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Tämä tiivistelmä koskee Pyhäjoen kunnan Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaavaehdotusta, joka on päivätty 12.4.2010.
Asemakaava-alueen sijainti
Hanhikiven alue sijaitsee Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin raja-alueella. Alue sijoittuu noin 20 kilometriä Raahen keskustasta lounaaseen ja noin 7 kilometriä Pyhäjoen
keskustasta pohjoiseen. Lähin asutusalue on Pyhäjoen keskusta.
Asemakaavoitettava alue on luonnonympäristöltään
monimuotoista ja valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta. Alue on harvaan asuttua ja asutus sijoittuu pääasiassa suunnitellusta voimalaitosalueesta kaakkoon.
Hanhikivenniemellä on myös joitakin loma-asuntoja,
jotka sijoittuvat pääasiassa niemen lounais- ja pohjoisrannoille.
Hanhikivenniemellä on luontotyyppien ja lajiston vuoksi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita
sekä maakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppikohteita. Vesistöjen läheisyydessä alueen osia on osoitettu luonnonsuojelualueiksi. Niemen alueella on useita
luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyyppien rajauksia ja
muutamia metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeitä elinympäristöjä sekä vesilain tarkoittamia kohteita.

Pyhäjoen ja Raahen asemakaava-alueet
on osoitettu punaisella rasterilla. Musta
katkoviiva osoittaa Pyhäjoen ja Raahen
kuntarajan. Punainen katkoviiva on osayleiskaava-alueen raja.

Perustietoja ydinvoimalaitoksesta ja sen edellyttämästä infrastruktuurista
Ydinvoimalaitos ja sen tukitoiminnot sijoittuvat alueelle, jonka pinta-ala on yhteensä
noin 220 hehtaaria. Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa, joka kestää noin kaksi
vuotta, tehdään tarvittavat tiet sekä maanrakennustyöt voimalaitos- ja muita rakennuksia varten. Työ sisältää muun muassa louhintaa, kallioperän räjäytystöitä ja rakennus-
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paikkojen tasoitusta. Syntyviä maamassoja säilytetään väliaikaisesti voimalaitosalueella. Varsinaisen laitoksen rakennustyöt ja niiden kanssa osittain samanaikaisesti tehtävät asennustyöt kestävät noin 3–5 vuotta ja laitoksen käyttöönotto noin 1–2 vuotta.
Enimmillään laitoksen rakennustyömaalla työskentelee yksiköiden määrästä (1-2) riippuen 3 500–5 000 henkilöä. Voimalaitosalueen läheisyyteen rakennetaan pysäköintialue ja majoitusalue, johon majoittuu osa rakennustyömaan työntekijöistä.
Tarkasteltavat ydinvoimalaitosyksiköt (1-2 yksikköä) ovat tyypiltään kevytvesireaktoreita, kuten valtaosa maailmassa käytössä olevista kaupallisista ydinreaktoreista. Myös
Suomessa tällä hetkellä käytössä ja rakenteilla olevat ydinvoimalaitokset ovat kevytvesityyppisiä. Lisäksi alueelle on suunniteltu kaasuturbiinitekniikkaan perustuvaa varavoimajärjestelmää, joka on sähköteholtaan noin 100 MW.
Ydinvoimalaitoksen keskeisten rakennusten tarvitsema maa-ala on noin 135 hehtaaria.
Reaktorirakennusten enimmäiskorkeus on noin 60 metriä. Korkein rakenne on 100–
120 metrin korkuinen ilmastoinnin poistoilmapiippu. Käytetyn polttoaineen välivarastointialtaiden pinta-ala on noin 2 000 neliömetriä. Voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen tarvitsema alue on noin 20 000 neliömetriä. Lisäksi rakennetaan jäähdytysvesien
otto- ja purkutunnelit suuaukkorakenteineen. Otto- ja purkupaikkojen sijainnit selviävät
tarkemman suunnittelun yhteydessä. Jäähdytysveden tarve on 60-80 kuutiota sekunnissa.
