11. Vaikutukset
luonnonympäristöön

11.1

Maa- ja kallioperä

11.1.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia maa- ja kallioperään on tarkasteltu asiantuntija-arviona huomioiden
muun muassa alueen kallio- ja maaperätiedot (paikkatietoikkuna), sekä vastaavia toteutettuja hankkeita
koskeva tietoa maaperävaikutuksista. Hankealueella
ei tämän YVA-menettelyn yhteydessä ole tehty erillisiä kallioperään liittyviä selvityksiä tai ruhjetulkintoja.

11.1.2 Nykytilanne
Hankealue on topografialtaan kumpuilevaa maastoa,
jota ympäröi alavammat suo- ja peltoalueet. Paikoin
alueella esiintyy kalliopaljastumia (GTK:n aineistopalvelu). Maaperän topografia on esitetty kuvassa 5-5.
Hankealueella perusmaa-aines on pääosin moreenia. Alueella on runsaasti erikokoisia suoalueita, jotka reunustavat myös hankealueen läpi luode-kaakkosuunnassa kulkevaa Kangasniemen sora/hiekkaharjua. Suurimmat suoalueet ovat Kitusuo, Tottamussuo,
Kaitasuo, sekä Kaitasuon eteläpuolinen suoalue.
Korkeimmillaan maasto kohoaa tasolle 145…150 m
mpy hankealueen kaakkoisosassa. Kangasniemen
harjualueella on muutamia pieniä maa-aineksen ottoalueita. Hankealueen etelä- ja pohjoisosien alavammilla alueilla esiintyy hienorakeisia hiesu- ja savikerrostumia. (GTK:n aineistopalvelu). Hankealueella
tai sen läheisyydessä ei ole arvokkaiksi luokiteltuja moreenimuodostumia. Hankealueella on erityisesti sen lounaisosassa runsaasti kalliopaljastumia.
Hankealueen etelä- ja länsipuoliset alueet ovat laajalti alavaa hiesumaata ja siten suurelta osin maanviljelyskäytössä.

11.1.3 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Hankkeen maaperävaikutukset kohdistuvat alueille,
joille tehdään rakentamistoimia. Maaperää muokataan tuulivoimaloiden perustusten, nosto- ja asennusalueen, huolto- ja tulotieyhteyksien sekä rakennettavien maakaapeleiden kattamalta alueelta.
Rakentamistöissä tarvittava kiviaines on mahdollista
saada hankealueelta tai sen läheisyydestä.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset maa- ja
kallioperään
Hankealueelle tullaan rakentamaan jokaiselle tuulivoimalalle oma huoltotieyhteys, jonka ympäriltä joudutaan raivaamaan puustoa 12–15 metrin leveydeltä. Olemassa olevia tieyhteyksiä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Jo olemassa olevia teitä, joiden
kunnostustarpeen tätä hanketta varten arvioidaan
olevan vähäinen, on yhteensä noin 19 kilometriä.
Kunnostettavia teitä on yhteensä noin 2,9 kilometriä
ja kokonaan uutta huoltotietä arvioidaan tarvittavan
noin 3,7 kilometriä. Tiet tulevat olemaan sorapintaisia
ja noin kuuden metrin levyisiä, poikkeuksena kaarteet, joissa tiestöä levennetään kaarresäteestä riippuen. Kaarteissa voidaan kuljetusuran vuoksi joutua
puustoa raivaamaan leveämmältä alalta.
Tiet on pyritty sijoittamaan moreeni- ja kallioalueille. Tielinjoilta kuoritaan pintamaat, tien pohja tasataan ja rakennusaineena käytetään moreenia ja mursketta tai vastaavia materiaaleja. Kivikkoisissa ja kallioisissa kohdissa pohjaa louhitaan riittävän tasauksen
saavuttamiseksi. Mikäli tietä joudutaan rakentamaan
heikommin kantavalle pohjalle (turve, savi), niin tie
tullaan tekemään riittävän kantavaksi massanvaihdoilla. Teiden rakentamisen yhteydessä tullaan vetämään maakaapelit (kuva 3-10) tien varsia seuraten jo-
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kaiselle voimalalle. Voimaloilta 10 ja 12 rakennetaan
lisäksi pelkät kaapeliyhteydet (ilman huoltotietä)
Kangasniementielle.
Maaperää muokataan myös tuulivoimaloiden rakentamisalueilla. Yhden voimalan tarvitsema rakentamis- ja nostoalue on alle hehtaarin kokoinen, jossa
suurimmat toimenpiteet kohdistuvat varsinaisen voimalan perustuksen kohdalle. Perustuksen pinta-ala
on noin 25 x 25 metriä ja korkeus 1–3 metriä.
Huoltoteiden, voimaloiden ja niitä ympäröivien
nostoalueiden rakentamiseen tarvitaan huomattava määrä maa- ja kiviaineksia. Materiaali hankitaan
hankealueen ulkopuolelta. Alustavaan yleissuunnitelmaan perustuvien arvioiden mukaan maamassoja
tarvitaan maaleikkaus- ja pengerrystöihin sekä tiestön ja asennuskenttien rakentamiseen noin 75 000–
90 000 m3. Tarvittavat ja tarkoitukseen soveltuvat,
maa- ja kiviainekset pyritään hankkimaan mahdollisuuksien mukaan hankealueelta.
Alueelle rakennettavan tiestön, kaapeliyhteyksien
ja tuulivoimaloiden perustusten ulkopuolella hankkeella ei ole vaikutusta maa- tai kallioperään.

11.1.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
ja lieventäminen

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset
vaikutukset maa- ja kallioperään

11.2

Teiden ja tuulivoimala-alueiden rakentamisen
sekä maakaapeleiden asentamisen jälkeen toiminta ei aiheuta muutoksia maa- ja kallioperään.
Tuulivoimaloiden huoltotöiden yhteydessä alueella
käsitellään öljyjä. Yhdessä voimalassa on satoja litroja
öljyä. Normaalitilanteissa öljyt eivät pääse kulkeutumaan ympäristöön. Öljyjen käsittelyyn liittyviä riskejä maaperään tai pohjaveteen käsitellään tarkemmin
luvussa riskit ja häiriötekijät.

11.2.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Sähkönsiirron vaikutukset maa- ja kallioperään
Sähkönsiirtoa varten tehdään maanrakennustöitä
maakaapeleiden vetämiseksi alueella. Vaikutukset
maa- ja kallioperään tulevat sekä rakennus- että käyttövaiheessa jäämään vähäisiksi.

11.1.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Hankealueen maa- ja kallioperä pysyvät nykytilassa,
mikäli hanketta ei toteuteta.
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Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää rakentamisaikana käyttämällä nykyistä alueen tieverkostoa hyväksi siten kuin se on mahdollista sekä huomioimalla
maastonmuodot. Vaikutuksia suoalueiden olosuhteisiin voidaan vähentää rakentamalla tiet suoalueiden
reunoja myötäillen.

11.1.6 Arvioinnin epävarmuustekijät
Maaperä- ja kallioperätiedot sekä niihin kohdistuvat
vaikutukset on arvioitu käytettävissä olevan tiedon
perusteella, eikä erillisiä maa- tai kallioperäselvityksiä
YVA:n yhteydessä ole tehty. Maaperän osalta lähtötiedot voidaan arvioida riittäviksi, eikä arviointiin siten sisälly olennaista epävarmuutta. Kallioperän ruhjeisuuteen tai kynnyksiin (veden jakaja) liittyviä selvityksiä ei alueella ole tehty, mutta toiminnan laatu
huomioiden tämä ei aiheuta olennaista epävarmuutta arviointiin.

Pohjavesi

Pohjavesivaikutusten tarkastelu tehtiin asiantuntijaarviona hyödyntäen muun muassa aluetta koskevaa
kartta-aineistoa, hankealueelle sijoittuvaa pohjavesialuetta koskevaa aineistoa (mm. Oiva-tietopalvelu
ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelma) sekä yleistä tietämystä kyseessä olevan toiminnan pohjavesivaikutuksista. Tämän YVA-menettelyn yhteydessä ei
ole nähty tarpeelliseksi tehdä erillisiä pohjavesiselvityksiä hankealueella.

11.2.2 Nykytilanne
Hankealueella sijaitsee vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (Kangasniemi 0410351, II-lk).
Kangasniemi on kohtalaisen suuri pitkittäisharju,
joka kulkee sekä Humppilan että Urjalan kuntien alueilla. Kangasniemen pohjavesialueen kokonaispintaala on 2,84 km2 ja pohjaveden muodostumisalue on
1,45 km2, josta 1,09 km2 on Humppilan kunnan puolella. Pohjavettä alueella muodostuu arviolta noin 1

300 m3/d. Harju on Humppilan puolella soiden ympäröimä.
Pohjavesialue jakautuu ainakin muutamaan maan
pintaan nousevien kalliokynnysten erottamaan valuma-alueeseen. Pohjaveden tarkat virtaussuunnat
ja purkupaikat eivät ole tiedossa, eikä niitä ole ollut tarkoituksenmukaista YVA-hankkeen yhteydessä selvittää. Ympäröivien suoalueiden vedet saattavat kuluttaa pohjaveden happipitoisuutta ja nostaa
veden rautapitoisuutta. Pohjaveden käyttökelpoisuuden selvittämiseksi tarvittaisiin lisätutkimuksia,
jotka kuitenkaan eivät tämän YVA-hankkeen yhteydessä ole perusteltuja. Ympäröivät suot mahdollisesti vaikeuttavat vedenhankintaa. Alueella muodostuvan kokonaisvesimäärän hyödyntäminen edellyttäisi vedenoton jakamista useaan kohteeseen, koska alue on jakautunut useaan valuma-alueeseen.
(Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2006)

11.2.3 Vaikutukset pohjaveteen
Rakentamisen aikaiset vaikutukset pohjaveteen
Moreenialueilla muodostuu pohjavettä tyypillisesti
10–30 % sadannasta, ollen hienoainesmoreenialueilla vähäistä. Tuulivoimapuiston alueella irtomaakerros
on ohutta ja kallio on paikoitellen paljastunut, joten
sadannasta suurin osa virtaa pintavetenä ympäröiviin
ojiin tai suoalueille. Pieni määrä sadannasta imeytyy
kivennäismaaperään pohjavedeksi, jossa virtausmatkat ovat ohuessa maaperässä lyhyitä. Hankealueelle
ei siten muodostu, luokiteltua Kangasniemen pohjavesialuetta lukuun ottamatta, laajaa yhtenäistä pohjavesiesiintymää.
Hankealueelle sijoittuvalla Kangasniemen pohjavesialueella ei ole vedenottamoita. Ympäristöhallinnon
Oiva-tietopalvelun mukaan pohjavesialueella on kolme kaivoa, joiden tarkat sijainnit tai käyttötarkoitukset eivät ole tiedossa. Karttatarkastelun perusteella
hankealueen rajauksen sisälle sijoittuu neljä lähdettä (kuva 11-1). Lisäksi hankealueen länsireunan tuntumassa on kolme lähdettä. Hankealueella tehdyissä
luontokartoituksissa ja katselmuksissa ei voimaloiden
suunnitelluilla sijaintipaikoilla tai niiden välittömässä
läheisyydessä ole havaittu lähteitä. Pienimmät etäisyydet voimaloilta tiedossa oleviin lähteisiin ovat: 620
metriä voimalalta 12 pohjois-luoteeseen; 620 metriä
voimalalta 5 länsi-luoteeseen; 730 metriä voimalalta 1 länsi-lounaaseen ja 840 metriä voimalalta 21 itäkaakkoon. Karttatarkastelun perusteella voimalat eivät sijoitu lähteiden arvioiduille valuma-alueille.
Tuulivoimapuiston rakentamisella ei ole merkit-

täviä vaikutuksia pohjaveteen. Hankealueella tehtävät maarakennustyöt voivat aiheuttaa vähäisiä, paikallisia ja ohimeneviä pohjaveden laadun häiriöitä
(esim. samentumista) tai vedenpinnan tason vähäisiä muutoksia lähinnä rakennettavan kohteen kohdalla. Vaikutukset ovat verrattavissa normaaliin rakennustoimintaan. Pohjaveden virtaus voidaan moreeni- ja kallioalueilla olettaa edellisessä luvussa mainittujen selvitysten perusteella vähäiseksi, joten vaikutuksetkin jäävät vähäisiksi. Kangasniemen pohjavesialueelle sijoittuu ainoastaan yksi tuulivoimayksikkö. Lähtökohtaisesti tuulivoimalan perustusten rakennustoimenpiteitä ei uloteta pohjavesikerrokseen
saakka, jolloin rakentamisen vaikutukset (lähinnä
mahdollinen samenema) pohjaveteen jäävät vähäisiksi ja kestoltaan lyhytaikaisiksi. Kyseisen voimalan
läheisyydessä pohjavesialueella ei ole asuinkiinteistöjä ja siten käytössä olevia talousvesikaivoja, joiden
käyttöä mahdolliset rakentamisajan lyhytaikaiset vaikutukset haittaisivat. Pohjavesiesiintymän olosuhteisiin alueella vaikuttaa suunniteltua tuulivoimalaa
enemmän voimalan pohjoispuolinen maa-ainesten
ottoalue.
Kallioalueilla vähäisiä vaikutuksia kalliopohjaveteen voi ilmaantua mahdollisen kalliolouhinnan aikana. Vaikutus kohdistuu lähinnä pohjaveden virtaukseen ja on hetkellinen, kunnes louhittava tuulivoimalan paikka täytetään maa-aineksella.
Pohjavesivaikutukset hankealueella kohdistuvat kuitenkin lähinnä moreenissa esiintyvään pohjaveteen,
eivätkä kalliopohjaveteen. Voimalat eivät sijoitu alueella olevien lähteiden valuma-alueille, joten voimaloiden rakentaminen ei vaikuta lähteiden vesitaseeseen tai veden laatuun. Rakennettavien teiden reunaojat voivat vaikuttaa suoalueiden vesitaseeseen kuivattavasti, mikäli tiet rakennetaan ihan suoalueiden
reunoille tai niiden läpi. Alueen suot on kuitenkin jo
nykyisellään ojitettuja, joten haitallisia vaikutuksia ei
synny, kun vielä huomioidaan, että uudet tielinjat rakennetaan lähes kokonaisuudessaan kovalle maaperälle. Pohjavesivaikutuksia ei tule esiintymään hankealueen ympäristössä sijaitsevilla pohjaveden ottoalueilla.

Tuulivoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset
pohjaveteen
Tiestön ja perustusten rakentamisen jälkeen toiminta ei aiheuta muutoksia maaperän pohjavedessä. Alueella käsitellään mahdollisesti vähäisiä määriä tuulivoimalaitosten koneistojen voiteluöljyjä sekä
muita kemikaaleja, mutta määrät tulevat olemaan
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vähäisiä ja käytössä noudatetaan normaalia varovaisuusperiaatetta, jolloin toiminnasta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisriskiä.

Sähkönsiirron vaikutukset pohjaveteen
Sähkönsiirtoa varten alueelle vedetään maakaapeleita 1–2 metrin syvyydelle kunnostettavien tai rakennettavien teiden reunojen viereen sekä paikallisesti
metsäalueelle, jossa ei ole tai jolle ei rakenneta tielinjaa. Teiden rakentamisella ja maakaapeleiden asentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia pohjaveteen.
Moreenissa esiintyvä pohjavesi saattaa hieman samentua, mutta vaikutus on hetkellinen ja paikallinen.
Toiminnan aikana sähkönsiirto ei vaikuta pohjaveteen.

11.2.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei vaikuta alueen nykyisiin pohjavesiolosuhteisiin.

11.2.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
ja lieventäminen
Hankkeen pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset ovat
vähäisiä, joten erillisiä toimenpiteitä pidetä pohjavesivaikutusten vähentämiseksi ei tarvita. Yleisesti ottaen vähäistä, lähinnä öljytuotteiden käsittelystä aiheutuvaa, riskiä pohjaveden laadulle voidaan vähentää
huolellisella työskentelyllä ja koneiden huollolla.

tojen avulla. Hankealueen vesistöaluejako selvitettiin
ympäristöhallinnon OIVA-paikkatietopalvelusta sekä
maanmittauslaitoksen ylläpitämästä paikkatietoikkunasta. Vaikutusten arviointi perustuu asiantuntijaarvioon ja vastaavanlaisista maanrakennustöistä ja
hankkeista saatuihin kokemuksiin.

11.3.2 Nykytilanne
Hankealue sijoittuu Loimijoen vesistöalueelle, ja
vedet virtaavat Jalasjoen, Punkalaitumenjoen ja
Kokemäenjoen kautta Pohjanlahteen. Hankealueella
ei ole vesistöjä, mutta alueella on useita kaivettuja pieniä lampia sekä yksi luontainen lampi
(Sammakkolampi). Lisäksi alueella on joitakin lähteitä
sekä vesikuoppia. Suuri osa alueen soista on ojitettu
ja ojitusten yhteydessä myös laskupurot on perattu.
Hankealue jakautuu kolmeen pienvaluma-alueeseen (kuva 11-1). Hankealueen eteläosasta (jolle sijoittuu voimalat 3, 4, 11 ja 18) vedet kulkeutuvat
Kontionojan sekä Leikkikankaan länsipuolisten ojien
välityksellä Koenjokeen ja siitä edelleen Kojonjoen
kautta Loimijokeen. Hankealueen itäosan (voimalat
14–17, 25 ja 26) pintavedet kulkeutuvat Kivijärveen
ja siellä Vähä- ja Matkunjärven kautta pohjoiseen
Nuutajärveen. Hankealueen keski- ja länsiosista (voimalat 1, 5-8, 9, 10, 20 ja 21 sekä sähköasema) vedet
kulkeutuvat useaa purkureittiä myöten Myllyojaan ja
siitä edelleen Jalasjoen ja Punkalaitumenjoen kautta
Loimijokeen.

11.3.3 Vaikutukset pintavesiin
11.2.6 Arvioinnin epävarmuustekijät
Hankealueella ei tämän YVA-menettelyn yhteydessä
ole tehty tarkentavia selvityksiä Kangasniemen pohjavesialueen olosuhteisiin tai alueen yksityiskaivojen
käyttöön tai kuntoon liittyen. Huomioiden tarkasteltavan toiminnan vähäiset vaikutukset pohjaveteen, ei
tarkentavilla selvityksillä olisi saatu ympäristövaikutusten kannalta merkityksellistä tietoa, eikä pohjavesivaikutusten arviointiin siten liity olennaista epävarmuutta.

11.3

Pintavedet

11.3.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen pintavesivaikutusten tarkastelu tehtiin
peruskartta-aineiston pohjalta ja sitä täydennettiin
luontoselvityksen maastokäynneillä tehtyjen havain-
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Rakentamisen aikaiset vaikutukset pintavesiin
Uudet huoltotieyhteydet eivät sijoitu pintavesien
pääpurkureiteille eivätkä luonnontilaisten purouomien kohdille, eivätkä ne siten olennaisesti vaikuta
pintavesien kulkeutumiseen alueella. Huoltoteiden
rakentaminen ei myöskään edellytä purouomien siirtoja.
Muut mahdolliset vaikutukset pintavesiin muodostuvat rakennusvaiheessa, jolloin rakennetaan
perustuksia tuulivoimayksiköille. Puusto raivataan
perustusalueelta (n. 0,5 ha/yksikkö) ja pintamaata
poistetaan 1–3 metrin syvyyteen asti perustamistavasta riippuen. Tämä saattaa tilapäisesti lisätä kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin,
mikäli rakentamisen ajankohta on hyvin sateinen.
Mahdollinen vaikutus tulee kuitenkin rajoittumaan
suppealle alueelle, lähinnä läheisiin ojiin ja vaikutus
tulee olemaan lyhytaikainen ja ohimenevä. Alueen ai-

Kuva 11-1 Pintavesien kulkeutumisreitit ja lähteet hankealueella.

noaan luonnontilaiseen lampeen (Sammakkolampi)
voi kohdistua kiintoainekuormitusta ainoastaan voimalan 25 rakentamisen yhteydessä ja tällöinkin kuormitusvaikutus on vähäinen, koska pääosa voimalan
25 alueen pintavesistä kulkeutuu itään. Etäisyyksistä
ja valuma-alueista johtuen mahdollinen pintavesikuormitus ei vaikuta alueella olevien lähteiden antoisuuteen tai veden laatuun.

Tuulivoimapuiston vaikutukset pintavesiin
Käytönaikaisia vaikutuksia pintavesiin ei ole.
Tuulivoimapuistot eivät muodosta normaalitilanteessa kuormitusta, joka vaikuttaisi pintavesiin. Myöskään
huollon aikaisilla toimilla ei katsota olevan vaikutusta

pintavesien tilaan.
Voimaloiden vaihteistoissa ja laakereissa on satoja litroja öljyä, mikä saattaa erittäin vakavissa häiriötilanteissa (esim. rakennevirhe tai tuulivoimalan kaatuminen esim. maanjäristyksestä) päästä vuotamaan
vesistöön, jolloin vaikutukset voivat olla merkittäviä.
Tällaiset vakavat häiriötilanteet ovat kuitenkin erittäin harvinaisia ja todennäköisyys tapahtumalle erittäin pieni. Lisäksi tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä ei sijaitse merkittäviä pintavesistöjä, jolloin mahdollinen päästö kohdistuu ojiin tai painanteisiin, joista mahdollinen öljypäästö on jälkitorjuntatöillä teknisesti melko yksinkertainen poistaa.
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Sähkönsiirron vaikutukset pintavesiin
Tuulivoimaloille johtavat maakaapelit pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan teiden yhteyteen, jotta vältytään ylimääräisiltä rakennustöiltä.
Linjoilla, joilla asennetaan pelkät kaapelit ilman huoltotietä, asennussyvyys on riittävä, että esimerkiksi
ylitettävien soiden kuivatusojat eivät kaapelikaivannon johdosta tukkeudu. Toimenpiteillä on vähäinen
tai ei lainkaan vaikutusta pintavesien vedenlaatuun.
Rakentamisaikaisen vaikutuksen katsotaan olevan
hyvin lyhytaikainen, joka saattaa näkyä paikallisena
veden samenemisena lähinnä toimenpidealueen lähiojissa.

11.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Mikäli tuulivoimapuistoa ei rakenneta, pintavesien
tila säilyy nykyisellään ja kehittyy luonnollisen muutoksen (esim. ilmastonmuutos) sekä mahdollisten
valuma-alueella tapahtuvien toimenpiteiden, kuten
metsänhakkuiden ja ojitusten, mukaisesti.

11.3.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
ja lieventäminen
Uoman yli rakennettavien teiden rakentamisessa
tulee välttää kiintoaineen kulkeutumista uomaan.
Teiden rakentamisessa tulisi käyttää mahdollisimman
karkeita maa-ainesmateriaaleja, kuin se työn puitteissa on mahdollista. Tierumpujen riittävällä määrällä ja
oikealla mitoituksella voidaan vähentää vaikutuksia
valuntaan ja ojien virtaamiin.

11.3.6 Arvioinnin epävarmuustekijät
Pintavesien vaikutusten arviointiin ei katsota liittyvän epävarmuustekijöitä, jotka merkittävästi muuttaisivat arvioinnin lopputulosta.

11.4

Kasvillisuus ja luontotyypit

11.4.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset arvioitiin olemassa olevan tiedon ja maastokäyntien perusteella. Hankealuetta
koskevaa tietoa kerättiin Humppilan ja Urjalan kunnilta, VAPO Oy:ltä, maakuntaliitolta, ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmistä (OIVA- ja Herttatietopalvelu) ja Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-
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tietojärjestelmästä.
Tuulivoimaloiden alustavat rakentamisalueet ja
huoltotiet lähiympäristöineen inventoitiin maastokäynnein toukokuussa 2012. Rakentamiseen kohdistetuilla alueilla selvitettiin, esiintyykö alueilla
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä, metsälain 10 §:n mukaisia tärkeitä elinympäristöjä tai vesilain 11 §:n mukaisia kohteita. Lisäksi selvitettiin rakentamisalueiden luontotyyppejä ja kasvilajistoa. Rakentamisalueilla esiintyvien luontotyyppien uhanalaisuutta arvioitiin luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (Raunion ym. 2008) perusteella.
Rakentamisalueiden lisäksi hankealueelta kartoitettiin muita arvokkaita luontokohteita. Tärkeimmät arvioinnissa käytetyt lähteet ovat:
•• Pirkanmaan 1. maakuntakaava, kaavakartta ja kaavaselostus 2008
•• Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, kaavakartta
ja kaavaselostus 2011
•• Kaitasuon kasvillisuusselvitys (Ramboll Finland Oy
2009)
•• Kaitasuon linnustoselvitys (Ramboll Finland Oy
2009)
•• Kaitasuon sukeltajakovakuoriais- ja sudenkorentoselvitys (Pöyry 2011)
•• Kaitasuon viitasammakkoselvitys (Pöyry 2011)
•• Kaitasuon perhosselvitys (Pöyry 2011)
•• K anta-Hämeen
suok asvillisuusselvitys
(Luontoselvitys Metsänen 2010)
•• M E T S O - k o h t e e n
rauhoituspäätös
PIRELY/737/07.01/2011
•• Suomen
ympäristökeskuksen
Eliölajittietojärjestelmä, rekisteripoiminta 7.3.2012
•• Humppilan ja Jokioisten suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus (GTK 1994)

11.4.2 Vaikutusmekanismit
Tuulivoimapuiston rakentamisaikana tuulivoimaloiden paikoilta hakataan puustoa ja muokataan
sekä tasoitetaan maata, mikä aiheuttaa luonnonympäristön häviämistä. Rakentamisalueita laajemmilla alueilla saattaa syntyä lisäksi pysyviä tai väliaikaisia maaston kulumis- ja kasvillisuusvaurioita työkoneiden liikkumisesta ja maansiirtotöistä johtuen.
Tuulivoimalakomponenttien kuljetuksen ja kokoamisen yhteydessä kokoamiskenttien ja huoltoteiden
ympäristöstä voidaan joutua kaatamaan puustoa ahtailla alueilla. Rakentamisaikaiset kasvillisuusvauriot
vaihtelevat luontotyypeittäin. Esimerkiksi kallioisilla
alueilla tai lehdoissa kasvillisuusvaurioita syntyy her-

kemmin kuin kovaakin kulutusta kestävillä tuoreilla
kankailla.
Rakentamisalueisiin kohdistuvien suorien vaikutuksien lisäksi tuulivoimapuiston rakentaminen aiheuttaa muun rakentamisen tavoin elinympäristöjen pirstoutumista. Pirstoutumisella tarkoitetaan yhtenäisen luonnonympäristön muutosta erillisiksi saarekkeiksi; tällä on negatiivisia vaikutuksia luonnon
monimuotoisuuteen.

