kraven i markanvändnings- och bygglagen för att med den som grund
kunna bevilja bygglov för projektet.
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Detta dokument utgör programmet för deltagande och bedömning
(förkortat PDB) till Reväsvaara delgeneralplan som kommunen lägger
fram till påseende när planläggningsprocessen anhängiggjorts. I
programmet för deltagande och bedömning
·

2 DELGENERALPLAN
En delgeneralplan är en plan för markanvändningen i stora drag som
används för att styra placeringen av olika samhällsfunktioner i en viss del
av kommunen. Delgeneralplanen består av en plankarta med
planbeteckningar och -bestämmelser. Till delgeneralplanen hör
dessutom en planbeskrivning.
I en delgeneralplan för vindkraft anvisas typiskt de delområden där
kraftverk får placeras, största antal kraftverk och högsta höjder samt
randvillkor rörande lösningar för elöverföring. Genom planen kan också
eventuella negativa konsekvenser förhindras eller minskas till exempel
genom att planera placeringen av verksamheter eller med
planbestämmelser.
Enligt den ändring i markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft
2011 kan kommunen bevilja bygglov för vindkraftprojekt direkt med en
delgeneralplan som grund. Avsikten är att utarbeta delgeneralplanen för
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·
·
·

presenteras utgångspunkter och mål för utarbetandet av
delgeneralplanen,
beskrivs faserna i planläggningen och dess framskridande,
beskrivs hur och när intressenter kan delta i planeringen och
hur planens konsekvenser bedöms under planläggningstiden.

Programmet för deltagande och bedömning behandlas i det
myndighetssamråd
som
hör
till
inledningsfasen
av
generalplanläggningen. Programmet för deltagande och bedömning
finns att få från Ylitornio kommunkontor eller från Ylitornio kommuns
webbsidor under hela planeringsprocesstiden och det går att ta ställning
till den fram till dess att delgeneralplaneförslaget läggs fram till
påseende. Programmet för deltagande och bedömning uppdateras vid
behov när arbetet med delgeneralplanen framskrider.
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SKEDEN I UTARBETANDET AV DELGENERALPLANEN OCH
DELTAGANDE I PLANLÄGGNINGEN

Utarbetandet av delgeneralplanen framskrider på följande sätt:
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·
·
·
·

inledningsfas
beredningsfas (planutkast)
förslagsfas (planförslag)
godkännandefas.

Planläggningen påbörjades under våren 2014 när Ylitornio
kommunstyrelse på initiativ av UPM beslöt att inleda utarbetandet av en
delgeneralplan för vindkraft vid Reväsvaara. Delgeneralplanens
beredningsfas har påbörjats under sommaren 2014. Den preliminära
tidplanen är att planens beredningsmaterial (planutkast) finns till
påseende och att det kan lämnas synpunkter på den (utlåtanden, åsikter)
under sommaren 2015. Efter detta skulle planförslaget upprättas och
enligt en preliminär uppskattning skulle planförslagets framläggande och
därmed hörande återkoppling (utlåtanden, anmärkningar) ske under
hösten-vintern 2015/2016. Efter planförslagsfasen justeras planen så att
tidpunkten för godkännande av planen skulle infalla under vintern 2016.
I inledningsfasen meddelas områdets markägare och grannar skriftligt
om att planläggningen inletts och om dess mål. Under
planläggningsarbetets beredningsfas ordnas ett offentligt möte där det
finns möjlighet att få information och lämna synpunkter på
planläggningsprojektet. Såväl programmet för deltagande och
bedömning, beredningsmaterialet för delgeneralplanen (planutkast) som
planförslaget läggs fram offentligt för påseende i olika skeden så att
intressenter har tillfälle att framföra åsikter och lämna utlåtande och
anmärkningar rörande planen. Synpunkter i anslutning till
delgeneralplanen kan dessutom framföras när som helst under
planläggningen genom att ta kontakt med representanter för kommunen
eller den konsult som utarbetar planen. Kommuninvånarna och andra