Rakennusvaiheen kuljetuksia ja käyttövaihetta varten rakennetaan noin 100 metriä pitkä ja 30 metriä leveä laituri voimalaitosalueen läheisyyteen, josta on hyvä yhteys syvemmille vesialueille. Laituria varten merenpohjaa on ruopattava ja kalliota louhittava.
Laiturilta rakennetaan noin 1500 metrin pituinen ja 5,5–6 metriä syvä laivaväylä kohti
avomerellä kulkevaa laivaväylää. Valtatieltä 8 rakennetaan uusi yhdystie voimalaitosalueelle.
Ydinvoimalaitoksen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarvitaan vähintään kaksi
jännitteeltään 400 kilovoltin ja yksi 110 kilovoltin voimajohto. Kahden ydinvoimalaitosyksikön tapauksessa tarvitaan mahdollisesti jopa neljä 400 kV:n ja kaksi 110 kV:n voimajohtoa.
Voimalaitoksella tarvittava makea vesi voidaan hankkia Pyhäjokisuun Vesi Oy:ltä. Voimalaitoksen normaalin talous- ja teollisuusjäteveden käsittelyä ja puhdistusta varten
tarvitaan laitokselle mahdollisesti erillinen oma vedenkäsittelylaitos. Toisena vaihtoehtona on yhteispuhdistus lähialueen kunnallisessa puhdistamossa.
Lähtökohdat
Energiayhtiö Fennovoima Oy aloitti tammikuussa 2008 lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) Suomeen mahdollisesti rakennettavan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiselostus valmistui syyskuussa 2008 ja arviointimenettely saatiin päätökseen helmikuussa 2009, kun yhteysviranomaisena toiminut Työ- ja elinkeinoministeriö antoi lausuntonsa menettelystä. Ydinvoimalaitokselle on osoitettu kaksi vaihtoehtoista sijaintialuetta, joista toinen Simon
Karsikkoniemi ja toinen Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin raja-alueelle sijoittuva
Hanhikiven niemi lähialueineen. Tämä kaava koskee Hanhikiven niemen aluetta.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatinut alueelle maakuntakaavan muutoksen, jonka Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt 22.2.2010. Kaava on saatettu
ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Hanhikiven niemen yleiskaavoitus ja asemakaavoitus perustuvat Fennovoima Oy:n tekemään aloitteeseen ja sen pohjalta tehtyihin
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kaavoituksen aloituspäätöksiin Pyhäjoen kunnassa ja Raahen kaupungissa. Samanaikaisesti kaavoituksen kanssa vireillä ollut ympäristövaikutusten arviointimenettely on
tuottanut tietoa hankkeen vaikutuksista myös kaavaprosessien tueksi.
Tavoitteet
Ydinvoimalahankkeen tarkoituksena on vastata kasvavaan energiatarpeeseen Suomessa ja vähentää Suomen riippuvuutta tuontisähköstä. Ydinvoimalan toteuttaminen
edellyttää erityisen merkittävyytensä vuoksi sekä ylikunnallisten että maakunnallisten
tavoitteiden lisäksi myös valtakunnallisten tavoitteiden yhteensovittamista.
Hanhikiven ydinvoima-asemakaavan tehtävänä on täsmentää maakunta- ja yleiskaavoituksessa määriteltäviä alueidenkäyttöratkaisuja, osoittaa alueen yksityiskohtainen
käyttö ja rakentamisen määrä sekä tutkia rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset ja ympäristömuutokset.
Asemakaavan sisältö
Kaava-alue:
Korttelialuetta:
Rakennusoikeutta:

n. 77,39
n. 7,61
n. 4000,00

hehtaaria
hehtaaria
kerrosneliömetriä

Koko Hanhikiven niemen kärki on suurelta osin varattu energiahuollon korttelialueeksi
(EN-1 ja EN-2). EN-1 alueelle joka, sijoittuu kokonaisuudessaan Pyhäjoen kunnan puoleiselle asemakaava-alueelle, on mahdollista rakentaa ydinvoimalaitos. EN-2 alueille,
joista kaksi sijoittuu Raahen puoleiselle asemakaava-alueelle, voidaan rakentaa ydinvoimalaitoksen tukitoimintoja sekä rakentamiseen ja huoltoon liittyvää asumista ym. toimintaa. Suojaviheralueet EV- ja EV-1 on sijoitettu voimalaitosalueen itäpuolelle.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueen osat on osoitettu luo-1-,
luo-2- ja luo-3 –merkinnöillä ja suojelualueet SL- ja SL-1 -merkinnöillä. M-1- ja M-2 –
merkinnöillä on osoitettu maa- ja metsätalousalueet. Niemen kärjessä sijaitseva Hanhikivi on luokiteltu 1-luokan muinaisjäännökseksi.