11.4.3 Nykytilanne
Hankealueen yleiskuvaus
Hankealue sijoittuu eteläboreaalisen vyöhykkeen
vuokkovyöhykkeelle, mutta on muuta vuokkovyöhykettä huomattavasti karumpaa ja yksipuolisempaa.
Yleisimpiä metsätyyppejä hankealueella ovat puolukka- ja mustikkatyyppi (VT ja MT). Monin paikoin
metsät ovat kivisiä tai soistuneita, mikä näkyy alueen puustossa ohutläpimittaisuutena. Alueen soista
valtaosa on ojitettu, mutta ojitettujen soiden keskiosissa on säilynyt edustavia avosuokokonaisuuksia.
Avosoita reunustavat ojitetut varpu-, puolukka- ja
mustikkaturvekankaat.
Valtaosa hankealueen metsistä on ikärakenteeltaan nuoria tai varttuneita havupuuvaltaisia ja hakkuin käsiteltyjä kasvatusmetsiä. Hakkuukypsiä metsiä
esiintyy vain vähän ja ne ovat pääsääntöisesti yksijaksoisia ja yksipuulajisia mustikka- tai puolukkatyypin
kankaita. Sekapuuna kasvaa monin paikoin rauduskoivua, mutta haapaa tai muita lehtipuulajeja vain
niukasti. Hankealueella on runsaasti riistaeläimiä ja
niille on järjestetty ruokintaa. Lisäksi alueella on metsästystä palvelevia laavuja, kotia ja ampumalavoja.

Arvokkaat luontokohteet hankealueella
Kaitasuo
Kaitasuon pinta on tasolla 121–133,5 m mpy ja viettää
luoteeseen, etelään ja suon itäreunalla pohjoiseen.
Vedet laskevat suon itä- ja pohjoisreunalta lähteviä
ojia pitkin sen itäpuolella sijaitsevaan Kivijärveen.
Eteläreunalta vedet laskevat Kontionojan kautta
Koenjokeen ja edelleen Loimijokeen, kahdelta luoteeseen pistävältä lahdekkeelta Sammakkolamminojan
ja Jalasjoen kautta Punkalaitumenjokeen. Suo rajoittuu pääosin moreenimaastoon, vain länsireunaltaan
myös viereisen harjujakson hiekkakerrostumiin.
Kaitasuon luonnontilaisina säilyneet keskiosat ovat
karuja nevoja ja rämeitä. Suon ojitetut reunaosat ovat
kuivuneet varputurvekankaiksi. Uhanalaisista suotyypeistä Kaitasuolla esiintyy noin kolmasosalla alueesta

oligotrofista varsinaista lyhytkorsinevaa, Sphagnumkuljunevaa, oligotrofista kalvakkaa suursaranevaa
sekä hieman sararämettä. Uhanalaisia tai harvinaisia
kasvilajeja ei Kaitasuolla esiinny.
Alueella tehdyssä linnustoselvityksessä suojelullisesti merkittävistä lajeista havaittiin kurki.
Sudenkorento- ja sukeltajakuoriaisselvityksen yhteydessä ei tehty yhtään havaintoa sukeltajakovakuoriaisista tai luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin lukeutuvista sudenkorentolajeista. Myöskään muita suojelullisesti merkittäviä suokorentolajeja ei havaittu.
Kaitasuon perhosselvityksessä vaarantuneita (VU) lajeja löytyi kaksi: luumittari ja kihokkisulkanen. Lisäksi
silmälläpidettäviä (NT) lajeja löytyi kolme: muurainläiskäkoi, rämevihersiipi ja vielä tieteelle kuvaamaton
pussikoilaji Coleophora sp. nr. juncicolella. Kaitasuolla
ei tehty havaintoja viitasammakosta.

Kuva 11-2 Näkymä Kaitasuon ojittamattomalle
keskiosalle.

Tottamussuo
Tottamussuo koostuu keskiosan 30 hehtaarin suuruisesta ojittamattomasta osasta ja 148 hehtaarin
laajuisesta ojitetusta osasta. Suon pinta on tasolla 112–120,5 m mpy ja viettää pohjoiseen, luoteeseen ja kaakkoon. Suon pohjois- ja luoteisosasta vedet laskevat Myllyojaan ja edelleen Jalasjoen kautta Punkalaitumenjokeen, kaakkoisosasta muun muassa Kontionojaa myöten Koenjokeen ja lopulta
Loimijokeen.
Tottamussuosta rämeitä on 61 %, korpia 28 % ja turvekankaita 7 %. Karuja rämeitä edustavat suon keskiosan rahkaräme, isovarpuräme, tupasvillaräme ja keidasräme sekä suon reunoilla tavattava kangasräme;
reheviä rämeitä korpiräme ja varsinainen sararäme.
Keidasrämemosaiikkiin kuuluvia avosoita, lähinnä silmäke- ja lyhytkorsinevaa, on noin 4 % suotyypeistä.
Yleisin suotyyppi Tottamussuolla on varsinainen kor-
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pi (22 %), jota on erityisesti suon laidoilla sekä pohjois- ja kaakkoisosassa. Suoaltaan keskiosan liejukerrostumista on löydetty 4–5,5 metrin syvyydestä vesipähkinän (Trapa natans), nykyisin Suomesta hävinneen vesikasvin hedelmiä.
Tottamussuon pohjoisosan itäreunan lähellä, toisen ja kolmannen ojan välissä on mesoeutrofinen lähteikkö (MeEuLä). Lähteikössä kasvavia lehtisammalia
ovat purosuikero-, hetesirppi-, purolähde-, kalvaskuiri-, lettolehvä- sekä letto- ja hetehiirensammal. Lisäksi
esiintyy letto-, hete-, oka-, vajo- ja kangasrahkasammalta sekä purokinnas- ja nuokkuvarstasammalta.
Suon ojittamaton keskiosa on keidasrämettä (KeR),
jonka nevaosa on kuljunevaa (KuN) ja rämeosa kanervarahkarämettä (KaRR).

Kuva 11-3 Kaitasuon, Tottamussuon ja Kitusuon sijainti.
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Kitusuo
Suon kokonaispinta-ala on 72 hehtaaria ja pohjoisosan keidasräme- ja turpeennostoalueita lukuun ottamatta suo on ojitettu. Kitusuon pinta on tasolla
106–115 m mpy ja viettää pohjoiseen. Vedet laskevat
Sammakkolamminojan kautta Jalasjokeen ja edelleen Punkalaitumenjokeen.
Yleisimpiä suotyyppejä ovat rämeet, joita on 68 %
kokonaispinta-alasta. Korpia on 12 %, turpeennostoalueita 14 % sekä turvekankaita 3 %. Karuja rämeitä
edustavat keskiosan keidasräme, isovarpuräme, rahkaräme ja tupasvillaräme, reheviä useimmiten suon
reunoilla tavattavat varsinainen sararäme ja korpiräme. Yleisin korpityyppi on varsinainen korpi, jota on
9 % pinta-alasta.

Tuulivoimalaitosten rakennuspaikat

Voimalaitos 1
Voimalaitos sijoittuu vastikään harvennettuun ja melko ohutläpimittaiseen varttuneeseen kasvatusmetsään, jossa pääpuulaji männyn lisäksi kasvaa kuusta ja
rauduskoivua. Metsätyyppi on puolukkatyyppi (VT)
ja kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka, puolukka ja kevätpiippo.

Voimalaitos 4
Voimalaitos sijoittuu puolukka/mustikkatyypin siemenpuuaukolle, jonne on jätetty siemenpuiksi mäntyjä ja istutettu kuusta. Tienpohjan ja aukon väliin
jää kapea kaistale harventamatonta mustikkatyypin
nuorta kuusi- ja mäntyvaltaista kasvatusmetsää.
Tieyhteys voimalaitosten 3 ja 4 välillä sijoittuu hakkuin käsiteltyihin nuoriin ja varttuneisiin, mäntyä,
kuusta ja rauduskoivua kasvaviin metsiköihin sekä
kuusitaimikkoon.

Kuva 11-4 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 1.

Kuva 11-6 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 4.

Voimalaitos 3
Voimalaitos sijoittuu varttuneeseen, väljään ja valoisaan kasvatusmetsämännikköön, jossa kasvaa sekapuuna vähän kuusta ja rauduskoivua. Metsätyypiltään
kivistä puolukkatyyppiä (VTkiv.). Kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka, puolukka, kanerva, metsälauha ja kevätpiippo, pensaskerroksessa kasvaa kuusta.

Voimalaitos 5
Voimalaitos sijoittuu puolukkatyypin harvennettuun varttuneeseen kasvatusmetsämännikköön.
Kenttäkerroksen valtalajeja ovat puolukka, mustikka,
metsäkastikka ja metsälauha. Pohjakerroksessa kasvaa paikoitellen runsaasti poronjäkäliä ja isohirvenjäkälää.
Metsäautotien ja voimalaitoksen väliin jäävät alueet ovat turvekankaiksi kuivuneita ojitettuja korpia,
joiden puusto on kuusivaltaista. Alueella tehtiin run-

Humppila

Kuva 11-5 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 3.

Kuva 11-7 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 5.
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saasti havaintoja hirvieläinten jätöksistä ja niiden
käyttämistä poluista.
Voimalaitos 6
Voimalaitos sijoittuu mustikkatyypin harvennettuun varttuneeseen kasvatusmetsikköön, jossa
puuston muodostavat kuusi, mänty ja rauduskoivu.
Kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka, puolukka,
metsälauha ja metsäkastikka.
Tienpohjan ja voimalaitoksen välissä on varttunutta kuusitaimikkoa.

Voimalaitos 8
Voimalaitos sijoittuu varttuneeseen hieman puolukkatyyppiä rehevämpään (VT+) männikköön, jossa
alemmassa latvuskerroksessa kasvaa kuusta. Mäen
alla puusto on harvennettua varttunutta kuusikasvatusmetsää ja metsätyyppi soistunut mustikkatyyppi (MTsoist.). Alarinteessä kuusen osuus puustossa lisääntyy. Kenttäkerroksen valtalajeja mäen päällä ovat
mustikka, puolukka ja kanerva.

Kuva 11-10 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 8.
Kuva 11-8 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 6.

Voimalaitos 7
Voimalaitos sijoittuu kanervatyypin (CT) hakkuukypsään männikköön, jossa puusto osittain kilpikaarnaista ja lakkapäistä. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat
puolukka, kanerva ja variksenmarja, pohjakerroksessa kasvaa runsaasti poronjäkäliä ja hirvenjäkälää.
Avokallioisilla alueilla puusto on nuorta männikköä.
Tien ja mäen laen väliin jäävällä alueella kasvaa varttunutta, harvennettua kasvatusmetsämännikköä.

Voimalaitos 9
Voimalaitos sijoittuu juuri harvennettuun mustikkaja puolukkatyypin varttuneeseen männikköön, jossa
pääpuulaji männyn ohella kasvaa sekapuuna vähän
rauduskoivua ja kuusta. Kenttäkerroksen valtalajeja
ovat mustikka, puolukka ja metsälauha sekä kallioiden päällä kanerva.
Alueella tehtiin havainto ukkometsosta.

Kuva 11-11 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 9.

Kuva 11-9 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 7.
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Voimalaitos 10
Voimalaitos sijoittuu kiviseen puolukkatyypin varttuneeseen männikköön, jossa kasvaa alikasvoksena
kuusta ja rauduskoivua. Mäen lakea reunustaa varttunut ja harventamaton soistuneen mustikkatyypin
kuusikko. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat metsäkastikka, kevätpiippo, mustikka, puolukka, vanamo ja
metsälauha.
Voimalaitosten 9 ja 10 läheisyydessä tehtiin
runsaasti havaintoja metsoista, teeristä ja pyistä.
Voimalaitosten 9 ja 10 välinen tieyhteys sijoittuu
varttuneeseen kasvatusmetsämännikköön, jossa sekapuuna kasvaa vähän kuusta.

Voimalaitos 12
Voimalaitos sijoittuu mäen laelle nuoreen/varttuneeseen harvaan männikköön, rinteillä kasvaa sekapuuna kuusta. Metsätyypiltään alue on puolukkatyyppiä
ja kenttäkerroksen valtalajeja ovat puolukka, metsäkastikka ja metsälauha.

Kuva 11-14 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 12.

Kuva 11-12 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 10.

Voimalaitos 20
Tuulivoimalaitos sijoittuu vastikään harvennettuun
puolukkatyypin männikköön. Rinteessä kasva sekapuuna vähän rauduskoivua ja kuusta. Läheiset suot
ovat kuivuneet turvekankaiksi.

Voimalaitos 11
Harvennettu ja osittain tuulituhoinen varttunut mustikkatyypin kuusikko, jossa sekapuuna kasvaa muutamia mäntyjä ja rauduskoivuja. Kenttäkerroksen valtalaji on mustikka, yleisiä lajeja vanamo ja metsälauha.

Kuva 11-15 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 20.

Kuva 11-13 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 11.
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Voimalaitos 21
Voimalaitos sijoittuu voimakkaasti soistuneeseen
mustikkatyypin rinteeseen, johon on kaivettu rinteensuuntainen oja. Alueen puusto on ohutläpimittaista kuusta.

Voimalaitos 14
Voimalaitos sijoittuu loivassa rinteessä sijaitsevaan
varttuneeseen mustikkatyypin oksaiseen männikköön, jossa sekapuuna kasvaa rauduskoivua ja kuusta. Kuusialikasvos on runsas. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat puolukka, mustikka, metsäkastikka ja metsälauha.

Kuva 11-16 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 21.
Urjala

Kuva 11-18 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 14.

Voimalaitos 13
Tuulivoimalaitos sijoittuu hakkuukypsään mustikkatyypin väljään asentoon harvennettuun rauduskoivikkoon, jossa kasvaa sekapuuna vähän mäntyä ja alikasvoksena vähän kuusta. Kenttäkerroksen valtalaji
on valoisuudesta johtuen metsäkastikka.
Tieyhteys voimalaitosten 12 ja 13 välillä sijoittuu
nuoreen mäntyvaltaiseen kasvatusmetsään.

Voimalaitos 15
Voimalaitos sijoittuu nuoreen harvennettuun puolukkatyypin kasvatusmetsämännikköön, jossa sekapuuna kasvaa muutamia kuusia. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat puolukka, metsäkastikka ja metsälauha.
Alueella tehtiin havaintoja metson jätöksistä.

Kuva 11-19 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 15.
Kuva 11-17 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 13.
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Voimalaitos 16
Voimalaitos sijoittuu mänty-ylispuustoiseen varttuneeseen puolukka- ja kanervatyypin (VT ja CT) mänty/kuusitaimikkoon. Männyn taimet ovat hirvien
vioittamia. Kenttäkerroksen valtalaji on puolukka, lisäksi kasvaa kanervaa ja mustikkaa.

Voimalaitos 18
Tuulivoimalaitos sijoittuu väljään asentoon hakattuun varttuneeseen männikköön, jossa sekapuuna
kasvaa vähän rauduskoivua ja kuusta. Mäen lakiosa
on puolukkatyyppiä, rinteillä metsätyyppi on mustikkatyyppi. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat puolukka,
mustikka ja kanerva.

Kuva 11-20 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 16.
Kuva 11-22 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 18.

Voimalaitos 17
Voimalaitos 17 sijoittuu väljään asentoon harvennettuun kiviseen mustikkatyypin männikköön,
jossa sekapuuna kasvaa kuusta ja rauduskoivua.
Kuusialikasvosta on jonkin verran. Kenttäkerroksen
valtalajeja ovat mustikka, puolukka, metsälauha ja
metsäkastikka.
Alueella tehtiin havaintoja metson jätöksistä.

Voimalaitos 25
Voimalaitos sijoittuu vastikään harvennettuun varttuneeseen mustikkatyypin kuusikkoon, jossa sekapuuna kasvaa rauduskoivua ja vähän mäntyä.

Kuva 11-23 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 25.

Kuva 11-21 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 17.
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Voimalaitos 26
Voimalaitos sijoittuu varttuneeseen ja harvennettuun kuusi/rauduskoivumetsikköön. Metsätyypiltään
hieman soistunut mustikkatyyppi, kenttäkerroksen
valtalaji on metsäkastikka.

Rakentamisalueiden puusto ja kasvillisuus häviää hakkuiden ja maanmuokkausten seurauksena.
Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi, sillä rakentamisalueiden lajisto on tavanomaista kivennäismaametsien lajistoa, eikä uhanalaisia lajeja, muita huomionarvoisia lajeja tai uhanalaisia luontotyyppejä havaittu
maastoinventointien yhteydessä.

Sähkönsiirron vaikutukset kasvillisuuteen ja
luontotyyppeihin

Kuva 11-24 Tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka 26.

Sähkönsiirto
Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelointina teiden
varsille, eikä se edellytä puuston hakkuuta. Ainoastaan
voimalaitoksen 10 ja Kangasniementien välisellä alueella tilanrajalta joudutaan poistamaan muutamia
puita. Kaapelointi sijoittuu tällä alueella varttuneeseen, hakkuin käsiteltyyn männikköön ja ojitetulle
suolle. Sähköasema rakennetaan joko hankealueen
keskelle, Kangasniementien varteen, tai Elenian ilmavoimajohdon viereen. Kangasniemen sähköasema sijoittuisi soramontun laidalle, joten kumpikaan vaihtoehto ei sijoitu luonnontilaiselle alueelle.

11.4.4 Vaikutukset kasvillisuuteen ja
luontotyyppeihin
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden alustavilla rakentamisalueilla ei ole ennakkotietojen tai maastokäyntien
perusteella luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä, metsälain 10 §:n tarkoittamia arvokkaita
elinympäristöjä, vesilain 11 §:n tarkoittamia arvokkaita pienvesiä, uhanalaisia luontotyyppejä tai uhanalaisten eliölajien elinympäristöjä. Rakentamisalueiden ja
huoltotieyhteyksien puusto on pääasiassa yksipuolista kasvatusmetsää ja aluskasvillisuus kasvimaantieteelliselle alueelle tyypillistä yleistä lajistoa.
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Sähkönsiirto toteutetaan kaapeloimalla. Tällä ei ole
vaikutusta alueen kasvillisuuteen tai luontotyyppeihin, sillä kaapelireittien varrelta joudutaan poistamaan ainoastaan yksittäisiä puita. Sähköasema rakennetaan joko Kangasniementien varteen hankealueen keskelle tai Elenian ilmavoimajohdon viereen. Sähköasemaa varten kaadetaan puustoa ja
maasto tasataan noin 200–1000 neliömetrin alueelta. Lisäksi maastoa pitää tasoittaa aidan ulkopuolelta muutaman metrin matkalta, jolta kasvillisuus
joudutaan rakennustöiden yhteydessä poistamaan.
Kumpikaan vaihtoehtoisista rakennuspaikoista ei ole
luonnontilainen, joten vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset
vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
Tuulivoimapuistolla ei ole kasvillisuuteen tai luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia tuulivoimapuiston valmistumisen jälkeen.

11.4.5 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Mikäli tuulivoimapuistoa ei rakenneta, alueen
kasvillisuus ja luontoarvot säilyvät nykyisellään.
Luontoarvojen säilymiseen ja niiden kehittymiseen
vaikuttavat lähinnä alueella toteutettavat metsätaloustoimet ja turpeen nosto.

11.4.6 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
ja lieventäminen
Hankkeen kasvillisuusvaikutukset ovat suurimmillaan
rakentamisen aikana. Kasvillisuusvaikutuksia voidaan
ehkäistä rajaamalla maanmuokkaustoimet mahdollisimman pienelle alueelle tuulivoimalan ja huoltotien
sijoituspaikan ympäristöön.

11.4.7 Arvioinnin epävarmuustekijät
Hankealueella esiintyviä arvokkaita luontokohteita
on tarkasteltu yleispiirteisesti. Hankealueen laajuudesta johtuen voi olla mahdollista, että hankealueella sijaitsee muita arvokkaita pienialaisia metsäluontokohteita, joita ei maastokäyntien yhteydessä havaittu. Näihin hankkeen toteuttamisella ei kuitenkaan ole
vaikutusta.

11.5

Linnusto

11.5.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankealueesta laadittiin YVA-menettelyn aikana erillisselvitykset koskien tuulivoimapuistoalueen pesimälinnustoa, eri lajien kevätmuuton ohjautumista hankealueen kautta sekä syysmuuttoa.
Pesimälinnustosta ja kevät- sekä syysmuuton seurannasta laaditut erillisraportit on esitetty arviointiselostuksen liitteissä. Linnustoselvityksistä on vastannut
Suomen Luontotieto Oy.

Tuulivoimapuiston pesimälinnusto
Hankealueen pesimälinnustoa kartoitettiin 3.4.–
1.7.2012 välisenä aikana käyttämällä maalinnustoinventoinneissa yleisesti käytettyä kartoituslaskentamenetelmää (kuvaukset menetelmästä Koskimies ja
Väisänen 1988, Söderman 2003). Laskennat kohdistettiin erityisesti suunniteltujen voimaloiden oletetuille rakentamispaikoille, joiden kaikkien ympäristössä suoritettiin kesällä 2012 kahteen laskentakertaan perustuva linnustokartoitus. Laskenta-alue käsitti noin 100–150 metrin levyisen alueen tuulivoimalan sijoituspaikan ympäriltä. Erityisesti maastotöiden avulla pyrittiin selvittämään valtakunnallisesti ja
alueellisesti uhanalaisten lajien sekä muiden linnustonsuojelun kannalta huomionarvoisten lajien (mm.
Euroopan unionin lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY) liitteen I lajit) esiintymistä alueella. Voimalapaikoilla tehtyjen kartoituslaskentojen lisäksi uhanalaisten tai elinympäristövaatimustensa
suhteen vaateliaiden pesimälajien esiintymistä selvitettiin myös suunnittelualueelta yleensä. Tämä selvitys toteutettiin ajamalla systemaattisesti läpi alueen metsäautotiet sekä tarkastamalla maastossa
em. lajien kannalta potentiaalisia kohteita. Näitä olivat erityisesti hankealueen vielä jäljellä olevat varttuneen metsän alueet sekä suo- ja kosteikkoalueet.
Laskennat suoritettiin aamuisin klo 3.30–9.30 välisenä aikana. Laskennassa hyödynnettiin myös atrappia,

jonka avulla pyrittiin erityisesti keräämään havaintoja jo laulukautensa päättäneistä lajeista (mm. pöllöt,
vanhojen metsien lajit).
Linnustolaskennoista vastasi biologi FM Jyrki
Matikainen (Suomen Luontotieto Oy), jonka lisäksi
maastotöissä avustivat Tikli ja Pihla Matikainen.