intressenter har också rätt att framföra besvär över ett beslut att
godkänna delgeneralplanen.
Skeden i utarbetandet av delgeneralplanen, offentliga möten samt
framläggande av material vid planläggningens berednings- och
förslagsfas tillkännages som meddelanden, kungörelser och
kommunikéer i tidningar, på Ylitornio kommuns webbsidor och på
kommunens anslagstavla. Information finns också i PDB som uppdateras
när processen framskrider och tidsschemat preciseras. Ytterligare
information finns också på UPM:s webbsidor. Miljökonsekvenserna av
Reväsvaara vindkraftområde bedöms i samband med såväl planen som
processen för miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsmöten för
planläggningen och MKB-processen hålls efter möjlighet samtidigt och
planläggningens tidsschema anpassar sig till tidsschemat för MKBprocessen.
Till generalplanläggningen hör också myndighetssamarbete enligt
markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL). Myndighetssamråden
ordnas i planläggningens inlednings- och förslagsskeden. Dessutom hålls
vid
behov
informella
arbetsmöten.
I
samband
med
generalplanläggningen ordnas också en förhandling enligt 53 §
renbeteslagen med Lohijärvi renbeteslag och Renbeteslagens förbund.
Förhandlingen planeras till delgeneralplanens beredningsfas.
Miljöministeriet ska underrätta annan stat om sådana planer som
sannolikt har konsekvenser som överskrider statsgränserna (MarkByggL
199 § och MarkByggF 99 §). Synlighetsområdet för vindkraftsparken på
Reväsvaara-området kommer att sträcka sig också över till Sverige.
Lapplands NTM-central har beslutat att det till generalplanläggningen
ska fogas ett internationellt förfarande enligt MarkByggL 199 §. Detta
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innebär i praktiken att detta program för deltagande och bedömning
samt de centrala plandokumenten i berednings- och förslagsfaserna
kommer att översättas till svenska och levereras i respektive fas till
svenska myndigheter. Samtidigt begärs utlåtanden.
Planläggningens skeden och preliminära tidsschema anges i följande
tabell (Tabell 1.). De för deltagande viktigaste faserna visas med fet stil.
Tabellen och tidsschemat uppdateras under arbetets gång.
När planläggningen och konsekvensbeskrivningen framskrider
framkommer det om det är möjligt att placera vindkraftverk inom
Reväsvaara-området och i så fall hur (placering, antal, storlek, lösningar
för elöverföring osv.).
5

INTRESSENTER

Intressenter vid planläggning är enligt markanvändnings- och bygglagen
områdets markägare samt de på vars boende, arbete eller andra
förhållanden planen kan ha betydande påverkan, samt myndigheter och
sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planeringen.
Intressenter har rätt att delta i beredningen av planen, bedöma dess
verkningar och skriftligen eller muntligen framföra sin synpunkt på saken
(MarkByggL 62 §). I tabell 2 har preliminärt samlats intressenter till
delgeneralplanläggningen för vindkraftsparken vid Reväsvaara. Tabellen
kompletteras under arbetets gång.
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Tabell 1. Planläggningens framskridande och preliminära tidsschema. De för deltagande centrala faserna visas med fet stil. Tidsschemat preciseras under arbetets gång.
Med gröna textlådor visas MKB-processens skeden i förhållande till planläggningsprocessen.

PLANERINGSFAS

UPPSKATTAD VAD HÄNDER I PLANPROCESSEN
TIDPLAN

Inledningsfas

januariaugusti 2014

Beredningsfas

Förslagsfas

augusti 2014augusti 2015

septemberdecember 2015

•

Kungörelse om anhängiggörelse
Program för deltagande och bedömning (PDB)
framläggs, synpunkter på PDB kan lämnas fram tills
planförslaget läggs fram
Inledningsskedets myndighetssamråd

•

Utarbetande av planutkast och annat beredningsmaterial

•
•
•
•

Planens beredningsmaterial framlagt till påseende
Samrådsmöte
Utlåtanden och åsikter om beredningsmaterialet
Utarbetande av genmälen till synpunkterna på planens
beredningsmaterial

•
•
•
•
•

Utarbetande av planförslag
Planförslaget framlagt till påseende
Möte för allmänheten
Utlåtanden och anmärkningar på planförslaget
Utarbetande av bemötanden till återkopplingen på
planförslaget
Förslagsfasens myndighetssamråd

•
•

•
Godkännandefas

vinter 2016

•

MKB-program framläggs
hösten 2014
MKB-dokument framläggs
under sommaren 2015
kontaktmyndighetens
utlåtande om MKBdokumentet under
hösten 2015

Godkännande i kommunfullmäktige, besvär över
godkännandebeslutet kan lämnas till
förvaltningsdomstolen.
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Tabell 2. Intressenter.