Vesialueiksi kaavaan on merkitty W ja W-1 alueet, joista jälkimmäinen merkintä osoittaa alueen, jota voidaan käyttää voimalaitoksen tarkoituksiin ja jolle voidaan erityisalueiden kohdalla rakentaa voimalaitoksen tarvitsemia laitureita ym. rakennelmia ja laitteita vesilain säännösten puitteissa.
Käytetyt kaavamerkinnät ja –määräykset on eritelty kaavakartan yhteydessä.
Osallistumismenettely
Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 14.11.2008 – 15.12.2008 yhtäaikaisesti
osayleiskaavaluonnoksen kanssa. Kaavaluonnoksista järjestettiin yleisölle avoin esittelytilaisuus Raahessa 13.11.2008.
Kaavaluonnoksista saatiin 20 lausuntoa ja mielipiteitä jätettiin 11 sekä yksi myöhässä
saapunut, joka huomioitiin vastineiden laadinnassa. Suurelta osin saatu palaute koski
yhdistetysti sekä osayleis- että asemakaavaluonnosta. Kaavoitusprosessia varten perustettu ohjausryhmä käsitteli saadun palautteen ja vastineet kokouksissaan keväällä
2009. Ympäristöministeriö on tahollaan hoitanut Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen
asemakaavan luonnosvaiheenkansainvälisen kuulemismenettelyn.
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Saatu palaute on otettu huomioon asemakaavaehdotuksen laadinnassa. Ehdotusvaiheessa kaavat on jaettu kuntakohtaisiksi asemakaavoiksi. Pyhäjoen kunta ja Raahen
kaupunki asettavat asemakaavaehdotukset julkisesti nähtäville toukokuussa 2010 ja ne
esitellään myös kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa. Ehdotuksesta kerätään palaute
(lausunnot ja muistutukset), johon annetaan vastineet. Palautteen perusteella tehdään
tarpeelliset muutokset kaavaan ja tavoitteena on, että Pyhäjoen kunnanvaltuusto ja
Raahen kaupunginvaltuusto voisivat hyväksyä asemakaavat alkusyksystä 2010.
Aikataulu
Fennovoima tavoitteena on aloittaa valmistelevat rakennustyöt valitulla laitosalueella
vuonna 2012. Ennen ydinvoimalaitoksen tuotannon käynnistämistä Fennovoima hakee
laitokselle ydinenergialain mukaista käyttölupaa, ympäristölupaa ja muita tarvittavia
lupia. Fennovoima tavoitteena on käynnistää uuden ydinvoimalaitoksen tuotanto vuonna 2020.
Asemakaavan ympäristövaikutukset
Kaavan tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Kaavan vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty mm. Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostusta sekä siihen liittyviä arviointimenettelyn
yhteydessä laadittuja erillisselvityksiä, ydinvoimalaitoksen periaatepäätöshakemusta
varten tehtyjä lisäselvityksiä (www.fennovoima.fi) sekä kaavoitusta varten laadittuja
selvityksiä.
