POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava
Maakuntakaavaehdotusta 28.9.2009 koskeva palaute, lausuntojen ja muistutusten tiivistelmä ja
vastineet (maakuntahallitus 7.12.2009)

Täydennys, 7.12.2009 jälkeen saapuneet lausunnot
Lausuntojen tiivistelmä ja ehdotus vastineiksi. Kansainvälisen kuulemisen palautteen tiivistelmät
käännetty englanninkielisistä lausunnoista.

1. Lausunnot maakuntakaavaehdotuksesta
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 17.12.2009
Ympäristökeskus toteaa, että ydinvoimamaakuntakaavan ehdotuksessa on ydinvoimalahankkeen vuoksi
jouduttu huomattavasti pienentämään luo-merkinnän kattamaa aluetta voimassa olevaan maakuntakaavaan
verrattuna. Hanhikiven luontokokonaisuutta ajatellen aiemman merkinnän tarkoitus ei siten enää toteudu.
Fennovoima Oy:n teettämässä lisäselvitysraportissa todetaan, että Hanhikiven alueen luonto pirstoutuu niin,
että alueen merkitys maankohoamisrannikon katkeamattoman sukkessiokehityksen mallina heikkenee selvästi. Hanhikivi on selvityksiin perustuen kaikkein edustavimpia ja laajuudeltaan ja yhtenäisyydeltään edustavin primäärisukkessiometsien esiintymisalue Pohjois-Pohjanmaalla, kuten ympäristökeskus 27.11.2009
antamassaan lausunnossa on todennut. Luonnon monimuotoisuus heikentyy siten laadullisesti selvästi maakuntakaavaehdotuksen mukaisen maankäytön toteuduttua. Tätä heikentymistä ei kaavaehdotuksessa ole
analysoitu eikä pohdittu mahdollisia korvaavia toimenpiteitä. Ympäristökeskus katsoo, että PohjoisPohjanmaan liitto voisi valottaa näitä kysymyksiä esitettyä selkeämmin. Ympäristökeskus viittaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohtaan 4.7. (Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet).
Siinä todetaan muun muassa, että "rakentamisen sijoittelussa turvataan maankohoamisrannikolle ominaisten
luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus".
Ympäristökeskus on 17.12.2009 antamassaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa lausunnossa todennut,
että tehdyillä selvityksillä ei ole poissuljettua, etteikö ydinvoimalahankkeesta voisi pitemmällä aikavälillä koitua negatiivisia vaikutuksia Parhalahden – Syölätinlahden ja Heinikarinlammen Natura-alueen ekologiseen
koskemattomuuteen ja siten mahdollisia heikentäviä vaikutuksia alueen suojeluperusteena oleville luontotyypeille ja lajeille. Ympäristökeskus kuitenkin katsoo, että suoria merkittävästi heikentäviä vaikutuksia alueen kyseisille luontotyypeille ja lajeille ei hankkeesta vaikuttaisi aiheutuvan.
Vastine:
Kaavan selvitysaineistoa on täydennetty selvityksellä Primäärisukkessiometsät PohjoisPohjanmaalla, jonka pohjalta kaavaselostukseen lisätään lausunnossa esitettyä tarkastelua.
Voimajohdon yhteystarpeen merkintään lisätään suunnittelumääräys, jolla pyritään varmistamaan, että johtolinja ei aiheuta merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen linnustolle.

2. LSL 65 § mukaiset lausunnot ydinvoimalaitoshankkeen Natura-arvioinnista
Lausunnot ovat liitteenä.
1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 17.12.2009
2. Metsähallitus

2

3. MRL 199 § mukaisen kansainvälisen kuulemisen palaute maakuntakaavaehdotuksesta
1. Norjan ympäristöministeriö 10.12.2009
Norjalla ei ole kommentoitavaa toimitettuun dokumenttiaineistoon. Viittaamme myös kuulemisen jatkettuun
määräaikaan 31.12.2009, koska odotamme vielä Saamelaiskäräjien mahdollisia kommentteja.

2. Viron ympäristöministeriö 7.12.2009
Viro on järjestänyt aineiston yleisen nähtävilläolon ympäristöministeriössä ja internetissä. Palautetta antoivat
Environmental Board ja Environmental Inspectorate. Saatujen kommenttien ja oman arvionsa perusteella
ympäristöministeriö toteaa, että Hanhikiven maakuntakaavassa esitetään käytetyn ydinpolttoaineen varastoinnin ratkaisut vain yleisellä tasolla. Pidämme sitä hyväksyttävänä, ottaen huomioon Hanhikiven ydinvoimalan suunnittelun vaiheen.

3. Puolan (YM:n) ympäristönsuojelun pääjohtaja 10.12.2009
Viitaten kirjeeseemme 16.4.2009, jossa ei ollut kommentteja tai ehdotuksia luonnosasiakirjoihin ja tutustuttuamme 3.11.2009 lähetettyihin, joiltakin osin muutettuihin asiakirjoihin, ilmoitan, että meillä ei ole kommentteja
tai ehdotuksia Pyhäjoen alueen maakuntakaavaehdotukseen, joka koskee uuden ydinvoimalan rakentamishanketta.