Kevätmuutto
Suunnitellun tuulivoima-alueen kautta muuttavien lintujen määriä sekä eri lajien muuttoreittien sijoittumista selvitettiin kevätmuuttokauden 2012
aikana alueella suoritetulla muutonseurannalla.
Läpimuuttavaa linnustoa havainnoitiin 6.3–3.6.2012
välisenä aikana. Havainnointia suoritettiin Humppilan
Tourunkulman Rappumäen louhosalueen kallion
huipulta. Havaintopaikalta on täysin esteetön näkymä lännensuuntaan ja idänsuuntaankin näkösektori on kapeaa kaistaletta lukuun ottamatta esteetön.
Rappumäen korkeus on 144,3 m mpy ja kallion laki
on raivattu puista tyhjäksi. Havainnointia suoritettiin
yhdestä pisteestä kerrallaan yhden- kahden havainnoijan voimin. Maaliskuussa havainnointipäiviä oli
yhteensä 6. Huhtikuussa havainnointipäiviä oli yhteensä 10. Toukokuussa havainnointia suoritettiin yhteensä 6 päivänä. Kesäkuussa havainnointia suoritettiin vain yhtenä päivänä 6 tunnin ajan.
Pääsääntöisesti muutto seurattiin aamuisin auringonnoususta noin klo 12.00 asti ja peto- ja kurkimuuton aikaan myös iltapäivällä 13.00–18.00. Iltamuuttoa
seurattiin toukokuun alusta eteenpäin noin 18.00–
23.00. Iltamuuttoa seurattiin yhteensä 3 päivänä.
Näinä päivinä ei aamumuuttoa seurattu. Yhteensä havainnointia oli 23 päivänä ja havainnoinnista vastasi
pääosin Jyrki Matikainen. Avustajina toimivat muutamina päivinä Pihla ja Tikli Matikainen.
Muutonseuranta ei ollut satunnaista ja muutontarkkailupäivät pyrittiin valitsemaan muuton kannalta sääolosuhteiltaan parhaimpiin päiviin. Kurkien ja
metsähanhien läpimuutosta alueen läpi saatiin varsin aukoton kuva, sillä näiden lajien muutonhuipun
aikaan seuranta oli lähes päivittäistä.
Muuttohavainnot kirjattiin yksilöittäin ja yksilömäärän sekä kellonajan lisäksi kirjattiin muuttokorkeus sekä linnun käyttämä reitti suunnittelualueen
kohdalla. Suunnittelualue oli jaettu kahteen sektoriin
(W ja E) siten, että Rappumäen länsipuolelta muuttaneet linnut merkittiin W merkinnällä, ja itäpuolelta menneet E merkinnällä. Muuttokorkeudessa käytettiin kolmipykäläistä asteikkoa, jossa 1 pykälä tarkoitti 0-60 m, 2 pykälä 60–175 ja kolmas yli 175 metriä. Muuttokorkeuden selvittämiseksi käytettiin vä-
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lillä etäisyysmittaria, jolloin esimerkiksi kurkiparvien
muuttokorkeus oli helppo selvittää.

Syysmuutto
Syksyllä alueen läpimuuttavan linnuston seuranta toteutettiin kevätmuuton seurannan tapaan.
Humppilan ja Urjalan kuntien rajalle suunnitellun
tuulipuiston alueen läpimuuttavaa linnustoa havainnoitiin 14.8–2.12.2012 välisenä aikana. Havainnointia
suoritettiin yhdestä pisteestä kerrallaan yhden- kahden havainnoijan voimin. Elokuussa havainnointipäiviä oli yhteensä 5. Syyskuussa havainnointipäiviä oli yhteensä 8, lokakuussa 7 ja marraskuussa 4.
Viimeinen havainnointipäivä oli 2.12.2012.
Pääsääntöisesti muuttoa seurattiin aamuisin auringonnoususta noin klo 12.00 asti ja peto- ja kurkimuuton aikaan myös iltapäivällä 13.00- 19.00. Iltamuuttoa
seurattiin elokuussa kahtena iltana noin klo 21.30 asti.
Näinä päivinä ei aamumuuttoa seurattu. Yhteensä havainnointia oli 25 päivänä ja havainnoinnista vastasi
pääosin Jyrki Matikainen. Avustajina toimivat muutamina päivinä Pihla ja Tikli Matikainen.

Kuva 11-25 Muutonseurannan havaintopaikka.
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Kuten keväälläkin, muutonseuranta ei ollut satunnaista ja muutontarkkailupäivät pyrittiin valitsemaan
muuton kannalta sääolosuhteiltaan parhaimpiin päiviin. Kurkien läpimuutosta alueen läpi saatiin varsin
aukoton kuva, sillä lajin päämuuttopäivinä syyskuun
lopulla alueella oli seurantaa lähes päivittäin.

Arviointimenetelmät
Tuulivoimapuistohankkeen vaikutuksia alueen linnustoon arvioitiin YVA-menettelyn yhteydessä alueella tehtyihin linnustoselvityksiin pohjalta tukeutuen
eri maissa tehtyihin tutkimuksiin tuulivoimaloiden
vaikutuksista alueella pesivään tai sen kautta muuttavaan linnustoon. Erityisesti vaikutusten arvioinnin
tavoitteena on tässä yhteydessä löytää keskeiset lajiryhmät, joihin suunnitellulla hankkeella voidaan arvioida olevan vaikutusta sekä tarkastella niihin kohdistuvia vaikutuksia mahdollisten vaikutusmekanismien
kannalta. Vaikutuksia ei tässä yhteydessä ole eritelty erikseen rakentamisen ja toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, koska rakentamisvaiheesta aiheutuvia vaikutuksia ei tässä yhteydessä ole mahdollista selkeästi
erottaa hankkeen yleisistä vaikutuksista.

11.5.2 Alueen nykytilan kuvaus
Pesimälinnusto
Kaikkiaan voimalakohtaisissa kartoituslaskennoissa havaittiin 33 pesivää lintulajia ja 377 lintuparia
(Suomen Luontotieto 2012). Laji- ja yksilömäärät on
laskettu alkuperäisen suunnitelman mukaan, jossa
mukana oli 39 voimalaa. Yleisimmät pesimälajit voimaloiden läheisyydessä olivat peippo, pajulintu ja
punarinta. Valtaosa suunnitelluista tuulivoimaloista
sijoittuu kasvillisuudeltaan nuoriin ja metsätaloustoimin käsiteltyihin kasvatusmetsiin, joiden pesimälinnusto koostuu pääasiassa havu- ja sekametsille tyypillisistä varpuslintulajeista (mm. peippo, pajulintu,
punarinta, rautiainen sekä erilaiset tiaiset ja rastaat).
Näitä lajeja tavataan Suomessa melko yleisesti lähes
kaikilla metsävaltaisilla alueilla ja eri metsätyypeillä.
Linnuston kannalta arvokkaampia vanhojen tai varttuneiden kuusimetsien alueita on hankealueella sen
sijaan metsätaloustoimista johtuen vähän, mikä näkyy niille ominaisten lajien (mm. hippiäinen, puukiipijä, tiltaltti) harvalukuisuutena. Pikkusieppoa lukuun
ottamatta selkeitä vanhojen metsien indikaattorilajeja ei alueella havaittu ja myös kololintuja oli alueella
hyvin vähän, kolojen niukkuuden vuoksi. Suurimpia

lintutiheydet ja lajimäärät olivat voimaloiden 3,6 ja
20 ympäristössä, joissa havaittiin tehdyissä kartoituksissa 10–13 lajia ja 13–17 pesivää paria selvitettävää
voimalaa kohden. Etenkin voimala 6 sijoittuu linnustoltaan muuta aluetta arvokkaammalle alueelle, jossa
on jäljellä varttunutta kuusikkoa ja ympäristö on hyvin vaihtelevaa.
Kaikkiaan suunnitellun tuulivoimapuistoalueen
pesimälinnustoon kuuluu nykyisin ainakin 13 eri
suojeluluokituksissa mainittua lajia (taulukko 11-1).
Elinympäristövaatimuksiltaan nämä lajit kuuluvat
Suomessa pääasiassa varttuneille havu- ja sekametsille luonteenomaisiin lajeihin, joiden kantoihin erityisesti metsätaloustoimet, vanhojen metsien pinta-alan väheneminen sekä metsäalueiden pirstoutuminen ovat viime vuosikymmeninä vaikuttaneet.
Suojelullisesti hankealueen huomionarvoisinta lajistoa ovat useat petolintulajit, joita havaittiin alueen
rauhallisemmalla itäosalla Kaakkosuon läheisyydessä. Pesimäpaikan valinnassaan suurikokoisemmat
petolinnut välttelevät aktiivisessa ihmiskäytössä olevia alueita, minkä vuoksi ne yleensä puuttuvat asutus- tai teollisuuskäytössä olevien alueiden läheisyydestä. Asutuksen leviämisen ohella metsätaloustoimet ovat vähentäneet erityisesti petolintujen mutta

Taulukko 11-1 Hankealueella havaitut, suojelullisesti merkittävät lajit. Lajin uhanalaisuus = lajin
uhanalaisuusluokitus Suomessa (Rassi ym. 2010), NT = silmälläpidettävä laji, RT = Eteläboreaalisella
Lounaismaan ja Pohjanmaan rannikkovyöhykkeellä (vyöhyke 2a) alueellisesti uhanalainen laji. LsL =
Luonnonsuojelulain 46 § ja 47 § nojalla uhanalaiset ja erityisesti suojellut lajit. Lintudirektiivi = EU:n
lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji.
Laji

Uhanalaisuus

LsL

Lintudirektiivi

Teeri (Tetrao tetrix)

NT

-

x

Metso (T. urogallus)

NT,RT

-

x

Pyy (Bonasa bonasia)

-

-

x

Hiirihaukka (Buteo buteo)

VU

-

-

Mehiläishaukka (Pernis apivorus)

VU

-

x

Kurki (Grus grus )

-

-

x

Rantasipi (Actitis hypoleucos)

NT

-

-

Liro ( Tringa glareola)

-

-

x

Palokärki (Dryocopus martius)

-

-

x

Huuhkaja (Bubo bubo)

NT

-

x

Varpuspöllö (Glacidium passerinum)

-

-

x

Pikkusieppo (Ficedula parva)

-

-

x

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)

-

-

x
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myös muun muassa metsojen kannalta potentiaalisten lisääntymisalueiden määrää etelä- ja keskisuomalaisissa metsissä. Kesän 2012 linnustokartoitusten perusteella alueen pesimälinnustoon kuuluvat nykyisin
ainakin kanahaukka (1-2 reviiriä), hiirihaukka (1 reviiri) sekä varpuspöllö (2 reviiriä). Havainnot perustuvat
joko pesälöytöihin tai paikalla soidinlennossa havaittuihin lintuihin. Lisäksi alueella on todennäköisesti huuhkajareviiri, mutta lajin pesäpaikkaa ei laajalta
alueelta löytynyt. Alueella pesinee myös helmipöllö
ja sarvipöllö. Alueella havaittiin pesimäaikana myös
mehiläishaukka, jonka pesinnästä ei kuitenkaan saatu varmuutta.
Hankealueella sijaitsevat suoalueet on nykyisin
muutamaa kohdetta lukuun ottamatta lähes kokonaisuudessaan ojitettu, minkä vuoksi alueella erityisesti suo- ja kosteikkolajien kannalta potentiaalisia
elinympäristöjä on alueella vain vähän jäljellä. Suoja kosteikkolajiston kannalta arvokkaimmat kohteet sijoittuvatkin varsinaisen hankealueen sijaan
Kaakkosuon suojelualueelle ja sen lounaispuolella sijaitsevalle osin ojitetulle Kaitasuon alueelle. Alueen
keskiosassa sijaitseva Tottumussuon alue on ojittamaton, mutta linnustollisesti alue todettiin niukkalajiseksi. Kaakkosuon Natura-alueen etäisyys lähimpään suunniteltuun voimalaan (26) on noin 500
metriä. Kaakkosuon arvokkain pesimälinnusto koostuu kurjesta ja lirosta. Lisäksi suon ympäristössä on
useita vanhojen metsien kohteita, joiden pesimälinnustoon kuuluu ainakin metso sekä todennäköisesti viirupöllö ja mahdollisesti myös muita pöllölajeja.
Pesimälinnuston kannalta Kaakkosuon alueella on
merkitystä erityisesti pohjoista suoluontoa luonnehtiville lajeille kuten kurjelle ja lirolle, joiden kannat
ovat Etelä-Suomen alueella taantuneet voimakkaasti
1900-luvun aikana erityisesti suo-ojitusten sekä avosuoalueiden kutistumisen seurauksena.

Kevätmuutto
Suunniteltu tuulivoimapuistoalue sijoittuu LounaisHämeen alueelle selkeästi sisämaan puolelle, jossa Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikkoalueiden muuttoa ohjaava vaikutus on jo melko heikkoa
ja muutto suuntautuukin alueella pääosin sisämaahan. Sisämaassa lintujen muutto keskittyy yleensä
voimakkaimmin tiettyjen johtolinjojen läheisyyteen,
joita voivat alueesta riippuen olla esimerkiksi alueen
isoimmat, yleensä pohjois−etelä- tai koillinen−lounas -suuntaiset vesistöt, alavat maaseutu- tai kosteikkoalueet sekä erilaiset harju- ja harjannealueet.
Suunnitellun tuulivoimapuiston alueella tai sen lähei-
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syydessä ei sijaitse erityisesti lintuja kerääviä kosteikko- tai peltoalueita. Lähimmät suuret kerääntymis- ja
levähdysalueet sijaitsevat kaukana alueen itäpuolella
Torronsuon kansallispuiston ja sitä ympäröivien peltojen alueella sekä myös Jokioisten Lintupajun alueella. Länsipuolella Kokemäenjoen varren pellot sekä
erityisesti Puurijärven-Isosuon kansallispuistoalue on
hyvin merkittävä lintujen muutonaikainen kerääntymisalue. Kummallakin alueella havaitaan erityisesti
keväisin usein suuria hanhi- ja vesilintukerääntymiä.
Kevään 2012 muutonseurannassa näkyvimmin
hankealueen kautta muuttivat eri lintulajeista erityisesti kurki sekä eri päiväpetolintulajit, joista kurkia havaittiin seurannan yhteydessä kaikkiaan 1 870 yksilöä
ja petolintuja vastaavasti noin 125. Petolintulajeista
eniten seurannassa havaittiin hiirihaukkoja (28). Sekä
kurjen että petolintujen muutolle luonteenomaista oli kevään 2012 seurannassa muuton jakautuminen leveälle vyöhykkeelle suunnittelualueen kohdalla. Kurjilla ei keväällä 2012 ollut selkeää päämuuttopäivää ja kurkien muutto ajoittui pitkälle ajanjaksolle. Ainoa hieman merkittävämpi muutonhuippu havaittiin 22.4., jolloin kurkia muutti laajana rintamana
suunnittelualueen poikki noin 1 060 yksilöä. Muiden
päivien kurkimäärät jäivät muutamaan sataan yksilöön kokonaismäärän ollessa noin 1 870 kurkea.
Näistä törmäyskorkeudella lensi yhteensä 540 kurkea
(29 %). Kurkien muuttoparvet olivat 22.4. lukuun ottamatta pieniä ja lintujen muuttosuunta vaihteli luoteesta pohjoiseen.
Sekä kurjet että isommat päiväpetolinnut kuuluvat nk. termiikkimuuttajiin, jotka hyödyntävät muuttomatkallaan tehokkaasti vallitsevia tuuliolosuhteita
sekä nousevia ilmavirtauksia. Tästä syystä matkalennossa olevien yksilöiden muutto voi erityisesti kirkkaassa säässä ja myötätuulessa kulkea usein hyvinkin
korkealla. Hankealueen kautta muuttaneista kurjista
noin 70 % arvioitiin muuttavan nykyaikaisten tuulivoimaloiden yläpuolella (yli 175 metrin korkeudessa).
Suunnitellun tuulipuistoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole kurjen kannalta merkittäviä muutonaikaisia levähdys- ja kerääntymäalueita. Muuttosään
ja vuorokaudenajan ollessa edullinen kurjet jatkavat
usein matkaansa suoraan Lounais-Hämeen yli, eivätkä pysähdy lainkaan Etelä-Suomen alueelle.
Metsähanhien muutto oli keväällä 2012 normaalista poikkeavaa. Suuri osa metsähanhista saapui lounaisen lämpimän ilmavirtauksen vuoksi jo maaliskuun
lopulla. Kuten laulujoutsenenkin kohdalla muutto
pysähtyi säätyypin muututtua lähes kuukaudeksi ja
Lounais- ja Etelä-Suomen alueelle tulleet hanhet vii-

pyivät paikalla poikkeuksellisen pitkään. LounaisHämeen suurimmat hanhikertymät laskettiin suunnittelualueen itäpuolelta Somerolta ja Ypäjältä. Myös
alueen itäpuolella Säkylä-Huittisten alueella hanhia
tavattiin normaalia suurempia määriä. Tavallisimmin
metsähanhien päämuuttovirta kulkee Suomen länsirannikkoa pitkin siten, että merkittäviä kertymäalueita on muun muassa Kristiinankaupungissa sekä
Oulun seudulla. Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole merkittäviä metsähanhien keväisiä levähdysalueita.
Kevätmuuttoseurannan aikana havaittiin yhteensä 186 suunnittelualueen yli lentävää metsähanhea.
Metsähanhista ylitti suunnittelualueen törmäyskorkeudella 124 yksilöä. Suurin havaittu metsähanhiparvi käsitti 110 yksilöä (14.4.) ja tämä parvi ohitti
alueen sen länsiosaa pitkin. Kaikkien suunnittelualueen poikki lentäneiden lintujen lentosuunta oli selkeästi pohjoinen.
Vaikka muutonseurannassa keskityttiinkin erityisesti suurikokoisimpiin lajeihin, havaittiin seurannassa runsaasti myös pienempiä varpuslintuja (määritetyistä valtaosa peippolintuja). Varpuslintujen muuttokorkeus vaihteli aivan puiden latvusten tasosta
muutamaan sataan metriin. Selkeällä säällä muuttokorkeus oli sadekeliä korkeampi ja tällöin valtaosa
linnuista muutti törmäysriskialueella. Varpuslintujen
ohella myös kyyhkyjä muutti alueen yli kohtalaisesti. Samoin kuin varpuslintujen kohdalla myös kyyhkyt muuttivat laajana rintamana ilman selkeää muuttolinjaa.

Syysmuutto
Lintujen syysmuutto jakautuu Suomessa selkeästi
kevättä pidemmälle ajanjaksolle muuttokauden alkaessa yleensä jo kesä-heinäkuussa (mm. kahlaajat)
jatkuen aina marras-joulukuulle (mm. laulujoutsen)
asti, minkä vuoksi näkyvä lintumuutto ei useinkaan
ole yhtä keskittynyttä. Lisäksi Etelä-Suomessa keväällä runsaslukuisina havaittavista lajeista muun muassa metsähanhimuutto jakautuu osaltaan kevättä laajemmalle muuttosektorille, minkä vuoksi havaittavat
yksilömäärät jäävät sen osalta usein kevättä pienemmiksi.
Nyt suunnitteilla olevan tuulivoimapuistoalueen
poikki ei kulje tehdyn seurannan (Suomen Luontotieto
2012) merkittäviä lintujen muuttoreittejä kurkea lukuun ottamatta. Kurkimuutto kulkee syksyllä yleensä keskittyneesti Suomen keski- ja länsiosien kautta

levittäytyen melko leveälle sektorille Pohjanmaan,
Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueille. Sää- ja tuuliolosuhteet vaikuttavat kuitenkin huomattavasti kurkimuuton ohjautumiseen ja keskeisten muuttoreittien
sijoittumiseen. Kurkien päämuutto ajoittui syksyllä
melko pitkälle aikavälille syyskuun puolenvälin ja lokakuun ensimmäisen viikon välille. Muuton huippuja
havaittiin 24.9. ja 25.9. sekä 6.10. Päämuuttopäivinä
kurkien muuttoreitti kulki Humppilan seuranta-alueen länsi ja itäpuolitse siten että 24.9. ja 25.9. muutto
kulki selkeästi alueen länsipuolitse ja 6.10. osin alueen itäpuolen yli. Kurkien muuttokorkeus oli suunnittelualueen kohdalla hyvin korkea ja pääsääntöisesti
muutto kulki yli 500 metrin korkeudessa. Myös kurkien lentonopeus oli suurta ja linnut ohittivat tai ylittivät navakassa luoteistuulessa alueen nopeasti.
Seurannassa havaittiin yhteensä noin 4 100 kurkea.
Näistä noin 2 800 kulki suunnittelualueen yli ja näistä
törmäyskorkeudella lensi yhteensä 410 kurkea.
Hanhimuuton ja etenkin arktisten hanhien muuton kannalta syksy 2012 oli poikkeuksellinen.
Voimakkaiden itätuulien ajamina Suomen kautta
muutti ennätysmäärä arktisia hanhia ja muutto ulottui osin myös läntiseen Suomeen. Poikkeuksellisen
runsaasti nähtiin erityisesti valkoposkihanhia, mutta
myös tundrahanhia muutti Etelä-Suomen poikki tavanomaista syksyä enemmän. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen ja viimeksi vastaavanlainen muuttoryntäys havaittiin Hämeessä vuonna 1990.
Syksyn aikana havaittiin 2 100 läpimuuttavaa valkoposkihanhea, 80 sepelhanhea, 132 tundrahanhea ja noin 220 metsähanhea. Tämän lisäksi havaittiin noin 350 muuttavaa lajilleen määrittämätöntä Branta-suvun hanhea ja noin 120 harmaahanhea
(Anser sp). Näistä yksikään ei ylittänyt suunnittelualuetta törmäyskorkeudella.
Suurin osa hanhista havaittiin 25.9., jolloin hanhien muuttovirta kulki alueen poikki koillisesta lounaaseen ja osin myös etelän suuntaan. Hanhiparvet
muuttivat erittäin korkealla eikä hanhia havaittu törmäysriskikorkeudella. Linnut ylittivät suunnittelualueen pääosin sen länsiosasta ja ilmeisesti osa linnuista
suunnisti Kokemäenjokea kohden.
Muista lajeista syysmuutonseurannan yhteydessä
havaittiin kevättä runsaslukuisemmin muun muassa
päiväpetolintuja sekä varpuslintuja, joiden muutto
kuitenkin jakautui kurjen tapaan melko leveälle sektorille.
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Vaikutusmekanismit
Tuulivoimaloiden linnustovaikutusten osalta valtaosa tehdyistä tutkimuksista painottuu tuulivoimaloiden linnuille aiheuttamiin törmäysriskeihin sekä
törmäyskuolleisuuden arviointiin, kun taas mahdollisten törmäysten syitä ja lintujen käyttäytymistä on
tutkittu huomattavasti vähemmän. Myös lintujen
häiriöherkkyyksistä suhteessa tuulivoimarakentamiseen on olemassa vasta melko vähän tutkimustietoa, joka vaikeuttaa niiden hankekohtaista arviointia. Yksittäisistä lajeista eniten tutkimuksia on viime
vuosina tehty tuulivoimaloiden vaikutuksista petolintuihin, joiden on yleisesti arvioitu kuuluvan tuulivoimaloiden mahdollisesti linnustovaikutusten kannalta
merkittävimpiin lajiryhmiin. Systemaattisimpia tutkimukset ovat 1990- ja 2000-lukujen aikana olleet erityisesti Yhdysvaltojen Altamont Passissa (Thelander
& Smallwood 2003) ja Norjan Smølassa (Bevanger ym.
2010), jossa tutkimukset ovat käsittäneet törmäysvaikutusten ohella myös muun muassa suurien petolintujen käyttäytymistä tuulivoimaloiden läheisyydessä
sekä alueen petolintukannan seurantaa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston rakentamisen.
Yleisesti tuulivoimapuiston vaikutukset linnustoon
voidaan jakaa karkeasti kolmeen keskeiseen vaikutusmekanismiin, jotka ovat (kuva 11-26).
1) Tuulipuiston rakentamisen aiheuttama elinympäristöjen muuttamisen vaikutukset alueen linnustoon
2)

Tuulipuiston vaikutukset lintujen käyttäytymiseen (ml. tuulivoimaloiden häiriö- ja estevaikutukset lintujen pesimä- ja ruokailualueilla, niiden
välisillä yhdyskäytävillä sekä muuttoreiteillä)

3)

Tuulipuiston aiheuttaman törmäyskuolleisuuden vaikutukset lintuihin ja lintupopulaatioihin
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Hankekohtaisten vaikutusten arviointia vaikeuttaa osaltaan se, ettei vaikutusmekanismeja ole aina
mahdollista yksiselitteisesti määritellä, vaan ne menevät usein päällekkäin, mikä vaikeuttaa edelleen kokonaisvaikutusten arviointia. Esimerkkinä vaikutusten määrittelyn vaikeudesta ovat tuulivoimaloiden
linnuille aiheuttamat häiriövaikutukset, jotka sulautuvat usein muun muassa tuulivoimapuiston aiheuttamiin suoriin elinympäristömuutoksiin tai vaihtoehtoisesti ihmistoiminnan lisääntymisestä aiheutuviin
vaikutuksiin.
Tuulivoimaloiden aiheuttamista linnustovaikutuksista eniten huomiota on julkisuudessa viime vuosina
saanut voimaloiden linnuille synnyttämä törmäysriski
sekä siitä johtuva lintukuolleisuus. Kuolleisuutta aihe-
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uttavat sekä lintujen yhteentörmäykset varsinaisten
tuulivoimaloiden että myös tuulivoimapuistoon liittyvien muiden rakenteiden, kuten sähkönsiirrossa käytettävien voimajohtojen, kanssa. Tehtyjen tutkimusten perusteella törmäyskuolleisuus on suurella osalla tuulivoimapuistoalueista kuitenkin pieni sen käsittäessä korkeintaan yksittäisiä lintuja voimalaa kohti vuodessa (Percival 2005, Koistinen 2004). Yleensä
suurimman osan lintulajeista on havaittu pystyvän
varsin tehokkaasti väistämään tuulivoimaloita tai lentämään riittävän etäällä niistä välttääkseen mahdolliset törmäykset, mikä vähentää osaltaan voimaloiden aiheuttamaa lintukuolleisuutta. Kirjallisuudesta
on kuitenkin löydettävissä useita esimerkkejä populaatiotasolla huomattavan korkeista törmäyskuolleisuuksista (mm. Belgian Zeebrugge (Everaert ja
Stienen 2007), Espanjan Navarra (Lekuona ja Ursúa
2007) ja Yhdysvaltojen Altamont Pass (Thelander ja
Smallwood 2007). Korkeat törmäysluvut on yleensä
raportoitu alueilta, joilla tuulivoimalat on sijoitettu
lintujen aktiivisten lentoalueiden läheisyyteen ja joilla lintujen lentoaktiivisuus on siten korkea (mm. lintujen muuttoa ohjaavat johtoreitit tai suurimpien yhdyskuntien reuna-alueet).
Törmäysriskien sijaan erityisesti pesimälinnuston sekä lepäilevien muuttolintujen osalta erilaiset häiriö- ja estevaikutukset voivat usein nousta suoria törmäysriskejä keskeisempään asemaan.
Häiriövaikutuksilla (häiriintymisellä) tarkoitetaan tässä yhteydessä lintujen yleistä siirtymistä kauemmas
rakennettavien tuulivoimaloiden läheisyydestä, mikä
voi rajoittaa linnuille soveltuvien ruokailu- tai lisääntymisalueiden määrää sekä vaikeuttaa niiden ravinnonsaantia ja pesäpaikkojen löytämistä. Vastaavasti
estevaikutuksilla tarkoitetaan erityisesti tuulivoimaloiden aiheuttamia muutoksia lintujen vakiintuneilla
lentoreiteillä, joita linnut käyttävät yleensä muuttomatkoillaan tai esimerkiksi pesimä- ja ruokailualueiden välillä. Estevaikutukset aiheutuvat yleensä siitä,
että joidenkin lintulajien on havaittu luontaisesti välttelevän lentämistä tuulivoimaloiden läheisyydessä ja
pyrkivän sen sijaan kiertämään ne turvallisen matkan
päästä (Hötker ym. 2006). Tuulivoimaloista linnuille
aiheutuvia häiriötekijöitä voivat olla esimerkiksi ihmistoiminnan lisääntyminen hankealueella, tuulivoimaloiden synnyttämä melu sekä tuulivoimarakenteiden linnuille aiheuttamat visuaaliset vaikutukset, joista kahden viimeisen voidaan ennakoida kuitenkin vakiintuvan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeisten
vuosien aikana (Exo ym. 2003).