PRIVATPERSONER
•
•
•
•

markägare och fastighetsägare
boende i närområdet och fritidsboende
kommuninnevånare, invånare i
grannkommunerna
andra, vars boende, arbete eller andra
förhållanden kan påverkas betydligt av
planen

SAMMANSLUTNINGAR, FÖRENINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

näringslivets organisationer
energibolag
Tornionlaakson Sähkö
Finavia Oyj
Fingrid Oyj
byalag
ornitologiska föreningen
miljöskyddsföreningar
skogsvårdsföreningar
jaktlag
musei- och hembygdsföreningar
viltvårdsföreningar
Lohijärvi renbeteslag
Renbeteslagens förbund
andra eventuella sammanslutningar

MYNDIGHETER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ylitornio kommuns förvaltning
Lapplands förbund
Lapplands näringslivs-, trafik- och
miljöcentral (NTM)
Regionförvaltningsverket i Lappland
(RFV)
Trafi Trafiksäkerhetsverket
Lapplands skogscentral
Lapplands räddningsverk
Museistyrelsen
Forststyrelsen
Trafikverket
Försvarsmakten, huvudstaben
Meteorologiska institutet
grannkommunerna
intressenter på den svenska sidan (efter
behov)
andra myndigheter efter övervägande
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PLANERINGSOMRÅDE

Planeringsområdet ligger inom Reväsvaara-området i Ylitornio kommun i
Finland, cirka 4–5 km mot sydost från Ylitornio kommuncenter. Den
svenska gränsen ligger som närmast på cirka tre kilometers avstånd och
E8-vägen (Torneåvägen) som följer Torne älvdal går på cirka två
kilometers avstånd till väster om planområdet.
Enligt en preliminär uppskattning är planeringsområdet cirka 1 000
hektar stort och ägs helt av privata markägare. UPM har inom området
tecknat arrende- och nyttjanderättsavtal för produktion av vindkraft. Det
preliminära planeringsområdet för delgeneralplanen är vindkraftparkens
projektområde. Planeringsområdets avgränsning kommer att preciseras
under planläggningsarbetet.
Den största delen av planeringsområdet ligger på en skogig bergsrygg
(terrängens höjdläge inom planområdet är som högst cirka +240 m ö.h.,
markytan i Torne älvdal cirka + 50 m ö.h.). Planeringsområdet utnyttjas
till stor del för skogsbruk. Genom området går också en vandringsled och
på området högst upp finns ett vindskydd. I projektområdets
omedelbara närhet ligger bl.a. marktäktsområden med tillhörande
näringsverksamhet samt en skjutbana och en vattentäkt.
Inom planeringsområdet finns varken bebyggelse eller fritidsbebyggelse.
Den närmaste bebyggelsen ligger cirka 1,5 km sydost om planområdet.
Enligt den preliminära projektplanen för vindkraftsområdet blir
avståndet från vindkraftverken till närmaste bebyggelse som minst drygt
2 kilometer.

2 km
Figur 1. Ungefärligt läge för delgeneralplanens område (ej i skala). Baskartan:
Lantmäteriverket 2014, Lantmäteriet 2014
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BASFAKTA OM VINDKRAFTPROJEKTET VID REVÄSVAARA

Den tekniska beskrivningen av vindkraftprojektet vid Reväsvaara som
presenteras nedan grundar sig på UPM:s preliminära projektplaner:
·