Hanhikiven alueen välittömien maankäyttövaikutusten vaikutusalue käsittää Hanhikiven
niemen. Kuntatasolla maankäytön muutosten vaikutusalue ulottuu käytännössä Hanhikiven niemen ympäristön lisäksi läheisille kyläalueille, Pyhäjoen kunnan keskustaajamaan sekä Raahen puolella keskustan eteläosiin. Aluetaloudelliset vaikutukset kohdistuvat Raahen talousalueelle
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Ydinvoimalaitoksen rakentamishankkeella Hanhikiven niemeen on arvioitu olevan vaikutuksia aluerakenteeseen ja –talouteen sekä työllisyyteen voimalaitoksen rakentamisvaiheessa että käyttövaiheessa. Kunta hyötyy ydinvoimalaitoksen tuottamasta
kiinteistöverosta ja kunnallisverotulojen kasvusta. Työllisyysvaikutuksia hankkeella on
koko Raahen talousalueella sekä rakennus- että käyttövaiheessa. Paikallisen työvoiman tarve jakautuu koko rakennusajalle mutta painottuu alkupäähän. Käytön aikaiset
työllisyysvaikutukset Raahen talousalueella riippuvat siitä, kuinka moni talousalueen
asukkaista työllistyy voimalaitokselle ja siitä, kuinka moni muuttaa talousalueelle pysyvästi asumaan. Seudun kuntien talouteen investoinnilla on vaikutusta ennen kaikkea
kiinteistö- ja tuloverojen kautta.
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Virkistys
Hanhikiven niemen alueen käyttömahdollisuudet virkistysalueena heikkenevät selvästi
nykytilanteesta, kun suuri osa niemestä varataan ydinvoimalatoiminnalle. Pohjoisrannalla sijaitsevat luonnonsuojelualueet ovat jatkossa kuitenkin saavutettavissa paremmin alueelle kulkevan uuden tieyhteyden ja maa- ja metsätalousalueen kautta.
Liikenne
Asemakaavassa on osoitettu uudet tieyhteydet voimalaitosalueelle ja niemen rakentumisen myötä ajoneuvoliikenne alueella lisääntyy huomattavasti.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaavaratkaisulla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön, koska Hanhikiven niemen alue on suurelta osin rakentamatonta aluetta.
Niemen kärjessä sijaitseva muinaismuisto, Hanhikivi, on merkitty asemakaavaan muinaismuistolain mukaisesti rauhoitettuna muinaisjäännöksenä. Kohteen saavutettavuus
paranee, sillä kulkuyhteys Hanhikivelle on kaavassa osoitettu ajoyhteytenä ja ohjeellisesti merkittynä jalankulkuyhteytenä.
Tekninen huolto
Voimalaitosalueen rakentaminen vaatii kunnallistekniikan rakentamista niemen alueelle.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Olemassa olevat luonnon arvokohteet on pyritty säilyttämään kaavan maankäyttöratkaisuissa.
Sosiaalinen ympäristö
Ydinvoimalaitoshanke on herättänyt paljon kiinnostusta seudun asukkaissa. YVA-menettelyn yhteydessä järjestetyllä asukaskyselyllä pyrittiin kartoittamaan ydinvoimalaitoshankkeen lähialueiden asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä etenkin hankkeen
mahdollisista vaikutuksista elämään ja viihtyvyyteen.
Kaikista vastaajista 91 prosenttia piti asuinaluettaan nykyisin viihtyisänä tai erittäin viihtyisänä. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen 30 prosenttia kaikista vastaajista arvioi asuinalueensa viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi. Lähes puolet kaikista vastaajista
arvioi asuinalueensa ei kovinkaan viihtyisäksi tai epäviihtyisäksi ydinvoimalaitoksen rakentamisen jälkeen. Loma-asukkaat kokivat ydinvoimalaitoksen rakentamisen vaikutukset alueen viihtyisyyteen selvästi vakituisia asukkaita kielteisemmin. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikaisille työllisyysvaikutuksille antoi suuri osa vastaajista melko
tai erittäin suuren merkityksen. Ydinvoimalaitoksen toiminnan aikaisia työllisyysvaikutuksia ei arvioitu merkittäviksi yhtä usein kuin rakentamisen aikaisia vaikutuksia.
Vastaajia pyydettiin nimeämään myös ydinvoimalaitoksen kolme merkittävintä rakennustyön aikaista ja kolme merkittävintä normaalin toiminnan aikaista ympäristövaikutusta. Merkittävimmiksi rakentamisen aikaisiksi ympäristövaikutuksiksi nousivat vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan, työllisyysvaikutukset ja vaikutukset liikenteeseen.