Kuva 11-26 Kaaviokuva tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista ja niiden vaikutusmekanismeista (perustuen Fox ym.
2006).

11.5.3 Vaikutukset pesimälinnustoon
Tuulivoimapuiston toteuttaminen tulee osaltaan
muuttamaan hankealueen yleisluonnetta metsätalousvaltaisesta alueesta enemmän teolliseen suuntaan,
mikä tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös alueelle luonteenomaiseen linnustoon. Hankkeen kannalta keskeisiksi vaikutusmekanismeiksi voidaan tässä yhteydessä arvioida erityisesti tuulivoimaloista ja
lisääntyvästä ihmistoiminnasta aiheutuvien häiriötekijöiden lisääntyminen, hankkeen aiheuttamat elinympäristömuutokset ja alueen nykyisten metsäalueiden pirstoutuminen sekä joidenkin lajien osalta tarve
väistää tuulivoimaloita.
Tuulivoimaloiden vaikutuksia metsäalueiden linnustoon on tutkittu viime vuosien aikana lähinnä
Yhdysvalloissa, jossa tuulivoimapuiston toteuttamisen on havaittu vaikuttavan erityisesti yhtenäisiä
metsäalueita suosivien lajien esiintymiseen sekä toisaalta lisäävän reunavaikutteisten lajien esiintymistä
(Kerlinger 2000). Suomessa näitä vaikutuksia voidaan
verrata yleisten metsätaloustoimien aiheuttamiin linnustomuutoksiin, joille luonteenomaista on erityisesti ihmistoimintaa välttelevien lajien (mm. suuret pe-

tolinnut, metso) taantuminen vanhojen metsien vähenemisen sekä metsien pirstoutumisen seurauksena. Nyt tarkasteltavana olevalle alueelle suunnitellut
tuulivoimalaitokset sijoittuvat pääosin käsitellyille
metsäalueille sekä avohakkuualueille, joilla erityisiä
vanhoja, yhtenäisiä metsäalueita suosivien lajien parimäärät ovat jo nykyisin melko pieniä. Tuulivoimalaalueella pesivistä lajeista voimakkaimmin hankkeen
voidaan arvioida vaikuttavan erityisesti alueella pesiviin suuriin petolintuihin (kanahaukka, hiirihaukka,
huuhkaja ja mahdollisesti muut pöllölajit) sekä metsoon. Nämä lajit pyrkivät yleensä valitsemaan asuinpaikkansa aktiivisessa ihmiskäytössä olevien alueiden ulkopuolelta, minkä vuoksi ihmistoiminnan lisääntyminen niiden pesäpaikkojen läheisyydessä
tulee todennäköisesti osaltaan kasvattamaan pesintöjen epäonnistumisen ja reviirien autioitumisen riskiä. Esimerkiksi Ison-Britannian ylänköalueilla keskimääräisten hiirihaukkatiheyksien on havaittu olevan
keskimääräistä alempia aina 500 metrin päähän tuotannossa olevista tuulivoima-alueista (Pierce-Higgins
ym. 2009). Vastaava ilmiö havaittiin tutkimuksessa
myös muun muassa useilla kahlaajalajeilla, kun taas
varpuslinnuilla linnustomuutokset ja havaitut häiriö-
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etäisyydet olivat pienempiä. Mahdollisia syitä havaituille vaikutuksille voivat tässä yhteydessä olla muun
muassa tuulivoimala-alueilla pesivien parien siirtyminen pesimään alueen ulkopuolelle tai voimala-alueilla pesivien parien heikompi pesimämenestys (havaittu mm. Norjassa merikotkalla, Bevanger ym. 2010).
Petolintujen ohella häiriötekijöiden lisääntymisestä
aiheutuvia vaikutuksia tullaan petolintujen ohella todennäköisesti havaitsemaan myös metsolla, joka petolintujen tapaan kuuluu ihmistoimintaa vältteleviin
lajeihin. Sen sijaan tavanomaisempien varpuslintujen
sekä muun muassa tikkalintujen on yleisesti havaittu sietävän melko hyvin ihmistoimintaa pesimäalueidensa läheisyydessä, kun elinympäristömuutokset
eivät kohdistu suoraan niiden käyttämiin pesäpaikkoihin.
Suurimpia tuulivoimapuiston aiheuttamat häiriövaikutukset ovat erityisesti hankkeen rakentamisen aikana, jolloin aktiivinen ihmistoiminta ja liikenne ovat alueella voimakkainta. Myös valtaosa hankkeen linnustovaikutuksista tullaan havaitsemaan jo
tässä vaiheessa. Hankkeen rakentamisvaiheen päättymisen jälkeen ihmistoiminnasta aiheutuvat häiriötekijät tulevat hankealueella vähenemään lähelle nykyistä tasoa lukuun ottamatta tuulivoimaloiden huollon edellyttämää liikennettä sekä uuden tieverkoston mahdollisia vaikutuksia alueen maankäyttöön
(esim. parantuneen tieverkoston myötä alueella tehtävät metsätaloustoimet kuten hakkuut saattavat lisääntyä). Osa suoran ihmishäirinnän vuoksi muualle siirtyneistä lajeista saattaa palata pesimään vanhoille elinalueilleen, joiden nykytila ei ole muuttunut
hankkeen toteuttamisen myötä. Todennäköisesti erityisesti ihmistoimintaa välttelevien lajien osalta lajin
pesimäkannat tulevat hankealueella kuitenkin jäämään hanketta edeltävää aikaa alemmalle tasolle rakentamistoimien aiheuttamien elinympäristömuutosten sekä toisaalta ihmisvaikutuksen lisääntymisen
myötä, kuten on vertailevissa tutkimuksissa havaittu muun muassa Yhdysvalloissa (Kerlinger 2000) ja
Skotlannissa (Pierce-Higgins ym. 2009).
Valtaosa hankealueella pesivistä lajeista kuuluu
metsäympäristöille ominaisiin lajeihin, jotka hakevat
ravintonsa etupäässä metsäympäristön sisältä. Lisäksi
nämä lajit kuuluvat parimäärillä mitattuna suhteellisen runsaslukuisiin lajeihin, minkä vuoksi tuulivoimaloiden törmäysriskeillä sekä mahdollisilla törmäysvaikutuksilla tuskin on merkittävää vaikutusta näiden la-
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jien kannankehitykseen. Poikkeuksina tähän voidaan
suunnitellun tuulivoimapuiston osalta nostaa kuitenkin esiin alueella pesivät petolinnut. Erityisesti paikallisten petolintujen on maailmalla tehdyissä tutkimuksissa havaittu usein esittävän jopa melko suurta
piittaamattomuutta niiden lentoreiteille sijoittuvista tuulivoimaloista lintujen liikkuessa usein hyvinkin
lähellä tuulivoimaloiden lapoja ja väistävän ne usein
hyvin myöhään. Toisaalta todennäköisesti em. piittaamattomuudesta johtuen maailmalta on olemassa
useita esimerkkejä tapauksista, joissa tuulivoimaloiden on havaittu nostavan petolintujen kuolleisuutta
(mm. Everaert & Stienen 2007, Lekuona & Ursúa 2007,
Bevanger ym. 2010). Yleensä näissä tapauksissa voimalat on sijoitettu petolintukeskittymien läheisyyteen, jolloin lintujen suorittamien läpilentojen määrä
on tuulivoima-alueella ollut keskimääräistä korkeampi. Nyt arvioitavana olevan hankkeen osalta petolinnuista kana- ja hiirihaukka (ehkä myös mehiläishaukka) kuuluvat törmäysriskien kannalta alttiimpiin lajeihin, koska niiden reviirit ovat laajoja ja ulottuvat käytännössä koko hankealueelle. Isompien petolintujen reviiri- ja saalistusalueet ulottuvat usein hyvinkin
etäälle niiden käyttämistä pesäpaikoista, minkä vuoksi hankealueella pesivät petolinnut liikkuvat todennäköisesti säännöllisesti myös suunniteltujen tuulivoimaloiden rakennusalueilla.
Kokonaisuudessaan suunnitellun tuulivoimapuiston voidaan arvioida vaikuttavan voimakkaimmin
alueella pesiviin petolintuihin sekä alueen metsokantaan joihin kohdistuvat vaikutukset voivat näkyä lajien esiintymisessä suunnitellulla tuulivoimapuistoalueella. Muiden lajien osalta vaikutukset ovat sen sijaan
todennäköisesti paikallisempia ja rajoittuvat lähinnä
voimaloiden ja mahdollisten oheisrakenteiden rakentamisalueisiin.
Vaihtoehdon 1 vaikutukset alueen pesimälinnustoon ovat useimpien vaateliaiden tai harvinaisten lajien kohdalla vähäisiä. Pesimälinnuston osalta hankkeen merkittävimmät heikentävät vaikutukset kohdistuvat alueen metsokantaan. Voimaloiden rakentaminen ja toiminta saattaa vaikuttaa alueen metsojen karkoittumiseen kauemmaksi voimalapaikoista.
Myös alueella pesivät petolinnut saattavat muuttaa
pesimäpaikkansa kauemmaksi suunnitelluista voimalanpaikoista. Hankkeen kokonaisvaikutukset alueen pesimälinnustoon jäänevät kuitenkin vähäisiksi.

Taulukko 11-2 Lajikohtainen tarkastelu tuulivoimapuiston vaikutuksista suojelullisesti huomionarvoisiin lajeihin.
Laji

Vaikutukset

Pyy (Bonasa bonasia)

Pyy on hankealueella jopa varsin runsaslukuinen pesimälaji, jonka reviirit jakautuvat melko tasaisesti
hankealueen eri osiin. Pieni osa lajin elinympäristöksi soveltuvasta metsästä häviää tuulipuiston huoltotiestön rakentamisen myötä, mutta alueelle jää vielä runsaasti korvaavaa elinympäristöä. Alueen pirstoutumisella voi kuitenkin pitkällä aikavälillä olla vaikutusta lajin esiintymiseen alueella, mutta nämä
vaikutukset arvioidaan pääosin vähäisiksi.

Teeri (Tetrao tetrix)

Teeri on säännöllinen, mutta kuitenkin melko harvalukuinen pesimälaji erityisesti hankealueella sijaitsevien suoalueiden laitamilla. Teeri viihtyy metsoa useammin myös metsien reuna-alueilla sekä taimikoissa, minkä vuoksi lajin kannalta potentiaalisia elinympäristöjä on hankealueella melko paljon. Laji saattaa
jossain määrin häiriintyä erityisesti ihmistoiminnan lisääntymisestä hankealueella, mutta vaikutukset
arvioidaan sen osalta kuitenkin melko vähäisiksi.

Metso (T. urogallus)

Selvityksessä alueen metsokanta todettiin yllättävän elinvoimaiseksi ja lajia esiintyy koko suunnittelualueella. Yhteissoidinta tai muita soidinpaikkoja ei alueelta kuitenkaan löytynyt. Metso on yhtenäisiä
metsäalueita suosiva laji, joka yleensä välttelee aktiivisessa ihmistoiminnassa olevia alueita. Hankkeesta
aiheutuvien häiriötekijöiden kannalta metso on todennäköisesti yksi herkimpiä lajeja, johon tuulivoimaloista sekä ihmistoiminnan lisääntymisestä aiheutuvilla vaikutuksilla voidaan arvioida olevan vaikutusta.
Vaikutukset metson kannalta ovat joko pieniä tai kohtalaisia.

Hiirihaukka (Buteo
buteo)

Hankealueella havaittiin linnustoselvityksen yhteydessä yksi hiirihaukkareviiri. Muiden petolintujen tapaan hiirihaukka suosii pesäpaikan valinnassaan asumattomia metsäalueita, minkä vuoksi riski pesinnän
häiriintymiselle on suuri. Etelä-Suomen metsävaltaisilla alueilla hiirihaukka on vielä melko säännöllinen
pesimälaji, kun taas peltovaltaisemmilla alueilla laji esiintyy yleensä harvalukuisempana. Lajin pesimäkanta riippuu voimakkaasti vuotuisesta jyrsijätilanteesta. Hankkeen vaikutukset arvioidaan tässä kohtalaisiksi.

Kurki (Grus grus)

Kaitasuon nevalla pesinyt kurkipari oli ainoa suunnittelualueella varmasti pesinyt kurkipari, mutta läheisellä Kaakkosuolla laji pesi kahden parin voimin. Laji kuuluu ihmistoiminnan kannalta häiriöherkkiin
lajeihin, erityisesti silloin kun kyse on perinteisestä suopesinnästä. Hankkeen vaikutukset kurkeen ovat
todennäköisesti kohtalaiset.

Liro
(Tringa glareola)

Kaitasuon alueella pesi 2 liroparia. Todennäköisesti hanke ei vaikuta alueella pesiviin liroihin millään tavoin

Rantasipi (Actitis
hypoleucos)

Alueella pesi vähintään 2 rantasipiparia. Hanke ei todennäköisesti vaikuta Kivijärven rannalla ja vanhalla
soranottoalueen lammikolla pesiviin rantasipeihin millään tavoin.

Huuhkaja (Bubo
bubo)

Huuhkaja kuuluu todennäköisesti alueen pesimälajistoon. Lajin pesäpaikkaa ei kuitenkaan tiedetä,
mikä vaikeuttaa vaikutusten arviointia. Huuhkaja kuuluu mm. hiirihaukan tapaan ihmistoiminnan kannalta häiriöherkkiin lajeihin. Laji saattaa kuitenkin pesiä myös varsin lähellä ihmistä, kunhan häirintä ei
sen pesäpaikan läheisyydessä nouse liian suureksi. Vaikutukset ovat pieniä tai kohtalaisia.

Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)

Varpuspöllö pesii yleensä runsaslukuisimpina varttuneissa ja vanhoissa kuusimetsissä, Hankealueella
havaittiin linnustoselvityksessä 2 varpuspöllöreviiriä. Rappumäen läheisyydessä sijaitseva reviiri osuu
osittain suunnitellulle voimalanpaikalle. Lajin reviirin sijoittuminen määräytyy nykyisin usein pesäpöntön sijainnin perusteella. Vaikutukset lajin kannalta ovat joko pieniä tai kohtalaisia.

Palokärki (Dryocopus martius)

Pieni osa lajin elinympäristöksi soveltuvasta metsästä tuhoutuu tuulipuiston rakentamisen myötä, mutta alueelle jää vielä runsaasti korvaavaa elinympäristöä. Liikkuu pesimäaikana vain harvoin törmäysriskikorkeudella, joten lajin törmäysriski on vähäinen. Tuulipuiston vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

Pikkulepinkäinen
(Lanius collurio)

Pikkulepinkäisen kannalta potentiaalisten elinympäristöjen (erityiset pensoittuneet hakkuuaukot) ei
tuulivoimapuiston toteuttamisen myötä merkittävällä tavalla muutu, minkä vuoksi lajin pesimämahdollisuudet säilyvät pääosin ennallaan. Lajia tavataan säännöllisesti myös ihmisvaikutteisilla alueilla, minkä
vuoksi myös lajin häiriöherkkyys voidaan arvioida melko pieneksi. Vaikutukset pikkulepinkäiseen arvioidaan vähäisiksi.

Pikkusieppo
(Ficedula parva)

Pikkusieppo on vanhojen metsien tyyppilajeja ja laji havaittiin pienessä varttuneessa metsäkuviossa.
Hankkeen vaikutukset epäsäännöllisesti alueella esiintyvän lajiin arvioidaan vähäisiksi.
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11.5.4 Hankkeen vaikutukset
muuttolinnustoon
Tuulivoimalat voivat vaikuttaa alueen kautta muuttavaan linnustoon lähinnä kolmella tavalla: 1) lisäämällä lintujen törmäysriskejä ja vaikuttamalla siten lajien aikuiskuolleisuuteen ja edelleen populaatiokehitykseen, 2) vaikuttamalla lintujen käyttämiin muuttoreitteihin ja tätä kautta edelleen mahdollisiin levähdysalueisiin (nk. estevaikutukset), sekä 3) vaikuttamalla suoraan lintujen käyttämiin ruokailualueisiin
ja edelleen ravinnonhankintaan, mikäli tuulivoimalat
sijoittuvat lintujen aktiivisesti käyttämille ruokailu- ja
levähdysalueille. Näiden vaikutusten arvioimiseksi
on oleellista tuntea eri lintulajien muuttoreitit sekä
niiden käyttämät ruokailu- ja levähdysalueet suunnitelluilla tuulivoima-alueilla ja niiden välittömässä
läheisyydessä. Näiden tietojen perusteella voidaan
edelleen arvioida sitä, mikä on suunniteltujen tuulivoimaloiden sijoittuminen suhteessa eri lajien käyttämiin muuttoreitteihin sekä edelleen mahdollinen
vaikutus niihin.
Tuulivoimaloiden vaikutuksia muuttaviin lintuihin
on viime vuosien aikana tutkittu maa-alueilla muun
muassa Saksassa (Hötker ym. 2006) sekä merialueilla esimerkiksi eteläiselle Itämerelle rakennetuissa
tuulivoimapuistoissa (Pettersson 2004, Desholm &
Kahlert 2005). Näiden tutkimusten perusteella useiden lintulajien on havaittu pystyvän tehokkaalla tavalla havaitsemaan ja väistämään niiden lentoreitille
osuvat tuulivoimalat, minkä vuoksi tuulivoimaloiden
linnuille aiheuttama törmäysriski arvioidaan pääosin
melko pieneksi, käsittäen korkeintaan yksittäisiä lintuja voimalaa kohti vuodessa (esim. Koistinen 2004).
Törmäysriskien on kuitenkin havaittu vaihtelevan
voimakkaasti muun muassa sääolosuhteiden ja lintujen lentoaktiivisuuden mukaan. Yleensä suurimpia
törmäysriskit ovat huonossa säässä (sade, voimakas
sumu), jolloin myös lintujen kyky havaita niiden lentoreitille osuvat tuulivoimalat on yleensä huonompi.
Lisäksi törmäysriskit arvioidaan yleensä keskimääräistä suuremmiksi tapauksissa, joissa tuulivoimalat
sijoittuvat lintujen säännöllisesti käyttämille muuttoreiteille tai merkittävien ruokailu- ja levähdysalueiden välittömään läheisyyteen. Näillä alueilla lintujen
lentoaktiivisuus on kerääntymäalueiden läheisyyden
vuoksi luonnostaan suuri.
Yksittäisistä lajeista suurimmiksi hankkeen vaikutukset voidaan arvioida erityisesti kurjen osalta, jon-
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ka päämuuttoreitti voi sekä keväällä että syksyllä kulkea alueen yli. Kurki on eri lintulajien vertailussa arvioitu suuren kokonsa ja lentotyylinsä (hidas kaartelu) vuoksi yhdeksi tuulivoimaloiden törmäysriskien
kannalta riskialteimmista lajeista (Langston & Pullan
2003). Toisaalta kurkien on havaittu Saksassa tehdyissä tutkimuksissa systemaattisesti välttelevän lentämistä tuulivoimala-alueilla, mikä pienentää myös
mahdollisia törmäysriskejä. Kokonaisuudessaan esimerkiksi Saksan tuulivoima-alueilla tuulivoimaloihin
törmänneitä kurkia on löydetty vain hyvin vähän esimerkiksi petolintuihin verrattuna. Fanken (2009) mukaan Saksassa on raportoitu yksi kurjen törmäyskuolema tuulivoimalaan kymmenen vuoden seurannan
aikana.
Muista suurikokoisista lajeista hanhien muuttoreitit voivat joinain vuosina kulkea alueen kautta. Syksyn
2012 tilanne oli poikkeuksellinen voimakkaiden itätuulien painaessa normaalisti Itä-Suomen kautta
muuttavien arktisten hanhien muuttoreitit normaalia
lännemmäksi. Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutukset alueen kautta kulkevaan hanhimuuttoon voi
arvioida normaalivuosina vähäisiksi. Sekä keväinen
että syksyinen joutsenmuutto vastaa pääpiirteiltään
alueen kautta kulkevaa hanhimuuttoa, joten siihen
kohdistuvat vaikutukset arvioidaan rinnasteisiksi alueiden kautta muuttaviin hanhiin.
Vaihtoehdon 1 vaikutukset alueen läpimuuttavaan linnustoon ovat vähäiset. Alue ei sijaitse tärkeillä lintujen muuttoreiteillä eikä alueella ole merkittäviä lintujen muuttoa ohjaavia maastomuotoja.
Muuttolintuseurannan perusteella alueen läpimuuttavan linnuston yksilömäärät ovat kurkea lukuun ottamatta vähäiset ja lintujen muuttokorkeus oli useimmilla lajeilla selkeästi törmäysriskirajan yläpuolella.

Sähkönsiirron vaikutukset linnustoon
Tuulivoimapuiston kaikki sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, minkä vuoksi hankkeen yhteydessä ei ole tarpeen rakentaa uusia ilmajohtoja. Tuulivoimapuiston sisällä voimaloiden kytkeminen toteutetaan maakaapeleiden avulla, joiden toteuttamisen arvioidaan kuitenkin aiheuttavan vain vähäisiä muutoksia alueen kasvillisuuteen.
Linnustovaikutusten kannalta sähkönsiirron vaikutukset arvioidaan vähäisiksi eikä niitä todennäköisesti ole mahdollista erottaa varsinaisen tuulivoimapuiston aiheuttamista linnustovaikutuksista.

11.5.5 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Nollavaihtoehdossa hankealueelle ei sijoiteta tuulivoimapuistoa, minkä takia alueen nykytila säilyy linnuston osalta ennallaan. Hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan metsätalouskäytössä olevalle alueelle, minkä takia alueen linnustossa tulee todennäköisesti kuitenkin tapahtumaan tuulivoimapuistohankkeen aiheuttamiin linnustovaikutuksiin verrattavia
vaikutuksia alueella harjoitettavien metsätalouden
hyödyntämisen seurauksena. Erityisesti varttuneiden kuusikoiden osuus alueen metsäpinta-alasta tulee edelleen vähenemään.