·

·

Enligt den preliminära projektplanen ska det inom området
Reväsvaara-Kiimavaara-Uksperi placeras 10–15 vindkraftverk
med en effekt av 2–5 megawatt (MW) per enhet. Preliminär plan
för kraftverkens lägen (maximialternativet) visas på följande
karta. Vart och ett av vindkraftverken består av ett torn på
fundament, maskinhus och rotor. Vindkraftverkens totala höjd är
enligt den preliminära planen högst 225 meter över markytan
(tornet cirka 150 meter, rotorns diameter cirka 75 meter).
Avsikten är att ansluta vindkraftverken till den 110 kV
kraftledning som går i områdets sydvästra del, antingen med
markkabel eller luftledning.
Vindkraftsbygget, inklusive anläggning av nya vägar,
grundläggning samt uppförande av kraftverken och
elinstallationer beräknas ta cirka ett till två år. Vindkraftverkens
tekniska livslängd bedöms vara cirka 20–30 år. Genom
modernisering av installationerna kan livslängden förlängas upp
till 50 år. Fundamenten och tornet dimensioneras för 50 års
livslängd.

Figur 2. Vindkraftverkens placering i området Reväsvaara-Kiimavaara-Uksperi
enligt den preliminära projektplanen (maximialternativet). Befintlig kraftledning
visas i grönt, liksom de alternativa kraftledningsdragningarna för Reväsvaara
vindkraftområde (VE1, VE2 och VE3).
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PLANLÄGET

Riksomfattande mål för områdesanvändningen
Statliga och kommunala myndigheter ska i sin verksamhet beakta de
riksomfattande målen för områdesanvändningen (Statsrådets beslut
30.11.2000, reviderade mål gäller fr.o.m. 1.3.2009) och främja deras
förverkligande. Myndigheterna ska även bedöma vilka konsekvenser
deras åtgärder har för de riksomfattande målen för
områdesanvändningen.
Delgeneralplaneområdet och vindkraften berörs särskilt av följande
riksomfattande mål för områdesanvändningen:
·
·
·
·
·

Fungerande regionstruktur
Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön
Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser
Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer
(renskötselområde)

I detta projekt betonas följande mål:
·
·
·
·
·
·
·

Stävja klimatförändringen
Trygga livsmiljöns kvalitet
Försvarets behov
Minimera olägenheterna för naturen och landskapet
Bevarande av naturens mångfald
Ökad produktion av förnybar energi och behovet av tillhörande
infrastruktur, säkerheten för flygtrafiken
Minimering av olägenheterna för renskötsel

Statsrådet har tagit ställning till förutsättningarna för att bygga vindkraft
i de riksomfattande målen för områdesanvändning. Enligt beslutet "I
landskapsplaneringen skall anges vilka områden som bäst lämpar sig för
utnyttjandet av vindkraft. Vindkraftverken skall i första hand
koncentreras till enheter som omfattar flera kraftverk."
Landskapsplan
I landskapsplanen anges principerna för områdesanvändning och
samhällsstruktur samt områden som är viktiga för utveckling av
regionen. Landskapsplanen styr planeringen av delgeneralplanen.
Lapplands förbunds fullmäktige har 26.11.2012 godkänt landskapsplanen
för Västra Lappland. Landskapsplanen har fastställts vid miljöministeriet
19.2.2014. I landskapsplanen fastställdes inte områden för vindkraftverk,
bl.a. beteckningen tv 2390 rörande Reväsvaara med tillhörande
bestämmelser. Enligt miljöministeriet betyder detta att för dessa delar
har man inte genom landskapsplanen kunnat lösa placeringen av
vindkraftverksområden i Västra Lapplands område, så landskapsplanen
styr i denna del inte generalplaneringen. För generalplaneringen av
Reväsvaara vindkraftsområde innebär detta att för planen är det
nödvändigt att bedöma vindkraftområdets regionala konsekvenser. Till
detta utnyttjas utredningarna för Västra Lapplands landskapsplan.
I landskapsplanen för Västra Lappland anvisas Reväsvaaraområdet som
ett område dominerat av jord- och skogsbruk (M). Med beteckningen
visas områden som huvudsakligen är avsedda för jord- och skogsbruk
som även kan användas för andra ändamål om inte nämnvärd olägenhet
orsakas den huvudsakliga användningen och karaktären inte förändras.
Dessutom har det inom projektområdet påvisats ett fornlämningsobjekt
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(SM 3553) (Museiverkets fornminnesregister objekt Reväsvaara, LakiAutto (1000011613)). I projektområdets norra del anvisas ett
grundvattenmagasin som är viktigt eller lämpligt för vattentäkt och i den
östra delen ett ställe för marktäkt (EO 2410). I områdets östra del har det
anvisats en skoterled. Projektområdets sydvästra hörn ingår i ett område
för landsbygdsutveckling (mk). Området från Reväsvaara och norrut har
angivits som ett attraktionsområde för turism (mv). I projektområdets
sydvästra del har det anvisats en kraftledning (z) och en korridor för
utveckling av kollektivtrafiken/ett behov av kollektivtrafikförbindelser
(jl). Ylitornios område ingår i det renskötselområde som anvisas i
landskapsplanen och området berörs också av landskapsplanens
allmänna bestämmelser. I de planbestämmelser som riktas mot
Reväsvaara-området förutsätts bl.a.
·
·
·
·
·
·
·