Merkittävimmiksi normaalin toiminnan aikaisiksi ympäristövaikutuksiksi nousivat vaiku-
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tukset vesistöön ja veden laatuun, vaikutukset turvallisuuden tunteeseen sekä vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen.
Hieman alle puolet kaikista vastaajista arvioi, että hanke ei vaikuta virkistys- tai harrastusmahdollisuuksiin. Kaikista vastaajista kymmenesosa arvioi vaikutusten olevan
myönteisiä ja lähes kolmannes vastaajista arvioi vaikutusten virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin olevan kielteisiä. Hankkeen ei yleensä katsottu vaikuttavan liikenne- ja kulkuyhteyksiin.
Uuden ydinvoimalaitosyksikön vaikutukset muuttohalukkuuteen alueelta pois jakautuivat epätasaisesti. Sekä lähiseudun asukkaista että loma-asukkaista noin kaksi kolmasosaa arvioi muuttohalukkuuden lisääntyvän hankkeen toteutuessa. Hankkeen uskottiin vaikuttavan kiinteistöjen arvoon alentavasti erityisesti loma- ja lähiasukkaiden
keskuudessa.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisemarakenne, maisemakuva
Asemakaavan toteutuminen muuttaa alueen maisemallista luonnetta. Voimalaitos poikkeaa sekä miljööltään, mittakaavaltaan että luonteeltaan merkittävästi ympäristöstään
ja muodostaa maisemakuvaa laajalti hallitsevan ja maiseman luonnetta sekä hierarkiaa
muuttavan maamerkin. Voimalaitoksen rakentamisalueella paikalliset vaikutukset maisemaan ovat merkittäviä, kun nykyinen metsäinen luonnonalue muuttuu suurimittakaavaiseksi rakennetuksi ympäristöksi. Lisänsä maisemakuvan muutoksiin tuovat myös
voimalaitoksen majoitusalue, uusi tieyhteys, satamalaiturialue ja 180 m leveä avoin voimajohtokäytävä.
Etäisyyden kasvaessa voimalaitos ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä muutoksia
maiseman hierarkiaan ja luonteeseen lähimpien kylien (Pietipuhto, Parhalahti) alueilla,
joskin avoimien viljelysalueiden läheisyydestä aukeaa näkymiä myös voimalaitoksen
suuntaan.
Pimeän ajan valaistusolosuhteissa voimalaitosalue erottuu kauas seudun uutena maamerkkinä.
Luonnonolot, luonnon monimuotoisuus
Hanhikiven niemi edustaa maankohoamisrannikkoa ja se on todettu myös luontotyyppiensä ja lajistonsa vuoksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeäksi alueeksi.
Voimalaitosalueen rakentumisen myötä Hanhikiven niemi tulee suurelta osin muuttumaan monimuotoisesta luonnonympäristöstä teollisuusalueeksi. Alueelle osoitettu
maankäyttö on kuitenkin pyritty ohjaamaan siten, että siitä aiheutuisi mahdollisimman
vähän muutoksia luontoon ja arvokkaiksi todettuihin luontokohteisiin.
Merkittävimmät muutokset kohdistuvat laitosalueelle sekä uusien tie– ja voimalinjojen
alueille, joiden rakentuminen muuttaa alueiden kasvustoa oleellisesti ja osittain kasvulliset alueet poistuvat kokonaan.
Merenrantaniityt on kaavaehdotuksessa rajattu toiminta-alueiden ulkopuolelle yhtä satama-alueelle (ls) sijoittuvaa pienehköä kohdetta lukuun ottamatta. Huomioitavien kasvilajien esiintymät sijoittuvat pääosin näille rantaniittykohteille. Ruijanesikon havaittuihin
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kasvupaikkoihin ei aiheudu hankkeesta suoria vaikutuksia. Jäähdytysvesien lämpövaikutuksista voi kuitenkin seurata rantaniittyjen umpeenkasvua. Kasvupaikkojen muuttuminen voi näin heikentää tiukasti suojellun ruijanesikon esiintymiä. Sama koskee tiukasti suojellun nelilehtivesikuusen esiintymiä. Rantaniittyjä on mahdollista tarvittaessa
kunnostaa esimerkiksi niiton avulla.