11.5.6 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
ja lieventäminen
Tuulivoimaloiden linnustovaikutuksia pystytään ehkäisemään yleensä tehokkaimmin tuulivoimaloiden
ja voimala-alueiden sijaintipaikan valinnalla. Lisäksi
yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintipaikkojen suunnittelussa erityisen herkkien lintulajien esiintymisalueet tulisi pyrkiä huomioimaan, jotta niiden elinalueet
pystyttäisiin osaltaan turvaamaan hankkeen toteuttamisesta huolimatta. Nyt arvioitavan tuulivoimapuiston osalta huomionarvoisia kohteita ovat erityisesti hankealueella sijaitsevat petolintujen reviirialueet sekä toisaalta hankealueen läheisyydessä sijaitseva Kaakkosuon suoalue lähimetsineen, joihin kohdistuva häirintä tulisi pyrkiä ehkäisemään tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen suunnittelulla sekä toisaalta
rakentamistöiden oikealla ajoituksella. Johtuen lajien
elinalueiden levittäytymisestä melko suurille alueille, ei erityisesti petolintuihin tai metsoon kohdistuvia vaikutuksia ole mahdollista täysin ehkäistä yksittäisten tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen ja töiden
suunnittelulla. Vastaava pätee myös muuttolinnustoon kohdistuviin vaikutuksiin, joiden ehkäisemiseksi keskeisessä asemassa on tuulivoimaloiden sijoittaminen lintujen pääasiallisten muuttoreittien (pääasiassa pohjois-etelä tai lounas-koillinen) suhteen kapeaan muodostelmaan.
Sijoituspaikkojen valinnan lisäksi tuulivoimapuiston linnustolle aiheuttamia törmäysriskejä voidaan
vähentää myös voimaloiden teknisten ominaisuuksien ja värityksen avulla. Puhtaasti valkoisten voimalarakenteiden sijaan tuulivoimaloiden lavoissa käytettyjen eriväristen kuvioiden on havaittu joiltakin osin

lisäävän voimaloiden erottumista ympäröivästä maisemasta (Johnsson ym. 2007). Tutkimukset parhaimmista värikuvioista eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä,
minkä takia tarkkoja ohjeita lapojen maalaamisesta
ei voida antaa. Lisäksi tuulivoimaloiden näkyvyyden
lisääminen vaikuttaa niiden ihmisille aiheuttamien
maisemavaikutusten suuruuteen niiden erottuessa
kauemmas sijoituspaikoiltaan. Tuulivoimaloiden värityksen sijaan suurempi merkitys niiden aiheuttamien törmäyskuolleisuuden ehkäisemisessä on niissä
yöaikaan käytetyn valaistuksen suunnittelussa, jotta esimerkiksi majakoiden yhteydessä havaitut lintujen yöaikaiset massakuolemat pystytään välttämään. Yöllä muuttavien lintujen on todettu joissain
olosuhteissa hakeutuvan tällaisten valonlähteiden läheisyyteen (nk. majakkaefekti, katso Koistinen 2004).
Linnustovaikutusten ehkäisemiseksi voimaloihin sijoitetut lentoestevalot tulisi ilmailulain (1194/2009)
sallimissa puitteissa suunnitella mahdollisimman
himmeiksi ja kapea-alaisiksi. Sen sijaan voimakastehoisten, yläviistoon suunnattujen valonheittimien sijoittamista tulisi osaltaan pyrkiä välttämään. Nykyisin
käytettyjen lentoestevalojen ei yleisesti ole havaittu
lisäävän lintujen törmäysriskiä (Koistinen 2004).

11.5.7 Arvioinnin epävarmuustekijät
Tuulivoimaloiden linnustovaikutuksia on tutkittu viime vuosikymmenien aikana hyvinkin intensiivisesti
eri puolilla maailmaa johtuen tuulivoimarakentamisen voimakkaasta kasvusta viime vuosikymmenien
aikana. Nämä tutkimukset ovat parantaneet ymmärrystä tuulivoimaloiden linnustovaikutusten kannalta
riskialttiimmista lajeista sekä mahdollisista vaikutusmekanismeista. Tuulivoimaloiden linnustovaikutusten osalta valtaosa tehdyistä tutkimuksista painottuu kuitenkin tuulivoimaloiden linnuille aiheuttamiin
törmäysriskeihin sekä törmäyskuolleisuuden arviointiin, kun taas mahdollisten törmäysten syitä ja lintujen käyttäytymistä on tutkittu huomattavasti vähemmän. Myös lintujen häiriöherkkyydestä sekä tuulivoimaloiden mahdollisista estevaikutuksista on olemassa vasta melko vähän tutkimustietoa, minkä vuoksi
yksityiskohtaisten vaikutusarvioiden ja suositusten
antaminen on nykytiedon valossa hankalaa. Lisäksi
erityisesti tuulivoimapuiston pesimälinnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa voidaan osaltaan
hyödyntää yleisen rakentamisen ja metsätaloustoimien yhteydessä kerättyä tietoa ihmistoiminnan kan-
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nalta herkistä lajeista, joihin myös tuulivoimarakentamisen vaikutukset tulevat voimakkaimmin kohdistumaan.
Hankealueen linnustosta on laadittu vuoden 2012
erillisselvitykset koskien alueen pesimälinnustoa
sekä eri lajien syys- ja kevätmuutonaikaisia muuttoreittejä. Linnustoselvitysten epävarmuustekijät liittyvät osaltaan selvityksissä käytettyihin menetelmiin ja niiden avulla saatavien tulosten kattavuuteen.
Pesimälinnuston osalta kartoitukset kohdennettiin
erityisesti voimaloiden suunniteltujen sijoituspaikkojen lähiympäristöön, kun taas voimaloiden välisiä
alueita ei selvitysten puitteissa kattavasti kartoitettu.
Tästä syystä on mahdollista, että hankealueella esiintyy joitakin lajeja, joita ei ole tehdyssä selvityksessä.
Suunniteltu tuulivoima-alue sijoittuu pääosin käsiteltyjen havu- ja sekametsien luonnehtimalle alueelle, kun taas erityisesti uhanalaisten lintulajien suosimia elinympäristöjä (mm. luonnontilaiset suoalueet,
vanhan metsän alueet) on alueella vähemmän. Tästä
syystä linnustoselvityksen antama kuva hankealueen
pesimälinnustosta kuvaa todennäköisesti hyvin koko
hankealueen linnustollisia yleispiirteitä.
Muuttolinnustosta tehty selvitys sisältää sen sijaan enemmän epävarmuustekijöitä johtuen erityisesti siitä, kuinka hyvin eri lajeja ja lajiryhmiä on
mahdollista havaita yleisen muutonseurannan yhteydessä. Yleisesti muutonseurannassa havaittavat lajit kuuluvat pääosin päiväsaikaan muuttaviin lajeihin,
kun taas yömuuttavien lajien (mm. kahlaajat ja varpuslinnut) havaintomäärät jäävät päiväseurannassa
usein melko pieniksi. Havaittavuuserojen lisäksi lintujen muuttoreitit ja muuton ajoittuminen vaihtelevat
usein paljonkin vuosien välillä muun muassa sääolojen ja kevään etenemisen mukaan, minkä vuoksi lintujen muuttoreitit ja alueelliset muuttajamäärät voivat vaihdella suuresti vuosien välillä. Tästä syystä yhden muuttokauden aikana kerättyä havaintoaineistoa voidaankin vain varauksella soveltaa lintumuuton
yleisten ominaisuuksien arvioimiseen.

11.6

Luonnonsuojelualueet

11.6.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Natura-verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin (892/43/ETY) ja lintudirektiivin (79/409/ETY)
tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät jäsenvaltioiden Naturaverkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueil-
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la. Jäsenvaltioiden tehtävänä on huolehtia, että ns.
Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien valmistelussa ja päätöksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty tai ehdotettu sisällytettäväksi Natura-verkostoon, ei merkittävästi heikennetä.
Luonnonsuojelulain 66 § mukaan viranomainen ei
saa myöntää lupaa tai hyväksyä suunnitelmaa, jonka voidaan arvioida merkittävällä tavalla heikentävän
niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on liitetty Natura-verkostoon. Vastaavasti lain 65 §:ssä on
hankkeiden ja suunnitelmien Natura-vaikutusten arvioinnista todettu:
”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien
kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai
verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset” (Luonnonsuojelulaki
65.1 §).
Arvioinnin perusteena tarkastellaan ensisijaisesti niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on liitetty Natura-suojelualueverkostoon. Näitä ovat
Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alueella:
•• luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SCI-alueet)
ja
•• luontodirektiivin liitteen II lajit (SCI-alueet)
Arvioinnin lähtökohtana ovat SCI-alueilla siten
luontodirektiivin mukaiset suojeluarvot (luontotyypit ja lajit). Näin ollen, vaikka SCI-alueella esiintyisi
esimerkiksi lintudirektiivin mukaisia lajeja, on Naturatarveharkinnassa tässä yhteydessä tarpeen tarkastella ainoastaan luontodirektiivin mukaisia arvoja, joita on käytetty perusteena alueen liittämiselle Natura
-suojeluohjelmaan.

11.6.2 Kaakkosuo-Kivijärven nykytila ja
luontoarvot
Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alue (FI0348002) sijaitsee Urjalan kunnan alueella ja sen pinta-ala on 655
hehtaaria. Natura-alueen pohjoisosa kuuluu soidensuojeluohjelmaan (Palkkisuo, SSO040103). Naturaalueen suojelu on toteutettu rauhoittamalla yksityisten omistuksessa olevat tilat luonnonsuojelualueiksi
(YSA-alueet).

Natura-alueeseen kuuluu suuri luonnontilainen
keidassuo ja Kivijärven ympäristön laaja lehtoalue.
Alueella on myös perinneympäristöjä kuten kallioketoja ja tuoreita pienruohoniittyjä, lähteitä, lettoja, vanhoja kuusimetsiä ja humuspitoinen järvi.
Arvio Natura-alueen direktiiviluontotyypeistä ja niiden pinta-aloista on esitetty oheisessa taulukossa.
Tiedot perustuvat Natura tietolomakkeen tietoihin.
Luontodirektiivin liitteen II lajeista Natura-alueella
esiintyy liito-oravaa.

yleensä hyvin pienialaisia ja lähes kaikkien niitty- ja
laidunkäyttö on loppunut. Usein ne ovat pensoittumassa tai metsittymässä. Kasvisto on runsaslajinen ja
siihen kuuluu monia kalkinsuosija- tai kalkinvaatijakasveja. Kuivat pienruohoniityt sekä kuivien heinä- ja
ruohoniittyjen kalkkivaikutteiset tyypit kuuluvat tähän luontotyyppiin.
Luontotyyppiä kuivat niityt kalkkipitoisilla alustoilla esiintyy Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alueen pohjois- ja itäpuolella.

Humuspitoiset lammet ja järvet

Alavat niitetyt niityt

Luontotyyppiin kuuluu runsashumuksisia ja niukkaravinteisia järviä ja lampia, joiden vesi on humuspitoisten aineiden ruskeaksi värjäämää. Suurin osa Suomen
järvistä on humuspitoisia, dystrofisia vesiä on erityisesti runsassoisilla seuduilla. Joskus näissä vesissä on
lähdevaikutusta ja sen seurauksena kirkkaampaa ja
ravinteisempaa vettä. Suomessa humuspitoisten vesien pH on 4,5-6. Kasvillisuus on harvaa, kellulehtisen
kasvillisuuden määrä vaihtelee, vesisammalet voivat
olla runsaita. Rantavyöhyke on usein soistunut ja siinä
on kelluvia rahkasammalkasvustoja. Ilmaversoisia on
yleensä hyvin niukasti, raate, ulpukka ja lumpeet sekä
vesisammaleet voivat olla paikoin runsaita.
Luontotyyppiä humuspitoiset lammet ja järvet esiintyy Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alueella
Kivijärvessä, jonka pinta-ala on noin 68 hehtaaria.

Luontotyyppiin kuuluvat tuoreet, joskus kuivahkot,
pienruohoniityt, joita on aiemmin niitetty. Nykyisin
niitto on jokseenkin tyystin loppunut. Kasvillisuus
on varsin vaihtelevaa. Edustavilla niityillä ei ole selviä valtalajeja, tyypillistä on pienruohojen runsaus.
Luontotyyppi sisältää edelleen niitettävät lannoittamattomat tai vähän lannoitetut niityt (ei alueita, jotka
ovat olleet 50-luvulla tai sen jälkeen viljelykäytössä)
sekä sellaiset umpeen kasvavat alueet, joilla on vielä säilynyt edustavaa kasvillisuutta tai tunnuslajeja.
Uhkia ovat umpeenkasvu ja rehevöityminen.
Luontotyyppiä alavat niitetyt niityt esiintyy
Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alueen pohjois- ja itäpuolella.

Kuivat niityt kalkkipitoisilla alustoilla
Luontotyyppiin kuuluvat kalkkialueiden selvästi kalkkivaikutteiset kuivat ja kuivahkot niityt (eli niityt, joilla paikoin ketomaisuutta). Tämän luontotyypin indikaattorilajit saattavat esiintyä myös kalkkivaikutteisilla kalliokedoilla ja muilla kuivilla niityillä. Alueet ovat

Keidassuot
Keidassuot ovat niukkaravinteisia soita, jotka saavat
ravinteensa pääasiassa sadevedestä ja joiden vedenpinta on yleensä korkeammalla kuin ympäröivä veden pinnan taso. Monivuotisessa kasvillisuudessa
suota luonnehtivat värikkäät rahkasammalmättäät,
joiden ansiosta suo kasvaa korkeutta. Keidassuo on
laaja, yleensä useista eri suotyypeistä koostuva suo-

Taulukko 11-3 Kaakkosuo-Kivijärvi Natura-alueen direktiiviluontotyypit. Ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit
on merkitty *.
Luontotyyppi

Koodi

Pinta-ala (%)

Pinta-ala (ha)

Humuspitoiset lammet ja järvet

3160

5

33

Kuivat niityt kalkkipitoisilla alustoilla

*6210

<1

<7

Alavat niitetyt niityt

6510

<1

<7

Keidassuot

*7110

50

328

Lähteet ja lähdesuot

7160

10

66

Letot

7230

<1

<7

Boreaaliset luonnonmetsät

*9010

5

33
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yhdistymätyyppi, jota luonnehtii sadevedestä saatavien ravinteiden varassa elävä suokasvillisuus yhdistymän keskiosissa. Pääasiallisesti kasvillisuus koostuu
mosaiikkimaisesti vuorottelevista ruskorahkasammalen muodostamista rämemättäistä ja avoimista vetisistä nevalaikuista tai vesiallikoista. Suon laiteilla on
minerotrofisia nevoja, rämeitä ja korpia.
Luontotyyppiä keidassuot esiintyy KaakkosuoKivijärven Natura-alueen pohjoisosassa Kaakkosuolla.

Lähteet ja lähdesuot
Lähteitä ja lähdesoita luonnehtii jatkuva pohjaveden virtaus. Vesi on kylmää, tasalämpöistä ja virtauksen vuoksi hapekasta ja mineraalirikasta. Lähteissä
voi olla purkautumisallas mihin pohjavesi kerääntyy ja erityisen kasvillisuuden luonnehtima laskupuro. Lähdesoilla pohjavesi tihkuu pintaan maaperän tai turpeen läpi pitäen yllä erikoista kasvillisuutta. Lähteet ja lähdesuot saattavat pysyä avoimina tai
jäätymättä myös talven läpi, vaikka ympäröivä alue
olisikin jäätynyt tai lumen peitossa. Alueilla esiintyy usein luontotyyppiin erikoistuneita selkärangattomia ja kasvilajistossa on runsaasti pohjoisia lajeja.
Luontotyyppiin kuuluvat avolähteiköt, hetteiköt, tihkupinnat ja lähdesuot ravinteisia huurresammallähteitä lukuun ottamatta.
Luontotyyppiä lähteet ja lähdesuot esiintyy
Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alueen pohjoisosassa
Kaakkosuolla.

Letot
Luontotyyppiin sisältyvät kaikki suomalaiset lettotyypit, lukuun ottamatta lähinnä Ahvenanmaalla esiintyviä erityisiä taarnaluhtalettoja, jotka erotetaan omana luontotyyppinään. Myös puustoiset lettorämeet,
lettokorvet sekä koivuletot luetaan tähän luontotyyppiin kuuluviksi. Letot ovat avosoita tai puustoisia yhdistymätyyppejä rämeiden tai korpien kanssa.
Kasvillisuudessa erityisesti aitosammalet ovat letoille tunnusomaisia. Suomen lettojen pH vaihtelee välillä 5,5–6,5.
Luontotyyppiä letot esiintyy Kaakkosuo-Kivijärven
Natura-alueen pohjoisosassa Kaakkosuolla.

Boreaaliset luonnonmetsät
Luonnontilaisten tai niiden kaltaisten vanhojen metsien olennaisin tunnusmerkki on niiden nykyisen
puuston luonnontilaisuus, jota ilmentävät seuraavat piirteet: puuston satunnainen alueellinen jakau-
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tuminen ja vaihteleva- tai jatkuvakorkeuksinen kerroksellisuus. Puut eivät ole riveissä tai tasavälein eivätkä samanpituisia. Kuolleen pystypuuston ja maapuuston suuri määrä, elävän puuston vaihteleva kokorakenne, siellä täällä esiintyvät nykyistä puusukupolvea vanhemmat puut. Jokin näistä piirteistä tulee
selvästi olla metsässä havaittavissa, mutta niitä kaikkia ei edellytetä. Metsän vanhuudella tarkoitetaan
pääsääntöisesti sitä, että metsän vallitseva puusto on
vähintään metsätaloudellisen uudistusiän saavuttanutta. Metsän historiaan liittyvä vanha metsätalous
tai perinteinen maatalous ei haittaa, jos kohteessa on
edellä kuvattuja tunnuspiirteitä.
Luontotyyppiä boreaaliset luonnonmetsät esiintyy
Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alueella Kaakkosuon ja
Kivijärven ympäristössä.

Vesitalous
Kaakkosuo on tyypillinen keidassuo ja sen keskusta on reunoja ylempänä, minkä vuoksi se saa ravinteensa sadeveden mukana. Vesien virtaussuunta
Kaakkosuolta näyttää olevan pohjoisesta etelään;
Kaakkosuolla on muutamia kaivettuja ojia, joita pitkin pintavedet virtaavat suo- ja pelto-ojiin ja edelleen
Kivijärveen, Vähäjärveen ja Matkunjärveen.

Uhanalaiset eliölajit
Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alueella on tehty runsaasti havaintoja uhanalaisista eliölajeista.
Kaakkosuolla on tehty havainnot vaarantuneista
(VU) suopunakämmekästä ja pikkukihokista, suon
eteläosassa on vuonna 1992 tehty havainto sääksestä. Kivijärven pohjoispuolisella Raikon haalla on tehty havainto silmälläpidettävästä (NT) ketonoidanlukosta. Lisäksi Kivijärven ympäristössä on tehty runsaasti havaintoja uhanalaisista ja silmälläpidettävistä
sammalista, jäkälistä, hyönteisistä ja kotiloista. Lisäksi
Kivijärven itärannalla on tehty havainto liito-oravasta.

11.6.3 Muut luonnonsuojelualueet
METSO-kohteet
Kaakkosuo-Kivijärvi Natura-alueen länsipuolella kahdella yksityisen omistuksessa olevalla määräalalla
on 37,2 hehtaarin alalla todettu esiintyvän METSOohjelman luonnonsuojelubiologiset valintakriteerit
täyttävää metsää ja määräalat on rauhoitettu yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi helmikuussa 2012.

Kuva 11-27 METSO-kohteet Kaakkosuo-Kivijärvi Natura-alueen länsipuolella.

Sammakkolamminkallio

Sammakkolammi

Sammakkolamminkallio kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin (KAO040416) ja sen arvoluokka on 4; arvokas kallioalue. Kallioalue on lisäksi osoitettu Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa ge2merkinnällä. Arvokkaan kallioalueen pinta-ala on 30
hehtaaria ja alueen pohjoisreunalla on vuonna 2011
tehty havainnot silmälläpidettävästä (NT) kallionäivesammalesta ja vaarantuneesta (VU) etelänraippasammalesta. Sammakkolamminkalliolla on tehty laajoja avohakkuita ja valtaosa alueesta on taimikkoa ja
nuorta kasvatusmetsää. Alueen eteläreunalla on hakkuukypsää kuusikkoa.

Sammakkolammi on yksityisen maanomistajan maalle rauhoitettu luonnonsuojelualue (YSA042405). Alue
sijaitsee Sammakkolamminkallion välittömässä läheisyydessä sen koillispuolella. Sammakkolammi on
umpeen kasvava noin 23 hehtaarin suuruinen lampi, jota reunustaa avoluhta. Avoluhdalla kasvaa valtalaji järvikortteen lisäksi muun muassa kurjenjalkaa, mesiangervoa, terttualpia, myrkkykeisoa ja osmankäämiä sekä pohjakerroksessa rahkasammalia.
Sammakkolammi rajautuu pohjoisessa, idässä ja etelässä hakkuin käsiteltyihin kivennäismaakankaisiin
ja lännessä ojitettuun Lamminsuohon. Pirkanmaan
1. maakuntakaavassa Sammakkolammi on osoitettu
SL-alueeksi.
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Kuva 11-28 Sammakkolamminkallion arvokas kallioalue ja Sammakkolammin luonnonsuojelualue.

Kuva 11-29 Sammakkolammin rannan avoluhtaa.
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11.6.4 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
direktiiviluontotyyppeihin ja -lajeihin

tiiviluontotyyppeihin. Vaikutuksen ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävän.

Lähimmäksi Natura-aluetta sijoittuu voimala numero 17, jolta on etäisyyttä Natura-alueen reunalle noin
500 metriä. Tuulivoimala sijoittuu mustikkatyypin
männikköön Trekoolinmäen loivaan etelärinteeseen,
eikä sen tai muiden Natura-alueen länsipuolella sijaitsevien voimalaitosten rakentaminen muuta valumaalueen olosuhteita. Maaperä alueella on todennäköisesti moreenia, minkä vuoksi ei ole odotettavissa, että
alueelta huuhtoutuisi kiintoainesta ojia pitkin Naturaalueelle saakka. Muut Natura-alueen länsipuolella sijaitsevat voimalat sijoittuvat samankaltaisille talousmetsäkankaille yli 600 metrin etäisyydelle Naturaalueesta.
Hankealueen tiestö on pääsääntöisesti hyvässä
kunnossa. Tieyhteydet tuulivoimalaitoksille toteutetaan mahdollisimman paljon olemassa olevaa tieverkostoa hyödyntämällä ja uusia teitä rakennetaan
tarpeen mukaan lyhyinä pistoina. Voimalaitosten 16
ja 26 itäpuolelle sijoittuva tie on huonokuntoinen ja
on todennäköistä, että sitä joudutaan perusparantamaan ja leventämään. Maanmuokkausten yhteydessä Natura-alueen ojiin saattaa valua humusta ja ravinteita ja tällä saattaa olla vähäistä vaikutusta Naturaalueen reunalla sijaitseviin direktiiviluontotyyppeihin; Natura-alueen reunojen ojitetut suot kuuluvat
todennäköisimmin luontotyyppiin keidassuot tai
puustoiset suot. Kiintoainesmäärien ja ravinnepitoisuuksien ei kuitenkaan arvioida nousevan merkittävästi, sillä ojat ovat tavallisia sarkaojia ja todennäköisesti osittain umpeenkasvaneita.

11.6.6 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset
vaikutukset direktiiviluontotyyppeihin ja
-lajeihin

11.6.5 Sähkönsiirron vaikutukset
direktiiviluontotyyppeihin ja -lajeihin
Sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Ainoastaan
voimaloiden 16 ja 26 itäpuolella kaapeliojaa joudutaan kaivamaan lähellä Natura-alueelle johtavia ojia.
Tässä yhteydessä Natura-alueen ojiin saattaa valua
humusta ja ravinteita ja täällä saattaa olla vähäistä
vaikutusta lähimpiin suon reunalla sijaitseviin direk-

Tuulivoimapuistolla ei ole käytön aikaisia vaikutuksia
Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alueen direktiiviluontotyyppeihin tai -lajeihin.

11.6.7 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Mikäli hanketta ei toteuteta, Kaakkosuo-Kivijärven
Natura-alue säilyy nykyisenkaltaisena. Alueen luonnontilaan saattaa vähäisessä määrin vaikuttaa alueella harjoitettu metsätalous, siihen liittyvät kunnostusojitukset sekä turvetuotanto.

11.6.8 Muut hankkeet ja suunnitelmat
Vapo Oy on hakenut ympäristölupaa Kaitasuon
38,3 hehtaarin suuruisen uuden alueen turvetuotantoon. Pinta-ala sisältää 2,2 hehtaaria auma-alueita. Kuntoonpanovaihe kestää 1–3 vuotta. Tästä ajasta ojitustöiden osuus on puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Tuotantovaihe kestää keskimäärin
20–30 vuotta päättyen noin vuonna 2040. Tämän jälkeen alue siirtyy jälkihoitovaiheeseen ja sitä seuraavaan uuteen käyttömuotoon. Keskimääräinen vuosituotantomäärä on noin 19 000 m3 jyrsinpolttoturvetta. Kysynnän mukaan voidaan tuottaa mahdollisesti myös palaturvetta. Kaitasuon kuivatusvedet
johdetaan pintavalutuskentän kautta reittiä metsäoja–Sammakkolamminoja–Myllyoja–Jalasjoki–
Punkalaitumenjoki–Loimijoki.
Kuivatusvesiä ei johdeta Kivijärveen. Kivijärven valuma-alue pienenee Kaitasuon ojitusten vuoksi 1,8 %.
Muutos on niin vähäinen, ettei sen arvioida vaikuttavan järven veden korkeuteen tai veden laatuun.
Turvetuotannossa syntyvät melu ja pöly eivät kulkeudu Natura-alueelle saakka.
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11.6.9 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
ja lieventäminen

11.7 Luontodirektiivin liite IV(a) lajit ja
uhanalaiset lajit

Humuksen ja ravinteiden valumista ojavesiin voidaan vähentää sijoittamalla tuulivoimalaitokset, voimajohdot ja tiet mahdollisuuksien mukaan kivennäismaalle, jolloin ravinteiden ja humuksen pääsy ojavesiin estyy. Voimalaitosten 16 ja 26 väliin jäävän tieosuuden parantaminen tulee tehdä ajankohtana, jolloin virtaukset ojissa ovat mahdollisimman
pienet. Lisäksi sähkökaapeli esitetään sijoitettavaksi
tien länsipuolelle huuhtoutumisen vähentämiseksi.
Pirkanmaan ELY-keskus on VAPO Oy:n ympäristölupahakemuksesta antamassaan lausunnossaan lisäksi todennut, että tuotannosta mahdollisesti päässeen
turpeen kulkeutuminen Natura-alueelle tulee estää
tekemällä esimerkiksi lietekuoppia eristysojastoon
sille osalle kuin ojastot yhtyvät Kivijärveen laskevaan
ojaan.