Generalplaner och detaljplaner
På planområdet finns ingen gällande general- eller detaljplan.
Planområdets västra spets tangerar planområdet för delgeneralplanen
för Torne älv (godkänd av Ylitornios fullmäktige 19.10.2003).
Ylitornios centrum är detaljplanerat. Det detaljplanerade området
sträcker sig som närmast till cirka 3 kilometers avstånd väster om
delgeneralplanens område.

att naturmiljön, landskapet och kulturmiljön beaktas,
att vindkraftverk placeras i grupper med flera vindkraftverk,
att konsekvenserna av vindkraftens utbyggnad beaktas och att
konsekvenserna lindras,
hinderytor för flyg, luftövervakningsradar och försvarsmaktens
radioförbindelser beaktas vid planeringen av vindkraftverk,
att de areala förutsättningarna för renskötsel och andra naturliga
näringar säkerställs,
att bullerolägenheter förebyggs och att trivseln i miljön säkerställs
samt
att fornlämningar beaktas.
Figur 3. Utdrag ur delgeneralplanen för Torne älv (ej i skala) på vars östra sida
området för delgeneralplanen för Reväsvaara ligger (preliminär avgränsning
med svart streckad linje).
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Reväsvaara - Kiimavaara

Figur 4. Utdrag ur den av miljöministeriet 19.2.2014 fastställda
landskapsplanekartan för Västra Lappland och utdrag ur
planbestämmelserna. Läget för Reväsvaara-området anges med en vit
ellips över plankartan.
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BAKGRUNDSMATERIAL FÖR PLANERINGEN

I samband med utarbetandet av planen samlas grunddata om områdets
förhållanden till planbeskrivningen. Viktigt bakgrundsmaterial för
planeringen är de grund- och konsekvensutredningar som görs i
samband med projektets MKB-process. MKB-processen har påbörjats
under våren 2014. Dessutom utnyttjas redan befintligt
utredningsmaterial och vid behov kan också nya utredningar göras under
planeringen. Utöver utredningar som direkt gäller Reväsvaara-området
utnyttjas annat bakgrundsmaterial, som myndighetsregister samt
erfarenheter från tidigare motsvarande projekt och förhållanden i
trakten.
I vindkraftsutredningen för Lapplands södra delar har på uppdrag av
landskapsförbundet kartlagts de områden som bäst lämpar sig för
vindkraftsproduktion i Västra Lappland, Rovaniemi, och Östra Lappland
(Lapplands förbund 2012). I utredningen pekas Reväsvaara-området ut
som förslag på vindkraftsområde.

UTREDNINGAR RÖRANDE OMRÅDET OCH ANNAT BAKGRUNDSMATERIAL
Utredningar rörande projektet
· Förfrågan om nödvändigheten av att tillämpa MKB-processen,
Reväsvaara vindkraftsparkprojekt, Bilaga 1. Projektbeskrivning och
preliminär miljökonsekvensbeskrivning, Pöyry Finland Oy 2014
· Reväsvaara vindkraftspark. Naturutredningar (växtlighet, eventuella
lek- och samlingsplatser för åkergroda, biotoper som eventuellt lämpar
sig för flygekorre, eventuella födosöknings- och förflyttningsrutter för
nordisk fladdermus. Natans Oy, 2013.
·
Ylitornion Reväsvaaran pesimälinnustoselvitys (Utredning av häckfågel i
Ylitornio Reväsvaara). Tmi Olli-Pekka Karlin, 2013.