Lailla suojellut luontokohteet on pääosin kaavoituksessa rajattu toiminta-alueiden ulkopuolelle, mutta hankkeella olisi merkittäviä vaikutuksia Hanhikiven alueen luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen myötä Hanhikiven edustava merenrantametsäkokonaisuus
tulee pirstoutumaan ja alueen merkitys maankohoamisrannikon katkeamattoman sukkessiokehityksen mallina heikkenee selvästi. Hanke tulisi vaikuttamaan erityisesti sukkessiokehityssarjan vanhempiin osiin Hanhikiven niemen keskiosissa. Niemen keskiosien uhanalaisten luontotyyppien edustavuus on kuitenkin osittain heikentynyt metsätalouskäytön (hakkuut, ojitukset) takia.
Alueen eläimistölle aiheutuvat vaikutukset kohdistuvat lähinnä voimalaitoksen rakentamisvaiheeseen, jolloin alueen elinolosuhteet muuttuvat ja melu lisääntyy. Vaikutukset
eivät välttämättä ole merkittäviä, sillä alueen läheisyydestä löytyy korvaavia elinalueita.
Voimalaitosalue ja uudet tiejärjestelyt saattavat vaikeuttaa mm. hirvieläinten liikkumista
niemen alueella.
Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia ovat muun muassa voimalinjasta ja sen rakentamisen aikaisesta toiminnasta aiheutuvat häiriöt pesinnälle. Myös muuttojen aikaiset törmäämisriskit voimalinjaan saattavat lisääntyä avoimilla lintujen suosimilla maastokohdilla. Itse voimalaitos- ja muut rakennukset ovat massiivisia ja hyvin havaittavia kokonaisuuksia eikä niiden sinänsä arvioida aiheuttavan törmäysriskiä linnustolle. Rakennustörmäykset aiheutuvat yleisimmin laajoista heijastavista ikkunapinoista eikä tällaisia
pintoja ole ydinvoimalaitosrakennuksissa.
Pienilmasto ja ilmanlaatu
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia pienilmastoon.
Vesistöt, vesitalous
Hankkeessa syntyy sekä sosiaalijätevesiä että prosessijätevesiä, jotka käsitellään
alueelle rakennettavalla vedenpuhdistamolla. Hankkeesta aiheutuva ravinnekuormitus
on niin vähäistä, ettei sillä voi arvioida olevan haitallista vaikutusta Hanhikiven alueen
tai Perämeren tilaan yleensä.
Jäähdytysveden laatu ei lämpötilan nousua lukuun ottamatta muutu voimalaitoksen läpi
virratessaan. Jäähdytysvesien vaikutuksen purkualueen veden laatuun arvioidaan kokonaisuudessaan jäävän vähäiseksi.
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia vesitalouteen. Asemakaava-alueelle ei
sijoitu yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta merkittäviä pohjavesiesiintymiä. Lähimmät pohjavesialueet, Haapakoski ja Kopisto, sijaitsevat noin 10 kilometrin etäisyydellä
kaavaillusta laitosalueesta kaakkoon.
Maa- ja metsätalous
Asemakaavalla on vähäisiä vaikutuksia maa- ja metsätalouteen. Alueelle ei sijoitu viljelyksessä olevia peltoalueita tai maatiloja. Niemen keskiosassa on jo kuivahkoa mäntykangasta ja sekametsiä ja ne voidaan luokitella eri kehitysvaiheissa oleviksi talousmetsiksi.
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Rajat ylittävät vaikutukset
Rajat ylittäviä vaikutuksia on kuvattu tarkemmin maakuntakaavaselostuksen ja hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä, sillä hankkeen sijoituksen alueidenkäytölliset edellytykset ratkaistaan maakuntakaavalla. Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaavalla ratkaistaan vain varsinaista laitosaluetta koskevia maankäytön yksityiskohtia.
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