11.7.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

11.6.10 Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointiin ei sisälly merkittävää epävarmuutta, sillä
sekä hankealueen että Natura-alueen luonnonolosuhteet ja pintavesien virtaussuunnat tunnetaan erittäin hyvin. Hankkeella ei oikein toteutettuna ole yksin
eikä yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittäviä
kielteisiä vaikutuksia Kaakkosuon-Kivijärven Naturaalueeseen, eikä vaikutusten arviointi edellytä erillisen
Natura-arvioinnin laatimista.

11.6.11 Vaikutukset muihin suojelualueisiin
Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta Sammakkolammin luonnonsuojelualueeseen.
Hankealueen itäpuolella sijaitseville METSO-kohteille
hankkeen toteuttaminen tai käyttö ei aiheuta vaikutuksia.

Sähkönsiirron vaikutukset
luonnonsuojelualueisiin
Sähkönsiirto voimalaitosalueelta sähköasemalle
ja edelleen valtakunnanverkkoon ei edellytä uusien 110 kV ilmavoimajohtoyhteyksien rakentamista.
Sähkönsiirto hoidetaan metsäautoteiden varteen kaivettavilla maakaapeleilla. Haitallisia vaikutuksia kunnostettavalla tienosalla voimalaitosten 16 ja 26 välillä voidaan vähentää ajoittamalla kaivutyöt sellaiseen
ajankohtaan, jolloin virtaukset ovat vähäisiä. Lisäksi
kaapeli esitetään sijoitettavaksi perusparannettavalla
tienosalla sen länsipuolelle.

130

Uhanalaisten eliölajien tilanne tarkistettiin Suomen
ympäristökeskuksen ylläpitämästä Eliölajittietojärjestelmästä (rekisteripoiminta 7.3.2012) sekä
alueella aikaisemmin tehdyistä selvityksistä. Myös
maastoselvitysten yhteydessä tarkkailtiin uhanalaisten lajien esiintymistä alueella.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) nisäkkäistä hankealueella on tarkasteltu liito-oravia ja lepakoita.
Nämä lajit on valittu tarkastelukohteeksi, koska tuulivoimarakentamisella voi olla näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin kohdistuvia vaikutuksia.
Viitasammakoiden esiintymistä ei selvitetty, sillä tuulivoimalaitokset sijoittuvat maaston lakialueille, eikä
hankkeen toteuttamisella ole vaikutusta lajin elinympäristöihin.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) sekä valtakunnallisesti vaarantuneen (VU) liito-oravan esiintymistä selvitettiin muiden maastokäyntien yhteydessä huhtikuussa 2012 (FM biologi Tarja Ojala) inventoimalla
tuulivoimalaitosten ja yhdysteiden alueen kuusivaltaiset metsät, jotka kehitysluokaltaan olivat vähintään varttuneita kasvatusmetsiä. Inventointi toteutettiin etsimällä liito-oravan jätöksiä lähinnä järeiden
kuusten tyviltä, sillä sekä alueen karuudesta että intensiivisistä metsänkäsittelyistä johtuen haapapuustoa on alueella erittäin niukasti.
Kaikki lepakkolajit on rauhoitettu luonnonsuojelulailla ja ne kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin. Suomi on myös liittynyt Euroopan lepakoiden
suojelusopimukseen (EUROBATS). Suomessa on tavattu 14 lepakkolajia, joista yleisimmät ovat pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa, isoviiksisiippa ja korvayökkö.
Tuulivoimapuiston alueella ja lähiympäristössä
tehtiin lepakkokartoitus kolmen aktiivisen yön havainnointina kesäkuun ja syyskuun alun välisenä aikana 2012 (FM biologi Tarja Ojala). Kartoituksessa pyrittiin selvittämään, onko tuulivoimapuiston alue lepakoille merkityksellinen ruokailualueena tai levähdyspaikkana. Kartoitusyöt ajoittuivat kesäkuun ensimmäiselle, heinäkuun viimeiselle ja syyskuun ensimmäiselle viikolle. Sateisen kesän vuoksi viimeisen
kartoitusyön aikaan oli lievää tihkusadetta, muut yöt
olivat pilvipoutaisia. Lämpötila kaikkien kartoitusöiden aikaan oli noin +10 astetta. Alueen laajuudesta johtuen aktiivinen kartoitus suoritettiin autolla ja

Taulukko 11-4 Suomessa tavatut lepakkolajit ja niiden esiintyminen EUROBATS-raportin mukaan. Taulukon tietoja on
täydennetty Salovaaran (2007) ja Lappalaisen (2008) mukaan. Tähdellä merkityt lajit eivät olemassa olevien tietojen
mukaan talvehdi Suomessa.
Laji

Lajin esiintyminen Suomessa

Vesisiippa (Myotis daubentonii)

Etelä- ja Keski-Suomessa 63–64°N asti

Lampisiippa (M. dasycneme)

Paikoin Etelä-Suomessa (1 talvehtimishavainto vuodelta 2002, havainto kahdesta yksilöstä kesällä 2006)

Isoviiksisiippa (M. brandtii)

Etelä- ja Keski-Suomessa 64–65°N asti

Viiksisiippa (M. mystacinus)

Etelä- ja Keski-Suomessa 64–65°N asti

Ripsisiippa (M. nattereri)

Harvinaisena Etelä-Suomessa

*Isolepakko (Nyctalus noctula)

Laikuittaisesti Etelä-Suomessa

Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii)

Koko maassa

*Etelänlepakko (E. serotinus)

Harvinainen, yksi havainto Hangosta v. 2008

*Kimolepakko (Vespertilio murinus)

Laikuittaisesti Etelä-Suomessa

*Vaivaislepakko (Pipistrellus pipistrellus)

Laikuittaisesti Etelä-Suomessa (ensimmäinen havainto vuodelta 2001)

*Kääpiölepakko (Pipistrellus pygmaeus)

Paikoin Etelä-Suomessa (ensimmäinen havainto vuodelta 2007)

*Pikkulepakko (Pipistrellus nathusii)

Paikoin Etelä-Suomessa

Korvayökkö (Plecotus auritus)

Etelä- ja Keski-Suomessa 63°N asti

jalan liikkuen. Lisäksi detektoreja jätettiin nauhoittamaan ennalta suunniteltuihin paikkoihin 1-2 yön
ajaksi. Kartoitusreitti ja passiivisten detektorien sijainnit on esitetty kuvassa 11-30.

11.7.2 Vaikutusmekanismit
Tuulivoimapuiston vaikutukset liito-oravien elinympäristöihin ilmenevät ainoastaan rakentamisen aikana, mikäli tuulivoimalaitosten tai voimajohtoyhteyksien tieltä hakataan liito-oravien ruokailuun, levähtämiseen tai siirtymiseen käyttämiä puita.
Tuulivoimalat vaikuttavat lepakoihin ensisijaisesti
aikuisten lisääntyneen törmäyskuolleisuuden kautta
elinympäristömuutosten ja häirinnän jäädessä nykytietojen mukaan varsin pieniksi. Suorien törmäysten
ohella tuulivoimaloiden aiheuttamaa lepakkokuolleisuutta voi linnuista poiketen kuitenkin lisätä lepakoiden suurempi alttius pyörivien lapojen aiheuttamille
ilmanpaineen muutoksille, erityisesti nopealle ilmanpaineen laskulle, jotka voivat joissain tilanteissa aihe-

uttaa suoraan lepakon kuoleman niiden keuhkoihin
muodostuvista ilmakuplista aiheutuvien verisuonivaurioiden sekä sisäisen verenvuodon kautta (nk. barotrauma). Suorien fyysisten törmäysten ja ilmanpaine-erojen aiheuttaman lepakkokuolleisuuden keskinäisestä merkityksestä kuolinsyyn aiheuttajana ei
vielä tunneta tarkasti, mutta esimerkiksi Kanadassa
tehdyssä tutkimuksessa tuulivoimaloihin kuolleista
lepakoista kaikkiaan 90 % havaittiin kärsivän sisäisestä verenvuodosta, kun fyysisestä törmäyksestä aiheutuvia vammoja, jotka voisivat selittää sen kuoleman,
löydettiin vain noin puolella tutkituista yksilöistä.
Lepakot voivat altistua törmäyksille tuulivoimaloiden kanssa ravinnonhankintansa aikana sekä muutto- ja siirtymälentojen aikana. Tuulivoimaloiden aiheuttama törmäyskuolleisuus vaihtelee niillä lintujen
tapaan huomattavasti tuulivoimaloiden sijainnin ja
niiden teknisten ominaisuuksien mukaan, mikä korostaa osaltaan hankekohtaisen suunnittelun tärkeyttä myös tuulivoimapuiston lepakoille aiheuttamien haittavaikutusten minimoimiseksi. Suurinta tuuli-
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Kuva 11-30 Lepakkokartoituksessa kuljetut reitit (violetti viiva) sekä passiivisten havainnointipaikkojen sijainti (vihreät
ympyrät). Tuulivoimalaitosten paikat on osoitettu mustilla kolmioilla.

voimaloiden aiheuttama lepakkokuolleisuus on tutkimusten mukaan myöhään kesällä sekä alkusyksystä, joka vuodenajallisesti ajoittuu lepakoiden syysmuuton sekä lisääntymis- ja talvehtimisalueiden välisten siirtymien ajankohtaan. Lisäksi useissa sekä
Yhdysvalloissa että Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa merkittävän osan lapoihin törmänneistä lepakoista on havaittu kuuluvan muuttaviin lajeihin, mikä
tukee osaltaan käsitystä tuulivoimaloiden synnyttämästä törmäysriskistä erityisesti muuttolennossa oleville lepakoille.

132

Syiksi muuttavien lepakoiden törmäysherkkyydelle on esitetty muun muassa kaikuluotauksen vähäisempää käyttöä muuttomatkan aikana verrattuna
tavalliseen saalistuslentoon sekä tuulivoimarakenteiden houkuttelevuutta mahdollisina lepopaikkoina. Lisäksi muuttomatkalla olevat lepakot pysähtyvät
usein saalistamaan matkansa aikana, mikä voi merkittävästi lisätä lepakoiden paikallisia yksilömääriä sekä
nostaa tätä kautta tuulivoimaloiden mahdollisia törmäysvaikutuksia alueen lisääntyneen lepakkoaktiivisuuden vuoksi.

11.7.3 Nykytilanne
Uhanalaiset lajit
Hankealueen itäpuolella noin 600 metrin etäisyydellä voimalaitoksesta 14 on vuonna 1995 tehty havainto silmälläpidettävästä (NT) palleruokokuoriaisesta. Voimalaitoksen 17 koillispuolella Kaakkosuo–
Kivijärven Natura-alueella noin 600 metrin etäisyydellä voimalaitoksesta on vuonna 2010 tehty havainto silmälläpidettävästä silomunuaisjäkälästä. Lähin
havaintotieto liito-oravasta on vuodelta 2007 hankealueen länsipuolelta noin kahden kilometrin etäisyydeltä. Lisäksi Sammakkolammin arvokkaalla kal-

lioalueella on tehty havainnot silmälläpidettävästä
(NT) kallionäivesammalesta ja vaarantuneesta (VU)
etelänraippasammalesta. Maastokäyntien yhteydessä ei tehty havaintoja uhanalaisista eliölajeista.

Liito-oravat
Lähin havainto liito-oravista on tehty vuonna 2007
hankealueen länsipuolella Jalasjoen varressa noin
kahden kilometrin etäisyydellä. Lisäksi hankealueen
itäpuolella sijaitsevalla Kaakkosuo-Kivijärvi Naturaalueella on tehty havaintoja lajista. Selvitysalueella ei
kevään 2012 maastotöiden yhteydessä tehty havaintoja liito-oravista.

Kuva 11-31 Tiedossa olevat aikaisemmat havainnot uhanalaisista lajeista hankealueella ja sen ympäristössä.
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Lepakot
Hankealueella ei havaittu lepakoille tärkeitä ruokailualueita tai päiväpiiloja. Aktiivisena kartoitusyönä kesäkuussa tehtiin vain yksi havainto pohjalepakosta voimalaitoksen 25 paikan eteläpuolella aukon laidalla. Heinäkuussa valtaosa havainnoista oli
pohjanlepakoita ja havainnot keskittyivät selkeästi
Haisevansuolle sijoittuvan maantien päälle, joka on
tuulilta suojassa. Passiivissa kartoituksissa tehtiin joitakin havaintoja pohjalepakoista ja viiksi/isoviiksisiipoista.

11.7.4 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen
IV(a) lajeihin ja uhanalaisiin lajeihin
Tuulivoimapuiston rakentamisella ei ole rakentamisen aikaisia vaikutuksia lepakoihin tai liito-oraviin, sillä kummallakaan lajilla ei ole hankealueelle sijoittuvia
elinympäristöjä.

11.7.5 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset
vaikutukset
Tuulivoimapuistolla ei ole toiminnan aikaisia vaikutuksia liito-oraviin. Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset myös lepakoihin jäävät vähäisiksi,
sillä karuilla lakialueilla havaittiin vain vähän lepakoita. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu myös kokonaisuudessaan metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla ei
todennäköisesti sijaitse lepakoiden kannalta merkittäviä muuttoväyliä.

11.7.6 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Mikäli hanketta ei toteuteta, uhanalaisiin ja direktiivilajeihin kohdistuvat vaikutukset liittyvät lähinnä
maankäytön muutoksiin ja alueella harjoitettavaan
metsätalouteen.
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11.7.7 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen
ja lieventäminen
Hankkeen mahdollisia vaikutuksia lepakoihin voidaan vähentää säilyttämällä hankealueella sijaitsevat
suuret kivikot, merkittävät kolopuut sekä mahdolliset autiot rakennukset, jotka voivat toimia lepakoiden päiväaikaisina piilopaikkoina mutta myös mahdollisina talvehtimispaikkoina. Näin lepakoiden kannalta merkittävät lisääntymis- ja talvehtimisalueet
voidaan hankealueella turvata hankkeen toteuttamisesta huolimatta.

11.7.8 Arvioinnin epävarmuustekijät
Liito-oravien osalta arviointiin ei sisälly epävarmuutta, sillä maastoinventoinnit tehtiin keväällä, jolloin
liito-oravien jätökset olivat vielä hyvin nähtävissä.
Lepakoiden osalta epävarmuutta liittyy lähinnä siihen, että alueen suuresta koosta johtuen aluetta ei
kierretty kokonaisuudessaan kuin kerran. Alueen
maakäytön, puustorakenteen ja aikaisempien samankaltaisilla lakialueilla tehtyjen lepakkoselvitysten perusteella voidaan kuitenkin melko luotettavasti päätellä, ettei hankealue ole lepakoille merkityksellistä aluetta. Myöskään lepakoiden muuttoreittejä ei
tässä yhteydessä selvitetty; yleinen käsitys kuitenkin
on, että lepakoiden muuttoreitit ovat samankaltaiset
kuin linnuilla ja ne seurailevat lähinnä rannikkolinjoja
ja muita ilmasta selkeästi havaittavia maastonmuotoja.

Taulukko 11-5 Hankealueella tehdyt lepakkohavainnot.
Sijainti

Pohjanlepakko

Viiksi/iso-viiksisiippa

Siippalaji

Aktiivinen kartoitusyö
kesäkuu

-

1

-

-

Aktiivinen kartoitusyö
heinäkuu

-

14

1

-

Aktiivinen kartoitusyö
syyskuu

-

-

-

-

Passiivinen detektori 1

Reheväkasvuinen
aukon reuna

15

12

-

Passiivinen detektori 2

Sammakkolamminkallio

-

-

-

Passiivinen detektori 3

Sammakkolamminkallio

-

-

-

Passiivinen detektori 4

Jyrkänteen ja louhikon
juurella

-

-

-

Passiivinen detektori 5

Avara kalliomännikkö

6

5

1
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12.Vaikutukset luonnonvarojen
hyödyntämiseen

12.1

Materiaalikulutusvertailu

Suurin osa ympäristövaikutuksista kohdistuu tuulivoimaloiden ja niiden oheisrakenteiden valmistamiseen, joka edellyttää raaka-aineita ja energiaa. Tuulivoimaloiden rakenteet on tehty pääasiassa teräksestä. Lisäksi niiden konehuoneessa käytetään muun muassa kupari- ja alumiinikomponentteja. Voimalan lavat ovat yleensä lasikuitua, jonka
raaka-aineita ovat puolestaan lasi ja polyesterikuitu.
Metallien louhiminen ja käsittely kuluttaa huomattavia määriä energiaa ja raaka-aineita ja aiheuttaa siksi
usein merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuten päästöjä veteen ja ilmaan sekä muutoksia tuotantoalueiden ympäristössä. Ympäristövaikutusten suuruutta
voidaan hallita erityisesti voimalaitoskomponenttien
tuotannon aikaisilla toimintatavoilla ja käytetyn energian tuotantotavalla.
Taulukossa 12-1 on esitelty tuulivoimapuiston elinkaarensa aikana kuluttamia materiaalivarantoja suhteessa tuulivoimapuiston tuottaman sähköenergian
määrään. Eniten tuulivoimatuotanto kuluttaa elinkaarensa aikana vettä, jota käytetään laitoskomponenttien valmistusprosesseissa ja niiden edellyttämässä energiatuotannossa. Seuraavaksi eniten tuulivoimatuotanto kuluttaa tuulivoimalan rungon päämateriaalina käytettävää terästä sekä eri tuotantoprosesseissa käytettyjä energianlähteitä, kuten kivihiiltä, maakaasu ja öljyä.
Tuulivoimapuistojen tehokkuutta energiantuotantomuotona on selvitetty useissa tutkimuksissa käyttämällä elinkaarianalyysiin pohjautuvia menetelmiä.
Erityisesti tutkimuksilla on haluttu selvittää tuulivoimaloiden rakentamisen aikaisen energiankulutuksen
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ja voimalan toiminta-aikanaan tuottaman energiamäärän välistä suhdetta. Yleisesti tuulivoimapuiston
on arvioitu tuottavan sen rakentamisessa ja käytöstä poistossa kuluvan energiamäärän keskimäärin 4–6
käyttökuukauden aikana. Laskennassa otetaan huomioon varsinaisen tuulivoimapuiston ohella myös
niissä käytettävät voimajohdot, sähköasemat sekä
muut oheisrakenteet (Schleisner 2000, Vestas 2006).

Taulukko 12-1 Arvio 3 MW merituulivoimalan (malli
Vestas V90) elinkaaren aikaisesta materiaalikulutuksesta
suhteessa tuotetun energian määrään. Luvuissa on
huomioitu varsinaisten voimalaitosten ohella myös niiden
edellyttämät voimajohdot ym. oheisrakenteet (Vestas
2006).
Materiaali

Kulutus (g/kWh)

Vesi

49,346

Kivihiili

0,740

Raakaöljy

0,630

Rauta

0,419

Maakaasu

0,375

Kvartsihiekka

0,335

Ligniitti

0,324

Kalkkikivi

0,126

Natriumkloridi (vuorisuola)

0,051

Kivi

0,055

Savi

0,031

Sinkki, alumiini, mangaani,
kupari, lyijy

0,03–0,41

12.2

Metsästys ja riistanhoito

12.2.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Humppilan–Urjalan tuulivoimapuistoalueen nykyisestä metsästyskäyttöarvosta saatiin tietoa pyytämällä lausuntoja alueen metsästysseuroilta. Tietoja
saatiin Metsästysyhdistys Peura Ry:ltä (Kari Aho,
6.3.2013) ja Urjalan metsästäjät Ry:ltä (Sisko Hakala,
14.3.2013) sekä puhelimitse Humppilan Repo Ry:ltä
(22.3.2013). Metsästysseurojen edustajilta pyydettiin
tietoja alueen metsästystoiminnan aktiivisuudesta
ja riistakannasta sekä alueen merkityksestä metsästysalueena. Lisäksi kysyttiin hankkeen vaikutuksista
metsästystoimintaan, mikäli hanke toteutuu.
Metsästysseuroilta tulleiden tiedoksiantojen lisäksi, hankkeen vaikutuksia metsästykseen ja riistanhoitoon sekä riistaeläimiin arvioitiin kirjallisuudesta kerätyn tiedon avulla.

metsästyksestä tapahtui hankealueella.
Metsästyksen lisäksi alueella on tehty vuosia riistanhoitotyötä valkohäntäpeurakannan hoitamiseksi.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä on
18 kappaletta peuroille tarkoitettuja ruokintapaikkoja. Peurojen lisäksi ruokintapaikkoja käyttivät myös
muut eläimet, kuten jänikset. Metsästysyhdistys
Peura ry:hyn on perustettu riistanhoitojaosto, joka
talkootyönä hoitaa ruokintapaikkoja. Talkootyöhön
kuluu aikaa ruokintakaudella (syyskuu-helmikuu) viikoittain lähes 20 tuntia.
Urjalan metsästäjiltä saadun tiedonannon mukaan
hankealueesta vain pieni osa kuuluu heidän metsästysalueeseen. Varsinaisella hankealueella hirvieläinten metsästys on aktiivista. Hankealue on hirvieläinten talvehtimisaluetta ja alueella on myös arvokas lintujärvi sekä muuttolintujen levähdysalue kaakkosuo.
Humppilan Repo Ry:n metsästysalueeseen ei hankealue kuulu eikä siten hankkeella ole vaikutuksia
heidän metsästystoimintaan.

12.2.2 Metsästyksen ja riistanhoidon nykytila
Humppilan–Urjalan tuulivoimapuiston suunnittelualue kuuluu Metsästysyhdistys Peura ry:n metsästysalueeseen. Metsästysyhdistyksen vuokraamat
maa-alueet, 5 514 hehtaaria, sijaitsevat pääasiassa
suunnitellun tuulivoimapuiston metsäisellä alueella. Metsästysyhdistyksellä on hankealueella metsästysmaja sekä vuonna 2008 valmistunut nykyaikainen
hirvieläinten teurastukseen rakennettu lahtivaja.
Metsästysyhdistys Peura ry:n mukaan alueella on
erittäin elinvoimainen valkohäntäpeurakanta, jonka
merkitys metsästykselle on suuri. Alueella on myös
RKTL:n riistantutkimukseen käytettävä riistakolmio.
Metsästyskaudella 2012–2013 saaliiksi alueelta saatiin 85 valkohäntäpeuraa, joista vasoja oli 49. Alue on
merkittävä myös hirvenmetsästyksen kannalta, sillä
pääosa metsästysyhdistyksen hirvisaalista saadaan
hankealueelta. Metsäkauriskannan kasvua alueella rajoittaa erittäin voimakas ilveskanta. Alueella on
kohtalainen teerikanta ja pitkäaikaisen rauhoituksen
ansiosta myös metsokanta on lisääntynyt alueella.
Pyitä alueella on runsaasti. Ilveksiä esiintyy alueella
runsaslukuisena ja susia satunnaisesti.
Metsästyskaudella 2012 valkohäntäpeuran
metsästykseen osallistui 44 jäsentä ja 7 vierasta.
Hirvenmetsästykseen osallistui keskimäärin 19 henkilöä. Lisäksi seuran aktiivisimmat jäsenet, noin 30 henkilöä, osallistuivat myös muun riistan metsästykseen.
Metsästysyhdistys Peura ry:n jäsenet käyttivät aikaa
metsästykseen yhteensä reilut 600 tuntia ja pääosa

12.2.3 Vaikutukset metsästykseen ja
riistanhoitoon
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
metsästykseen ja riistanhoitoon
Hirvieläinten kannalta tuulivoimapuistojen merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat pääasiassa hankkeen rakentamisvaiheessa, jolloin ihmistoiminnan määrä on suunnittelualueella suurimmillaan.
Rakentamisen aikainen häirinnän seurauksena on
todennäköistä, että osa lähimpänä voimakkaimman
rakentamisen alueella ruokailevista tai lisääntyvistä
hirvieläimistä tulee siirtymään rauhallisemmille alueille. Vaikutukset voidaan kuitenkin arvioida pääosin
väliaikaisiksi eläinten palatessa vanhoille ruokailu- ja
elinalueilleen rakentamisen aiheuttaman häirinnän
vähentyessä.
Metsästysyhdistys Peura ry:n huolenaiheena kuitenkin on, että koska suomessa metsäalueet ovat suhteellisen yhtenäiset ja hirvieläimillä muitakin paikkoja
missä oleilla, ne eivät välttämättä palaisi tuulivoimapuiston alueelle. Metsästysyhdistyksen pelkona on
myös, että alueelle palanut metso häiriintyy tuulivoimaloiden rakentamisesta.