·
·

·

·

Ylitornion Reväsvaaran muuttolinnustoselvitys (Utredning av flyttfågel i
Ylitornio Reväsvaara). Tmi Olli-Pekka Karlin, 2013.
Maakotkaselvitys Ylitornion Reväsvaaran alueella 2013 – 2014
(Utredning om kungsörn inom Reväsvaaraområdet). Tmi Olli-Pekka
Karlin
Reväsvaaran tuulivoima-alueen alustava maisemavaikutustarkastelu
(Preliminär granskning av landskapspåverkan av Reväsvaara
vindkraftspark), Pöyry Finland Oy 2014
Alustava paikkatietopohjainen näkemäalueanalyysi (Preliminär analys
av synlighetsområdet baserat på geografisk information), UPMKymmene Oyj 2014

Planer
· Landskapsplan för Västra Lappland. (Godkänd av Lapplands förbunds
fullmäktige 26.11.2012, fastställd i MM 19.2.2014)
· Delgeneralplan för Torne älv. (Godkänd av Ylitornio fullmäktige
19.10.2003)
Lapplands förbund
· Lapin maakuntasuunnitelma (Landskapsöversikten för Lappland) 2030
· Lapin maakuntaohjelma (Lapplands landskapsprogram) 2011–2014
· Lapin ilmastostrategia (Lapplands klimatstrategi) 2030
· Lapin energiastrategia (Lapplands energistrategi) 2009
· Länsi-Lapin maakuntakaavan taustaselvitykset (bakgrundsutredningar
för Västra Lapplands landskapsplan) (mm. Maisema ja
luonnonympäristö, 2011; Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvitys,
Länsi-Lappi, 2012)
Lapplands miljöcentral
· Lapin perinnemaisemat (Lapplands vårdbiotoper), Alueelliset
ympäristöjulkaisut 116, 1999
· Lapin kulttuuriympäristöohjelma (Lapplands kulturmiljöprogram),
Suomen ympäristö 540, 1999
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Kommunikationsministeriet
· Liikenneskenaariot 2025 (Trafikscenarier 2025), 2000
· Suomen liikennejärjestelmä 2020 (Finlands trafiksystem 2020), 1998
Trafikverket
· Tuulivoimalaohje – Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien
läheisyyteen (Vindkraftsanvisning - Anvisning om byggande av vindkraft
i närheten av trafikleder). Liikenneviraston ohjeita 8/2012.
Forststyrelsen
· Metsätalouden ympäristöopas (Miljöanvisning för skogsbruket), 2004,
Metsähallitus
· Luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat (Skötsel- och
bruksplaner för naturskyddsområden),
· METSO-ohjelma, Metsähallitus
Skogscentralen TAPIO
· Metsätalous kaavoitusalueilla (Skogsbruk inom planområden), 2005,
Metsäkeskus Tapio
Museiverket, miljöministeriet
· Rakennettu kulttuuriympäristö (Byggd kulturmiljö), 2009,
Museovirasto/YM
· Fornminnesregistret, Museiverket,/MM
Social- och hälsovårdsministeriet
· Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja
sosiaaliset vaikutukset (Bedömning av miljökonsekvenser.
Konsekvenser för människors hälsa och sociala förhållanden). Sosiaalija terveysministeriön oppaita 1999:1.
Statens miljöförvaltning
· Den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst
(www.ymparisto.fi)
· Miljöförvaltningens OIVA-tjänst.