Tuulivoimapuiston vaikutukset metsästykseen
ja riistanhoitoon
Hirvieläinten käyttäytymisestä tuulivoimaloiden läheisyydessä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen,
että voimaloiden suorat, käytönaikaiset vaikutuk-
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set, esimerkiksi melu ja visuaaliset häiriötekijät, ovat
kokonaisuudessaan suhteellisen pieniä, eivätkä hirvet merkittävällä tavalla vierasta niiden elinympäristöön sijoitettavia voimalarakenteita. Esimerkiksi
Oklahomassa Yhdysvalloissa tuulivoimapuiston rakentamisen ei havaittu merkittävästi muuttaneen
saksanhirvien ruokailu- tai elinalueita lukuun ottamatta voimaloiden varsinaisia rakentamisalueita,
joiden käyttö saksanhirvillä väheni lähinnä jäkälien
määrän alenemisen seurauksena. Vastaavia tuloksia tuulivoimaloiden pienistä häiriövaikutuksista hirvieläimiin on Yhdysvaltojen ohella saatu myös muun
muassa Norjassa, jossa on tutkittu aitauksissa ruokailevien porolaumojen käyttäytymistä suhteessa käytössä oleviin ja pysäytettyihin voimaloihin.
Tuulivoimapuiston hirvieläimille aiheuttamien vaikutusten kannalta keskeisessä asemassa ovat hirvien
kannalta merkittävimpien ruokailu- ja lisääntymisalueiden säilyttäminen, jotta niiden ravinnonhankintamahdollisuudet pystytään alueella osaltaan turvaamaan tuulivoimapuiston rakentamisesta huolimatta.
Suunnitellun tuulivoimapuiston osalta sekä tuulivoimalat että niiden edellyttämät huoltotiet ja voimajohdot on sijoiteltu suurilta osin olemassa olevien teiden mukaisesti, jotta hankkeen aiheuttamia elinympäristömuutosten määrää sekä muun muassa metsäja suoalueiden pirstaloitumista pystyttäisiin vähentämään. Lisääntymisaikanaan keväällä ja alkukesästä
erityisesti naarashirvet hakeutuvat koiraita useammin varttuneempiin metsiin ja suoalueiden reunoihin, mihin voivat olla syynä ruokailumahdollisuuksien ohella myös tiheämmän kasvillisuuden tarjoama
suoja synnyttämään valmistautuvalle hirvinaaraalle. Näihin elinympäristöihin ei hankkeen yhteydessä kohdistu merkittäviä rakennustoimia, minkä takia
myös niihin kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida pieniksi. Talvehtimisalueinaan hirvet suosivat vastaavasti usein avohakkuualoja sekä nuorten mäntyjen luonnehtimia taimikoita, joiden määrä suunnittelualueella on suhteellisen suuri, eivätkä rakentamistoimet merkittävästi vähennä niiden määrää suunnittelualueella. Erityisesti voimalinjojen rakentaminen ja
niiden yhteyteen muodostuvat taimikkoalueet voivat
osaltaan jopa lisätä hirville soveliaiden ruokailualueiden määrää alueella.
Tuulivoimapuiston yhteyteen rakennettavat huoltotiet vastaavat kooltaan metsäautoteitä, joiden liikennemäärät eivät pääsääntöisesti nouse merkittäviksi. Tästä syystä niiden synnyttämät estevaikutukset
hirvien liikkumisen kannalta ovat todennäköisesti hyvin pieniä.
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Metsästys ja riistanhoito alueella voi jatkua.
Lähinnä hirvenmetsästyksen järjestelyihin hankkeella voi olla vähäisiä vaikutuksia. Metsästysseurojen on
tarkistettava ampumalinjat ja jahtitornien sijainti, jotta voimaloille ei aiheudu vaurioita ja kimmokkeiden
vaara saadaan eliminoitua.

12.2.4 Sähkönsiirron vaikutukset
metsästykseen ja riistanhoitoon
Tuulivoimapuiston tapaan sähkönsiirron toteuttaminen vaikuttaa alueen metsästykseen voimakkaimmin
rakentamisvaiheensa aikana, jolloin ihmistoiminta
sekä siitä aiheutuvat häiriötekijät voimajohtojen rakentamisalueella lisääntyvät. Yleisesti hirvieläinten
on havaittu välttelevän aktiivisimman rakentamisen
aluetta, minkä takia hirvieläinten voidaan arvioida
siirtyvän etäämmälle suunnitellun voimajohdon rakentamisalueelta. Lisäksi rakentamisvaiheessaan voimajohtojen rakentamistoimet voivat rajoittaa metsästystä voimajohtojen rakentamisalueilla ihmisten
turvallisuuden vuoksi.
Käytön aikaisia sähkönsiirron vaikutuksia hirvieläimiin ei ole, koska alueelle ei tarvita uusia ilmajohtoja.

12.2.5 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Nollavaihtoehdossa hankealueelle ei sijoiteta tuulivoimapuistoa, minkä johdosta alueen riistaeläinten
osalta tilanne säilyy ennallaan. Eläinkantojen suuruudessa ilmenee luontaista vaihtelua joka voi heijastua
myös vuosittaisiin saalismääriin.

12.2.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen
ja lieventäminen
Tuulivoimapuiston hirvieläimille aiheuttamien vaikutusten kannalta keskeisessä asemassa ovat hirvien
kannalta merkittävimpien ruokailu- ja lisääntymisalueiden säilyttäminen, jotta niiden ravinnonhankintamahdollisuudet pystytään alueella osaltaan turvaamaan tuulivoimapuiston rakentamisesta huolimatta.

12.2.7 Arvioinnin epävarmuustekijät
Metsästykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi on
tehty pääosin kirjallisuus- ja haastattelutietojen perusteella. Hankealueen riistalle tärkeistä alueista ei
ole olemassa yksityiskohtaista tietoa.

12.3

Kalasto, kalastus ja kalatalous

Hankealueella ei ole merkittäviä pintavesialueita
(lampia tai puroja). Suoalueet ja maastonpainanteet
on suurilta osin ojitettuja. Alueella ei ole kalastusta
tai kalataloutta, eikä näin ollen merkittäviä vaikutuksia kalastoon tai kalatalouteen.

12.4

Metsätalous

Humppilan ja Urjalan kunnissa maa- ja metsätalous
on huomattava elinkeino. Hankealue on metsätalousvaltaista aluetta, jossa hakkuukypsiä metsiä esiintyy
vähän (luku 11.4.3). Hakkuukypsiä alueita on havaittu tuulivoimaloiden 7 ja 13 alueilla ja niiden läheisyydessä. Metsätaloudella on havaittu olleen vaikutusta
alueen linnustoon (luku 11.5) sekä luonnontilaisten
purojen ja uomien tilaan (luku 11.4).
Hankkeen vaikutukset metsätalouteen rajautuvat
hankkeesta vastaavan vuokraamille alueille (perustamisalueet) sekä kunnostettaville ja/tai rakennettaville tiealueille ja niiden reuna-alueille (maakaapelit).
Näiltä alueilta puustoa ja kasvillisuutta tullaan poistamaan sekä raivaamaan myös toiminnan aikana.
Rakentamis- ja nostoaloilta alueen puustoa poistetaan alle hehtaarin (100 x 100 m) alalta. Jatkossa tornin läheisyyteen voi istuttaa puita. Tornin juureen tarvitsee varata ainoastaan huoltotöiden (nosturin) vaatima huoltoalue.
Hankkeen vaikutukset kohdistuvat rakentamisaikaan, jolloin rakennetaan ja kunnostetaan tuulivoimaloille meneviä teitä. Tällöin metsätaloustoiminta alueella voi hankaloitua teiden osittaisen käytön
esteen tai korvaavien kiertoteiden käytön vuoksi.
Rakentamisvaiheen ja siten metsätaloustoimintaan
(puiden kuljetus hakkuualueilta) vaikuttavan hanketoiminnan on arvioitu kestävän korkeintaan 1,5 vuoden ajan. Vaikutus on tilapäistä.
Hankealueella, muualla kuin tuulivoimaloiden perustamisaloilla, metsätalouteen (puiden kaato ja kuljetus) ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta hankkeen toiminnan aikana.
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13.Vaikutukset ihmisiin

13.1

Melu ja tärinä

Melumallinnuksesta on laadittu erillisraportti (liite 6),
jossa esitetään tarkemmin muun muassa käytetty aineisto, laskentaparametrit, laskentaohjelma ja -malli.
Tuulivoimaloiden meluvaikutuksia arvioitiin melun
laskentamallin avulla. Laskentaohjelmana käytettiin
SoundPlan 7.1 -melulaskentaohjelmaa ja siihen sisältyvää Nord2000 -melulaskentastandardia. Malli toimii
3D-ympäristössä ja se huomioi 3-ulotteisessa laskennassa muun muassa rakennukset, maastonmuodot,
heijastukset ja vaimenemiset, melulähteiden käyntiajat ja suuntaavuudet sekä säätiedot. Nord2000laskentastandardin on todettu soveltuvan aiemmin
käytettyjä laskentamalleja (esim. Pohjoismainen yleinen melulaskentamalli vuodelta 1982 sekä ISO 9613
teollisuusmelun laskentamalli vuodelta 1993) paremmin tuulivoimalaitosten melun mallintamiseen erilaisissa sääolosuhteissa merialueella sekä maa-alueilla
(Di Napoli 2007). Meluvyöhykkeet laskettiin kahden
metrin korkeudelle maanpinnasta. Laskennassa tuulennopeudeksi määriteltiin 8 m/s kymmenen metrin
korkeudella maanpinnasta, koska tämä on tuulivoimalaitosten melusta tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella melutasoltaan yleensä häiritsevin
tilanne. Tätä voimakkaammalla tuulella taustakohina ja siitä aiheutuva peittovaikutus lisääntyvät voimakkaasti ja toisaalta tuulivoimalaitoksen käyntiääni
ei kaikilla voimalaitostyypeillä lisäänny vaan saattaa
jopa pienentyä. Laskentaohjelma määrittelee tuulennopeuden voimalaitosten napakorkeudella logaritmisen tuulennopeusprofiilin mukaisesti.
Mallinnuksen
lähtötietoina
käytettiin
Maanmittauslaitokselta saatua alueen numeerista
kartta-aineistoa, joka sisältää muun muassa maanpinnan korkeustiedot, rakennukset ja vesialueet.
Tuulivoimalaitosten osalta lähtötietoina käytettiin
voimalaitosten suunnittelutietoja (laitosten napakorkeus ja laitosten suunnitellut sijainnit). Koska valintaa tarkasta laitetyypistä tai -mallista ei ole tehty,

140

ei rakennettavien tuulivoimalaitosten äänitehotasoa
vielä tiedetä. Tarkasteluissa äänitehotasoksi valittiin
LWA 104,5 dB, joka on nykyisen kehityksen mukainen
äänitehotaso useissa turbiineissa. Tuulivoimaloiden
meluvaikutukset arvioitiin tuulivoimaloilla, joista osa
on napakorkeudeltaan 120 ja osa 140 metriä
Mallinnuksen mukaiset melutasot eivät esiinny hankealueen ympäristössä joka puolella samanaikaisesti, vaan laskentakuvat esittävät tuulivoimalaitosten aiheuttamia melutasoja myötätuulitilanteessa tuulivoimalaitokselta tarkastelupistettä kohti.
Kuvatunlainen tilanne toistuu eri tavalla eri puolella
hankealuetta, sillä vallitseva tuulensuunta hankealueella on tehtyjen selvitysten mukaan lounaasta. Täten
kuvatun kaltaisia melutasoja esiintyy hankealueen
koillispuolella useammin kuin esimerkiksi kaakkois-,
lounais- ja luoteispuolella. Lisäksi tulee huomioida,
että hankealueella tehtyjen tuulimittausten perusteella tuulennopeudet ovat tyypillisesti alhaisempia
kuin esimerkiksi rannikkoalueilla.

13.1.1 Vaikutusmekanismit
Tuulivoimalaitosten käyntiääni koostuu pääosin laajakaistaisesta (noin 60–4 000 Hz) lapojen aerodynaamisesta melusta sekä hieman kapeakaistaisemmista
sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien meluista (mm. vaihteisto, generaattori sekä jäähdytysjärjestelmät). Näistä aerodynaaminen melu on hallitsevin
lapojen suuren vaikutuspinta-alan ja jaksollisen ns.
amplitudimoduloituneen (äänen voimakkuus vaihtelee jaksollisesti ajan funktiona) äänen vuoksi. Useassa
tutkimuksessa jaksollisuuden on paikoin havaittu
olevan merkittävä melun häiritsevyystekijä pisteissä
joissa mitattu melutaso on alhainen. Koska äänilähde
sijaitsee korkealla, leviää melu laajemmalle kuin matalalla sijaitsevan äänilähteen melu. (Di Napoli 2007)
Ihmisen kuuloalue ulottuu tyypillisesti noin
20…20 000 Hz taajuusalueelle ja herkin kuuloalue on
taajuusalueella 500…4 000 Hz. Matalataajuiseksi ää-

neksi luokitellaan yleensä alle 200 Hz taajuusalueen
äänet ja infraääneksi alle 20 Hz äänet. Kuulon herkkyys vähenee kuuloalueen ylä- ja alapäässä, mistä
johtuu, että matalat äänet lähellä kuuloalueen alarajaa havaitaan vasta varsin kovalla äänenvoimakkuudella. Matalataajuista ääntä (mukaan lukien infraääni) on lähes kaikissa kuunteluympäristöissä ja sen lähteitä ovat muun muassa koneet ja laitteet (moottorit,
pumput ym.), liikenne sekä tuuli, ukkonen, aallot ym.
luonnon äänilähteet. Tuulivoimalan melu painottuu
matalille taajuuksille, mutta tuulivoimalan tuottaman
infraäänen on todettu ns. downwind-laitoksia lukuun
ottamatta olevan taustaäänen tasolla muutoin kuin
aivan voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä.
Taustaäänet tai hiljaisuus vaikuttavat merkittävästi
tuulivoimalan äänen havaitsemiseen. Tuulivoimalan
äänen havaittavuutta nostaa sen taustamelusta poikkeava jaksottaisuus. Tietyissä olosuhteissa (erityinen
pystysuuntainen tuuliprofiili, lehdettömät puut) taustamelu havaintopisteessä saattaa olla niin alhainen,
että tuulivoimalan vaimeakin ääni voi olla havaittavissa. Toisenlaisissa olosuhteissa taas huomattavasti voimakkaampi tuulivoimalan käyntiääni saattaa peittyä
taustamelun (tuulen humina puissa, maa- ja metsätalouskoneiden ääni, liikenne ym.) alle. Taustaäänten
peittovaikutus riippuu paitsi äänitasosta, myös äänen
taajuusjakaumasta. Tästä syystä tuulivoimalan melun
havaittavuus riippuu voimakkaasti havaintopaikasta
ja sen ympäristöstä.
Tuulivoimalan melun on todettu olevan häiritsevää alhaisemmilla äänitasoilla kuin esimerkiksi liikennemelun. Ruotsalaisten tutkimusten mukaan häiritsevyys nousee voimakkaammin, kun tuulivoimalan
aiheuttama äänitaso ylittää LAeq 40–45 dB. (Pedersen
2007) Näin alhaisilla melutasoilla tuulivoimalaitosten
melu on useimmiten ensisijaisesti viihtyvyyshaitta ja
esimerkiksi unen häirintä ja siitä johtuvat terveysvaikutukset ovat harvinaisempia. Tuulivoimalan melun
häiritsevyyteen vaikuttaa voimalan aiheuttaman äänitason lisäksi esimerkiksi tuulen ja alueen muun toiminnan aiheuttaman taustaäänten peittovaikutus,
tuulivoimalaitosten näkyvyys maisemassa ja kuulijan
yleinen asenne tuulivoimaa kohtaan.
Tuulen nopeus vaikuttaa paitsi taustaääniin, myös
tuulivoimalaitoksen meluntuottoon. Kovalla tuulella laitoksen käyntiääni on pääsääntöisesti voimakkaampi kuin hiljaisella tuulella, vaikkei voimalaitoksen käyntiääni seuraakaan suoraan tuulennopeuden
kasvua. Tyypillisesti tuulivoimalaitoksilla laitoksen aiheuttama melutaso nousee tuulennopeuteen 8 m/s
(10 m korkeudella maanpinnasta) saakka, joka vastaa

120 m napakorkeudella tuulennopeutta noin 12 m/s.
Hankealueella tehtyjen tuulimittausten mukaan noin
93 % ajasta tuulennopeus on alle 12 m/s 120 m korkeudella maanpinnasta, joten laitosten meluntuotto
on valtaosan ajasta pienempi kuin tyypillisesti ilmoitettu maksimiäänitehotaso. Tuulivoimalan meluun
vaikuttaa ympäristöolosuhteiden lisäksi myös laitostyyppi ja -koko. Tuulivoimalaitoksen melutaso pääsääntöisesti kasvaa laitoskoon kasvaessa, vaikka eri
laitostyypeillä ja laitosvalmistajien voimalaitoksilla
onkin eroja. Myös suurempi napakorkeus kasvattaa
osaltaan vaikutussädettä.

13.1.2 Nykytilanne
Hankealue ja sen ympäristö ovat pääosin maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta. Hankealueen eteläpuolella kulkee valtatie 9 ja lounaispuolella valtatie 2, jotka ovat vilkasliikenteisiä teitä. Tieliikennettä ja ajoittaista maa- ja metsätaloudessa käytettävistä työkoneista aiheutuvaa ääntä lukuun ottamatta alueella ei
ole muita merkittäviä melulähteitä. Kanta-Hämeen
hiljaisten alueiden selvityksessä hankealuetta tai sen
ympäristöä ei kuitenkaan luokiteltu maakunnallisesti hiljaiseksi alueeksi olemassa olevan ja suunnitellun
maa-ainesten ottotoiminnan vuoksi.

13.1.3 Tuulivoimapuiston meluvaikutukset
Rakentamisen aikaiset meluvaikutukset
Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoimaloiden vaatimien perustusten ja tieyhteyksien
maarakennustöistä. Varsinainen voimalan pystytys ei
ole erityisen meluavaa toimintaa ja se vastaa normaalia rakentamis- tai asennustöistä aiheutuvaa melua.
Rakentamisen aikana meluavimpia työvaiheita ovat
mahdolliset louhinta- tai paalutustyöt, joiden kesto
on kuitenkin yhdessä paikassa lyhytaikainen. Muut
maarakentamiseen liittyvät työvaiheet (maa-ainesten kuljetukset, täytöt, kaivut jne.) vastaavat normaalia maarakentamista ja ne aiheuttavat melua rakennusvaiheen aikana vain ajoittain eri osiin hankealuetta.

Toiminnan aikaiset meluvaikutukset
Hanke vaikuttaa lähialueensa melutasoon ja äänimaisemaan myös hankealueen ulkopuolella.
Vaikutussäde riippuu valittavasta voimalaitosyksikön
tyypistä, voimalaitosyksikköjen koosta sekä sääolosuhteista ja se vaihtelee muutamasta sadasta metristä jopa yli kilometriin.
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Eri voimalaitostyyppejä voidaan säätää eri tavalla
ja tietyillä asetuksilla (mm. lapakulman tai kierrosnopeuden säätö) tuulivoimalaitosyksikön aiheuttamaa
melutasoa voidaan alentaa. Melutason säätö vaikuttaa myös voimalaitoksen sähköntuottoon. Myös laitoskokonaisuuden osien valinnalla voidaan vaikuttaa
tuulivoimalaitosyksikön meluntuottoon.
Hankevaihtoehdossa 1 tuulivoimaloiden laskennallinen melutaso lähimpien asuintalojen ja lomaasuntojen kohdalla on noin 40–41 dB Suurin osa vakituisista asuintaloista jää 40 dB meluvyöhykkeen ulkopuolelle. Useita loma-asuntoja on 35 dB meluvyöhykkeen sisäpuolella.
Verrattaessa mallinnettuja melutasoja tuulivoiman ulkomelutason suunnitteluohjearvoihin (YM,
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu 4/2012), jotka
on tarkoitettu riskinhallinnan ja suunnittelun apuvälineeksi, ovat mallinnetut melutasot asuintalojen kohdalla alle päiväajan suunnitteluohjearvon.
Tuulivoimalaitoksia lähinnä olevien asuintalojen kohdalla melutaso on laskentaepävarmuus huomioiden
yöajan suunnitteluohjearvon tasalla. Kauempana sijaitsevien asuintalojen kohdalla yöajan suunnitteluohjearvo alitetaan. Muutamien yksittäisten lomaasuntojen sekä muutaman loma-asuntorykelmän
kohdalla tuulivoimaloista aiheutuva melutaso on laskentaepävarmuus huomioituna päiväajan suunnitteluohjearvon tasalla, muun loma-asutuksen kohdalla
suunnitteluohjearvo alittuu. Tuulivoimaloita lähinnä
olevien yksittäisten loma-asuntojen ja hankealueen
keskellä olevien loma-asuntokeskittymien kohdalla
melutaso ylittää laskentaepävarmuus huomioiden
yöajan suunnitteluohjearvon.
Lasketut melutasot vakituisten ja loma-asuntojen
kohdalla ovat sitä luokkaa, ettei tuulivoimalaitosten
aiheuttamaa melua pysty erottamaan lähellekään
kaikissa sääoloissa, sillä tuulen aiheuttama ääni peittää tuulivoimalaitoksen äänen alleen suuren osan
ajasta. Tietyissä olosuhteissa taustamelun ollessa hiljaista tuulivoimalaitosten ääni on kuitenkin kuultavissa.
Tarkemmat mallinnustulokset on esitetty erillisraportissa.

Sähkönsiirron meluvaikutukset
Sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleilla, jolloin käytännössä meluvaikutuksia on ainoastaan rakentamisvaiheessa johtuen työkoneista ja kuljetusajoneuvoista.
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13.1.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Mikäli hanketta ei toteuteta, alueelle ei aiheudu tuulivoimaloista johtuvia meluvaikutuksia. Tieliikenteen
lisäksi meluvaikutuksia syntyy lähinnä ajoittain maaja metsätalouden toiminnoista.

13.1.5 Tärinävaikutukset
Tuulivoimalaitoksista saattaa aiheutua tärinää lähinnä rakentamisaikana, riippuen perustamistavasta.
Mahdollinen paalutus tai louhinta on tällöin tärinää
aiheuttavia työvaiheita. Mahdollisesti perustuksia
varten tehtävä louhinta on joka tapauksessa varsin
pienimuotoista, joten siinä käytettävät räjähdeainemäärätkin ovat varsin pienet. Näistä seikoista johtuen rakentamisaikaiset tärinävaikutukset ovat erittäin
pienet ja kestoltaan lyhytaikaiset. Toiminnan aikana
tuulivoimalaitos ei aiheuta tärinää ympäristöön.

13.1.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen
ja lieventäminen
Tuulivoimaloista aiheutuvia meluvaikutuksia voidaan
pienentää voimalaitoksen äänitasoa alentamalla tai
kasvattamalla etäisyyttä voimalaitosten ja häiriintyvien kohteiden välillä.
Tuulivoimalan melutasoon voidaan vaikuttaa
muun muassa voimalatyypin valinnalla ja voimalaitoksen käyttöasetuksilla. Tietyillä voimalaitostyypeillä on mahdollista vaikuttaa laitoksen tuottamaan
melutasoon muun muassa lapakulmaa tai kierrosnopeutta säätämällä. Melutason säätäminen vaikuttaa
melutason lisäksi tuotettuun sähkötehoon pienentävästi.
Suojaetäisyyttä voimalaitosten ja asuin- tai lomakiinteistöjen välillä voidaan kasvattaa tuulivoimalaitosten paikkoja muuttamalla tai jättämällä yksittäisiä
tuulivoimalaitoksia pois suunnitelmasta. Mikäli jokin
suunta tai alue koetaan melun kannalta erityisen herkäksi, tätä voidaan harkita.

13.1.7 Arvioinnin epävarmuustekijät
Melumallinnuksessa melutasot laskettiin ns. Worst
Case -tilanteessa. Todelliset melutasot hankealueen ympäristössä eivät ole jatkuvasti kuvatunlaiset.
Lisäksi voimalatyyppi saattaa hyvinkin olla eri kuin
tässä meluarvion lähtökohtana ollut voimalatyyppi.

Kuva 13-1 Vaihtoehdon 1 mukaiset meluvyöhykkeet (LAeq, tuuli 8 m/s 10 m korkeudella, LWA 104,5 dB, laskentakorkeus
mp +2 m).

Todellinen melutilanne ja melun kuuluvuus riippuu
valittavan voimalatyypin lisäksi hyvin paljon tuuliolosuhteista. Tuulivoimalan äänen kuulumiselle otollisten sääolosuhteiden esiintyminen saattaa vaihdella
kuukausi- ja vuositasolla merkittävästi, mikä vaikuttaa suoraan häiriön kokemiseen hankealueen ympäristössä.

Taulukko 13-1 Hankealueella ja sen lähiympäristössä
sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten määrät, jotka
sijaitsevat meluvyöhykkeillä hankevaihtoehdoissa 1.
Rakennustyyppi

35–40
dB

40–45
dB

>45
dB

Asuinrakennus

25 kpl

2 kpl

0 kpl

Lomarakennus

40 kpl

3 kpl

0 kpl
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13.2

Välke

Välkemallinnuksesta on laadittu erillisraportti (liite 7),
jossa esitetään tarkemmin muun muassa käytetty aineisto, laskentaparametrit, laskentaohjelma ja -malli.