Miljöministeriet
· Maisemanhoito (Landskapsvård). Maisema-aluetyöryhmän mietintö I.
Ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992.
· Arvokkaat maisema-alueet (Värdefulla landskap), Maisemaaluetyöryhmän mietintö II, 1992.
· Kansallismaisema (Nationallandskap), 1993.
· Ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
(Anvisningar om bedömning av miljökonsekvenser av planer och
program), 1998.
· Natura 2000 -ohjelma (VNp 20.8.1998)
· Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
2000 sekä tarkistetut tavoitteet 2008 (Statsrådets beslut om
riksomfattande mål för områdesanvändningen 2000 och uppdaterade
mål 2008).
· Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010 (YM och SYKE)
· Miljöministeriets utredningar och anvisningar för styrning av
vindkraftsbyggen, bl.a.
o Ympäristölainsäädännön soveltaminen
tuulivoimarakentamisessa (Suomen ympäristö 584), 2002
o Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset (Suomen ympäristö
721), 2004
o Tuulivoimalat ja maisema (Suomen ympäristö 5/2006)
o Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen (Suomen
ympäristö 4/2007)
o Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhallinnon
ohjeita 4/2012)

10 BEDÖMNING AV KONSEKVENSER
Bedömningen av planens inverkningar och deras väsentlighet baseras på
resultaten av projektets MKB-process. I bedömningen beaktas såväl
direkta som indirekta konsekvenser samt de olika faserna som
sammanhänger med genomförande av planen
(byggande, drift,
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avveckling). Vid klarläggande av miljökonsekvenser läggs tyngdpunkten
på inverkningar som bedömts och upplevts som betydande. Den
bedömning av konsekvenser som gjorts i samband med MKB-processen
preciseras vid behov om planlösningarna så kräver.
När en plan utarbetas ska det bedömas vilka konsekvenserna är för (1 §
Markanvändnings- och byggförordningen)
·
·
·
·
·

människors levnadsförhållanden och livsmiljö
jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet
växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna
region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin
och trafiken
stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön.

I vindkraftsprojekt framhävs konsekvenserna när det gäller landskapet,
naturen (bl.a. påverkan på fågellivet) samt på människors
levnadsförhållanden och levnadsmiljö (bl.a. upplevd landskapspåverkan,
buller, blinkande, konsekvenser för näringar).

Vindkraftverkets
huvudkomponenter

Vingar
Rotor
(nav och vingar)
Maskinhus/
Naselli

Torn

I denna generalplan framhävs sannolikt särskilt konsekvenserna för
Torne älvdals landskap samt landskaps- och kulturmiljövärden.
Konsekvenser på den svenska sidan bedöms på motsvarande sätt som på
den finländska sidan.
11 KONTAKTUPPGIFTER OCH INFORMATION

Grund

Figur 5. Vindkraftverks konstruktion, principskiss.
Källa: Tuulivoimaopas 2014.

Ytterligare uppgifter i anslutning till planeringsarbetet fås från Ylitornio
kommun samt från kontaktpersoner på Ramboll Finland Oy och UPM
Kymmene Oyj.
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KONTAKTUPPGIFTER OCH INFORMATION

Kungörelser:
på kommunens webbsidor, anslagstavlor och i officiella
kungörelsetidningar
Material framlagt under framläggningstiden:
kommunens tekniska kontor, Ylitornio kommuns webbsidor
(www.ylitornio.fi)
Yttranden om framlagt material lämnas till:
Ylitornio kommun, Kommunkontoret
PL 38 (Alkkulanraitti 55)
95600 Ylitornio, Finland
e-post: kirjaamo@ylitornio.fi
Ylitornio kommun
Kommuningenjör Jarmo Jaako
tfn +358 40 584 4046
e-post: förnamn.efternamn@ylitornio.fi
www.ylitornio.fi
KÄLLOR:
UPM 2014. UPM Kymmene Oyj, Reväsvaaran tuulivoimahankkeen alustava
hankesuunnittelu
Lapplands förbund 2012. Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvitys, Länsi-Lappi
Tuulivoimaopas 2014. www.tuulivoimaopas.fi
Baskartor: Lantmäteriverket 2014. Lantmäteriverkets öppna material
(https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta), Lantmäteriet2014, GSD
Geografiska Sverigedata
Planer: Lapplands förbund 2014, Ylitornio kommun 2014

UPM-Kymmene Oyj (projektansvarig för vindkraftprojektet)
Marius Kokko
tfn. +358 40 756 7555
e-post:marius.kokko@upm.com
www.upm.com
Ramboll Finland Oy (konsult som utarbetar planen)
Mariikka Manninen, Pasi Rajala
tfn +358 20 755 611
e-post: förnamn.efternamn@ramboll.fi
www.ramboll.fi
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