13.2.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Suunniteltujen tuulivoimalaitosten ympäristöönsä aiheuttaman vilkkuvan varjostuksen eli välkkeen
esiintymisalue ja -tiheys laskettiin EMD WindPRO 2.8
-ohjelman Shadow -moduulilla, joka laskee kuinka
usein ja minkälaisina jaksoina tietty kohde on tuulivoimaloiden luoman vilkkuvan varjostuksen alaisena. Ohjelmalla voidaan tehdä ns. Pahin tilanne (Worst
Case)- ja Todellinen tilanne (Real Case) -laskelmia.
Worst Case -laskenta tuottaa astronomisen maksimivälkkeen, koska laskennassa auringon oletetaan paistavan kokoajan, kun aurinko on horisontin yläpuolella ja tuulivoimaloiden oletetaan käyvän jatkuvasti
sekä laskentapisteestä katsottuna roottori on kokoajan kohtisuorassa auringonsäteiden tulosuuntaan
nähden.
Real Case -tulos saadaan, kun Worst case -tuloksiin tehdään vähennykset auringonpaistetietoihin ja
käyttötuntitietoihin (tuulensuuntasektoreittain) perustuen. Real Case -laskenta antaa paremman kuvan
todellisesta välkevaikutuksen esiintymisestä kohdealueella.
Vilkkuvan varjostuksen esiintymisalueesta laskettavan Real Case -kartan lisäksi mallilla tarkasteltiin yksittäisiin reseptoripisteisiin kohdistuvaa välkevaikutusta. Välkeselvityksen tarkemmat tulokset on esitetty erillisraportissa ja tähän selostustekstiin on koottu
oleellisemmat tulokset.
Laskennassa käytetty maastomalli tehtiin
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan korkeusaineistosta. Maastomallissa ei huomioitu puustoa
tai rakennuksia. Real case -laskennassa säähavaintotietoina käytettiin Ilmatieteen laitoksen Jokioisten
Observatorion keskiarvoisia auringonpaisteisuustietoja sekä tuulensuuntatietoja ilmastolliselta vertailukaudelta 1981–2010. Voimalan roottorin oletettiin
liikkuvan 80 % vuoden tunneista.
Mallinnuksessa tuulivoimaloiden roottorin halkaisijana käytettiin 120 metriä. Osa tuulivoimalaitoksista
on napakorkeudeltaan 120 ja osa 140 metriä.
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13.2.2 Vaikutusmekanismit
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa välkevaikutuksia lähiympäristöönsä auringonsäteiden suuntautuessa tuulivoimalan roottorin lapojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. Toiminnassa oleva tuulivoimala aiheuttaa
tällöin vilkkuvaa varjostusilmiötä eli välkettä. Ilmiö
on säästä ja vuodenajasta riippuvainen. Mikäli sää on
pilvinen tai tuulen suunta painaa roottorin tason samansuuntaiseksi kuin auringon ja katselupisteen välinen jana, tuulivoimala ei aiheuta välkevaikutusta.
Ilmiötä ei esiinny myöskään tyynellä säällä, kun voimala on pysähdyksissä. Vaikutus ulottuu pisimmälle,
kun aurinko on matalalla (aamulla, illalla). Kun aurinko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä varjoa ei enää
muodostu. Tämä johtuu siitä, että valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilmakehän läpi, jolloin säteily hajaantuu.
Mahdollinen häiritsevyys riippuu siitä, asutaanko
tai oleillaanko kohteessa (katselupisteessä) sinä aikana, jolloin ilmiötä voi esiintyä tai onko kyseessä asunto- tai loma-asunto, toimitila tai tehdasalue.

13.2.3 Tuulivoimapuiston välkevaikutukset
Ympäristöministeriö
6.7.2012
julkistamassa
Tuulivoimarakentamisen
suunnittelu
(Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012) ohjeessa ei ole
annettu tuulivoimaloista aiheutuvan vilkkuvan varjon esiintymiselle ohjearvoja. Ohjeessa on todettu,
että vaikutusten arvioinnissa on suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta.
Hankevaihtoehdossa 1 alueella, jossa välkevaikutusta ilmenee vähintään kahdeksan tuntia vuodessa,
sijaitsee yksittäisiä asuin- ja lomarakennuksia sekä loma-asuntorykelmiä. Kuitenkin osa hankealueen keskellä sijaitsevista loma-asunnoista rajautuu kahdeksan tuntia vuodessa välkealueen ulkopuolelle.
Hankealueen länsipuolella sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten kohdalla välkeilmiötä voi esiintyä aamulla ja päivällä. Tarkastelupisteestä riippuen välkettä voi esiintyä pelkästään talvi- tai kesäaikaan ja jossain katselupisteissä suhteellisen tasaisesti läpi vuoden. Ajankohdat riippuvat tarkastelupisteen sijainnista suhteessa lähimpiin tuulivoimaloihin.

Taulukko 13-2 Esimerkkejä muiden maiden suosituksista
ja raja-arvoista välkkeen esiintymiselle.
Maa

Real Case

Worst Case

Saksa

8 tuntia/vuosi

30 tuntia/vuosi
30 min/päivä

Ruotsi

8 tuntia/vuosi
30 min/päivä

-

Tanska

10 tuntia/vuosi

-

Taulukko 13-3 Hankealueella ja sen lähiympäristössä
sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten määrät, jotka
sijaitsevat välkevaikutusalueella (todellinen tilanne Real
Case) hankevaihtoehdoissa 1.
Rakennustyyppi

8-10 h/v

>10 h/v

Asuinrakennus

2

7

Lomarakennus

10

26

Kuva 13-2 Real Case -välkekartta.
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Hankealueen keskellä on loma-asuntoja ja vakituisia asuntoja joiden kohdalla voi välkettä esiintyä
ajoittain läpi valoisan ajan, koska niiden ympärillä on
tuulivoimaloita useilla suunnilla.
Tuulivoimalaitosten koillispuolella sijaitsevien
asuin- ja lomarakennusten kohdalla vilkkuvaa varjostusta voi esiintyä illalla kesäaikaan. Vilkkuvaa varjostusta ei esiinny kesäaikaan laitosten pohjoispuolella.
Sitä vastoin vaikutusta esiintyy muina vuodenaikoina
riippuen tarkastelupisteen sijainnista.
Välkevaikutusta ilmenee paikoitellen hankealueella ja sen ympäristössä kulkevilla pienemmillä teillä
sekä lyhyellä osalla valtatiellä 9.

13.2.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Mikäli hanketta ei toteuteta (VE0), ympäristöön ei
myöskään aiheudu tuulivoimaloista johtuvia välkevaikutuksia.

13.3.2 Vaikutusmekanismit ja mahdolliset
vaikutukset

Hankkeen toteutuessa valittava tuulivoimalatyyppi saattaa olla eri kuin välkemallinnuksessa käytetty
voimalatyyppi. Lisäksi mikäli alueella on muita välkkeen esiintymiseen vaikuttavia asioita, kuten esimerkiksi metsää tai rakennuksia, välkevaikutukset eivät
ole välttämättä niin suuret kuin laskelmien perusteella voisi olettaa, koska laskenta ei huomioi puuston tai
rakennusten aiheuttamaa peitevaikutusta.

Sosiaaliset vaikutukset voivat olla välillisiä tai välittömiä, myönteisiä tai kielteisiä ja kestoltaan vaihtelevia.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on otettu
huomioon STM:n opas 1999:1 ”Ihmisiin kohdistuvat
terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset” sekä THL:n
(entisen Stakesin) IVA ohjeet: ”Ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arviointi, IVA”. IVA-ohjeissa välittömiksi
ihmisiin kohdistuviksi vaikutuksiksi määritellään suoraan terveyteen, elinoloihin, väestöön, palveluihin tai
viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset. Välillisiksi vaikutuksiksi määritellään luonnon tai rakennetun ympäristön vaikutukset ihmisiin, jolloin ihmisiin kohdistuviksi vaikutuksiksi voidaan lukea myös sellaiset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, kaupunkikuvaan
ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset, jotka
vaikuttavat esimerkiksi asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen. Osa vaikutuksista korostuu rakentamisen
aikana, osa toiminnan aikana. Tuulivoimahankkeissa
rakentamisen aikainen vaikutus asuinviihtyvyyteen
voi syntyä lähinnä liikenteestä sekä rakennustöistä ja
niiden aiheuttamista häiriöistä. Käytön aikaisia vaikutuksia ovat maisemakuvamuutos, tuulivoiman melu
ja välke sekä taloudelliset vaikutukset.

13.3

13.3.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

13.2.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen
ja lieventäminen
Ympäristössä aiheutuvia välkevaikutuksia voidaan
vähentää tuulivoimalaan liitettävällä välkkeen rajoitusjärjestelmällä. Järjestelmän avulla tietty tuulivoimala voidaan pysäyttää tarvittaessa ajankohtana,
kun välkettä esiintyy häiriintyvässä kohteessa. Tällöin
voimala on poissa toiminnasta ja sähköntuotantoa ei
synny.

13.2.6 Arvioinnin epävarmuustekijät

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

13.3.1 Lähtökohdat ja tavoitteet
YVA-laissa (267/1999 2 § 1 kohta) yhdeksi ympäristövaikutukseksi määritellään hankkeen tai toiminnan aiheuttamat välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyy-
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teen. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista käytetään termiä sosiaaliset vaikutukset.
Sosiaalisten vaikutusten arviointi tarkoittaa näiden
vaikutusten tunnistamista ja arviointia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkasteluun otetaan sosiaalisten vaikutusten lisäksi mukaan myös
terveysvaikutukset. Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteeltaan pääasiassa laadullisia eivätkä ne siksi ole mitattavissa. Ne ovat yksilö-, yhteisö-, aika- ja paikkasidonnaisia. Vaikutusarvioinnissa kootaan yksilöiden ja
yhteisön tiedot, näkemykset ja kokemukset ja pyritään niiden perusteella tunnistamaan olennaiset ihmisiin kohdistuvat vaikutukset. Vaikutusten merkittävyyttä tarkastellaan tuomalla keskustelu yleisemmälle tasolle ja laajempaan viitekehykseen.

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin pääasiallisena tietolähteenä on käytetty vaikutusarvioinnin osana toteutettua asukaskyselyä (liite 8), joka lähetettiin tuhanteen talouteen, työpajamuistiota (liite 10) sekä
YVA-ohjelmasta annettuja lausuntoja ja mielipiteitä
sekä lehtikirjoituksia. Nykytilakuvaukseen on saatu

Kuva 13-3 Asukaskyselyn jakelualueiden rajat noin 2 km ja 10 km säteellä hankealueen rajoista. Kuvassa esitetty
ilmavoimajohto, joka on myöhemmässä suunnitteluvaiheessa päätetty jättää toteuttamatta.

tietoa lisäksi tilastoista, kuntien nettisivuilta sekä yksittäisistä yhteydenotoista kuntien ja muiden tahojen
edustajiin.
Asukaskysely toteutettiin tammikuussa 2013.
Kyselylomake postitettiin yhteensä tuhanteen talouteen siten, että lähimmillä alueilla (alle 2 km hankealueen rajasta) tavoitteena oli jakelu joka talouteen ja 2–10 kilometrin säteellä hankealueesta jakelu
toteutettiin satunnaisotannalla. Vastauksia palautui
määräaikaan mennessä 242. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui siis 24,2 %, mikä on tavanomainen
suurehkolla jakelulla toteutettaville postikyselyille.
Jakelu perustui Väestörekisterikeskuksen tietokannasta teetettyyn osoitepoimintaan. Osoitteet eivät missään vaiheessa tulleet hankevastaavan tai
konsultin tietoon, vaan aineistojen postitus tapahtui

Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppanin toimesta. Asukkailta saatiin palautetta siitä, että lomake ei ollut tavoittanut kaikkia lähialueiden asukkaita.
Mahdollisia syitä ovat esimerkiksi osoitteenluovutuskielto tai muutokset osoitetiedoissa. Kyselyn jakelualueet on esitetty kuvassa 13-3. Saatekirje, hanke-esite ja kyselylomake löytyvät kaikki liitteestä 8, tuloskuvat liitteestä 9.
Hankkeeseen liittyen Aamulehdessä, Urjalan
Sanomissa ja Forssan Lehdessä julkaistiin elokuun
2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana yhteensä ainakin 13 lehtikirjoitusta, joista 9 oli uutisia ja 4 yleisönosastokirjoituksia. Kirjoituksissa käsiteltiin hanketta pääosin Urjalan näkökulmasta. Lehtijutut ajoittuivat elo-syyskuuhun 2012, jolloin pidettiin yleisötilaisuus hankkeesta, marraskuuhun 2012, jolloin YVA-
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ohjelman lausunnot julkistettiin, sekä tammikuuhun
2013, jolloin tiedotettiin arvioidun hankealueen pienenemisestä. Liitteestä 11 löytyy lista lehtikirjoituksista. Uutisoinnit hankkeesta ovat olleet pääasiassa
myönteisiä tai neutraaleja. Yleisönosastokirjoituksissa
on tuotu esiin sekä kielteisiä että myönteisiä asioita.
Vaikutusarvioinnissa viitataan usein jaotteluun lähiasukkaat ja kauempana asuvat. Lähiasukkailla tarkoitetaan vastaajia, jotka ovat ilmoittaneet vakituisen
ja/tai loma-asuntonsa sijaitsevan alle kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Vapaa-ajan asukkaita ja vakituisia asukkaita on käsitelty yhdenvertaisina lähiasukastarkastelussa. Jos vastaajalla on molemmat kiinteistöt kyselyalueella, ryhmittely on tehty hankealuetta lähempänä olevan kiinteistön perusteella. Analyysien tulokset ja tuloskuvat, joihin vaikutusarvioinnissa viitataan löytyvät liitteestä 9.
Vaikutusten asiantuntija-arviointi perustuu eri aineistojen ristiin tarkasteluun. Asukkaiden ja muiden
osallisten kokemusperäistä ja paikallistuntemukseen
perustuvaa tietoa sekä muuta tutkimustietoa (esimerkiksi muut vaikutusselvitykset, tilastotiedot, kartta-aineistot) verrataan toisiinsa ja tarkastellaan aineistojen vastaavuuksia toisiinsa nähden. Tätä kautta voidaan tarkastella vastaavatko koettu ja arvioitu vaikutus toisiaan ja arvioida elinympäristön muutosten vaikutuksen suuntaa, suuruutta, laajuutta ja merkitystä.

13.3.4 Kokemukset nykytilasta asukaskyselyn
ja työpajan pohjalta
Asukaskyselyssä selvitettiin alueiden vastaajien näkemyksiä hankealueen ja sen lähiympäristön nykytilasta ja käytöstä. Vastaajista selvä enemmistö on yli
50-vuotiaita ja suurin osa on asunut tai oleillut alueella pitkään, jopa yli 50 vuotta, joten heillä on perspektiiviä tarkastella alueen luonnetta ja muutosta.
Myös nuoremmat ikäluokat (18–30-v ja 31–50-v) ovat
aineistossa kuitenkin edustettuna riittävästi tilastollisten tarkastelujen tekemiseksi.
Sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyen järjestettiin maaliskuussa sidosryhmätyöpaja, jonne kutsuttiin hankealueella ja sen ympäristössä toimivien
yhdistysten edustajia. Työpajaan osallistui 13 henkilöä. Heille esiteltiin hanketta, jonka jälkeen osallistujat tutustuivat hankealueen karttoihin ja havainnekuviin maisemavaikutusten kokemisen arvioimiseksi
ja keskustelivat kahdessa pienryhmässä alueen käytöstä ja nykytilasta, hankkeen vaikutuksista, haitallisten vaikutusten lieventämisestä ja vuorovaikutuksesta hankkeeseen liittyen. Työpajan tarkempi sisältö ja
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osallistuneet tahot löytyvät liitteenä olevasta työpajamuistiosta (liite 10)
Sekä työpajan että asukaskyselyn perusteella alueen asukkaat kokevat luontoarvot hyvin merkittävinä. Asukaskyselyn perusteella he arvostavat asuinympäristössään luonnonläheisyyttä, yleistä asumisviihtyvyyttä ja rauhallisuutta ja ovat nykytilaan tyytyväisiä. Hankealuetta käytetään monin eri tavoin, joista
merkittävimmiksi nousivat luonnosta nauttiminen ja
sen tarkkailu, ulkoilu omaehtoisesti ja merkityillä reiteillä sekä marjastus ja sienestys. Lähiasukkaat käyttävät aluetta huomattavasti useammin kuin kaukoasukkaat. Sekä hankealueella että sen lähiympäristössä kulkee teitä, joita käyttävät sekä lähi- että kaukoasukkaat. Lähiasukkaista noin kolmasosa ja kauempana asuvistakin pieni osa kokee hankealueella
sijaitsevien kohteiden olevan itselleen henkilökohtaisesti tärkeitä ja tuttuja. Noin 40 % kaikista vastaajista
ei tuntenut kyselyssä listattuja kohteita. Asukkaat voivat kuitenkin kokea alueen yleisesti tärkeänä ja omata
yleistuntemusta alueesta, vaikka heillä ei olisi erityissuhdetta tiettyihin kohteisiin. Asukaskyselyn vapaamuotoisissa kommenteissa, kohdassa hankkeen lähialueiden tuntemus, vastaajat mainitsivat myös useita
muita hankealueella ja sen lähistöllä sijaitsevia kohteita kuten Sammakkolammin, Kitusuon, Ritamäen ja
Tourunkulman.
Asukaskyselyyn vastanneista kolmasosa kertoi
metsästävänsä alueella vuosittain tai useammin.
Työpajassa metsästyskysymykset nousivat selkeämmin esille kuin asukaskyselyssä tai sen vapaamuotoisissa kommenteissa. Painotus voi osittain selittyä sillä,
että työpajassa oli metsästysseurojen edustajia, jotka nostivat asian esille. Metsästysseurat ovat aktiivisia toimijoita alueella ja yhdistävät sekä vakituisia että
paikkakunnalla lomailevia asukkaita.

13.3.5 Sosiaaliset vaikutukset
Vaikutus asuinviihtyvyyteen
Tuulivoimahankkeissa huoli vaikutuksista asuinviihtyisyyteen on usein yksi merkittävimpiä sosiaalisia
vaikutuksia. Vaikka yli puolet (54 %) kyselyyn vastanneista suhtautuu hankkeeseen kokonaisuudessaan
myönteisesti ja näkee sen hyödyt mahdollisia haittoja suurempana, osa asukkaista on huolissaan tuulivoimaloiden vaikutuksista asuin- ja elinympäristönsä viihtyisyyteen. Lähin yksittäinen asuinrakennus sijaitsee noin 600 metrin päässä voimaloista (voimala
5) ja lähin vapaa-ajan asunto noin 800 metrin päässä (voimala 8). Lähiasukkaat suhtautuvat hankkeen

Kuva 13-4 Asukaskyselyyn vastanneiden näkemys hankealueen nykytilasta.

Kuva 13-5 Hankealueen käyttö asukaskyselyyn vastanneiden lähiasukkaiden keskuudessa.
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vaikutuksiin kriittisemmin kuin kauempana asuvat.
Merkittävimmät kielteiset sosiaaliset vaikutukset
kohdistuvatkin lähialueelle, kauempana voimaloiden
vaikutuksista koetaan lähinnä maisemavaikutus.
Lähiasukkaista keskimäärin 60 % arvioi hankkeella
olevan kielteisiä vaikutuksia elinympäristöön. Näistä
merkittävimmiksi nousivat vaikutukset maisemaan,
rauhallisuuteen, linnustoon, kiinteistön arvoon ja
virkistysreittien käyttöön. Kaukoasukkaat arvioivat
kielteisimpien vaikutusten kohdistuvan linnustoon
ja raskaan liikenteen määrään rakentamisen aikana,
mutta valtaosa (50–70%) heistä ei koe hankkeella
olevan vaikutusta elinympäristöön. Vaikka lähiasukkaat ovat kauempana asuvia useammin sitä mieltä,
että hankkeella on kielteistä vaikutusta heidän asuinviihtyvyyteensä, molemmat vastaajaryhmät arvioivat
vaikutuksen asumisviihtyvyyteen vähemmän kielteiseksi kuin vaikutukset edellä lueteltuihin asioihin.
Työpajassa osallistujat arvottivat merkittävimmiksi
vaikutuksiksi ympäristön muuttumisen ja vaikutukset
luontoon. Tätä perusteltiin sillä, että ne kattavat myös
monet muut tärkeinä pidetyt asiat, kuten esimerkiksi vaikutukset linnustoon ja riistaeläimiin, vaikutukset
asumisviihtyvyyteen ja maiseman muuttumisen teollisuusmaiseksi.
Tuulivoimaloiden melu voi häiritä asukkaita, vaikka
melulle annetut ohjearvot eivät ylittyisikään, etenkin
kun useat asukkaat kokevat hankealueen hiljaisena
ja rauhallisena maaseutumaisemana. Asukaskyselyn
vapaamuotoisissa vastauksissa kommentoitiin myös
vaikeutta arvioida meluvaikutuksen suuruutta ilman
todellista kokemuspohjaa. Meluvaikutusten arvioinnin perusteella tuulivoimaloiden laskennallinen me-

lutaso lähimpien asuintalojen ja loma-asuntojen kohdalla on ohjearvojen rajalla. Asukaskyselyn mukaan
lähiasukkaat arvioivat tuulivoimalan äänen ja vilkkumis-/ varjostusefektin vaikuttavan häiritsevimmin
elämäänsä, kaukoasukkaat taas arvioivat häiritsevimpiä olevan tuulivoimaloiden varoitusvalot ja näkymisen horisontissa. Työpajassa melukysymys mainittiin,
mutta se ei korostunut keskustelussa merkittävimmistä vaikutuksista.
Hankealueen ja sen lähiympäristön maisema vaihtelee peltoaukeiden ja metsäisten selänteiden välillä. Suunnitellut voimalat olisivat maksimikorkeudeltaan torni ja lavat yhteenlaskettuna noin 200 metriä.
Voimalat sijoittuvat metsäiselle alueelle, jossa puusto peittää osan näkyvyydestä, mutta hankealueella
on myös avosoita ja peltoja, joille osa voimaloista näkyy hyvin. Maisema tulee muuttumaan ja muutos tulee näkymään useille vapaa-ajan ja vakituisille asunnoille. Muutoksen siedettävyys on vahvasti yksilösidonnaista, eikä sitä selitä yksiselitteisesti esimerkiksi
etäisyys tuulivoimaloista. Asukaskyselyn vapaamuotoisissa vastauksissa hanketta kommentoitiin sekä
positiivisesti ”Toivottavasti hankkeenne toteutuu;(…)
tontillemme näkyy varmasti kaikki tulevat mastot.
Tervetuloa tutustumaan, sopisi myös yksi mylly meille…” (sanamuotoja muokattu vastaajan yksityisyyden
säilyttämiseksi) että negatiivisesti ”Tuulipuistot tulisi
rakentaa jo rakennetuille meluisille alueille. Ei puhtaaseen, rauhalliseen, kauniiseen luontoon. Historiallisia
kylämaisemia tulisi suojella.”
Lähiasukkaissa on kauempana asuvia enemmän maisemavaikutuksen kielteisenä kokevia.
Maisemavaikutuksen merkitys asuinviihtyvyyteen ei

Kuva 13-6 Tuulivoimaloiden arvioitu vaikutus lähiasukkaiden elämään.
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nouse kokonaisuutena tarkasteltuna merkittäväksi,
mutta yksilötasolla ja paikallisesti vaikutus voidaan
kokea merkittävästikin asuinviihtyvyyttä heikentävänä. Vajaa viidesosa sekä lähellä että kauempana asuvista pitää kyselyn perusteella tuulivoimaloiden näkymistä horisontissa melko tai täysin siedettävänä vaikutuksena (15–19 %) tai kokee, ettei vaikutusta synny hänen asuinympäristössään (23 % lähiasukkaista
ja 57 % kauempana asuvista). Vaikutusten kumuloituminen (melu, varjostus, maisema) lähialueelle voi lisätä kielteistä vaikutusta asuinviihtyvyyteen, kun asuinviihtyvyyden kannalta tärkeinä pidetyt rauhallisuus ja
luonnonläheisyys häiriintyvät. Useat asukkaat arvostavat alueen perinnemaisemia ja kokevat, että tuulivoimalat pilaisivat alueen imagon.
Hankealueen lähiympäristössä ei sijaitse kouluja
tai päiväkoteja tai muita vastaavia niin sanottuja erityisen herkkiä kohteita, joiden toimintaan hankkeella
olisi vaikutusta.

Vaikutus alueiden virkistyskäyttöön ja
harrastusmahdollisuuksiin
Hankealueen nykyinen virkistyskäyttö ei vaarannu tuulivoimaloiden myötä, mutta joitakin muutoksia voi aiheutua etenkin rakentamisen aikana.
Virkistyskäyttöä voivat häiritä, maiseman ja äänimaailman muuttuminen, varjostus, tuulivoimaloiden rakentamistöistä aiheutuvat häiriöt tai rakentamisen
aiheuttamat muutokset ympäristössä. Hyötykäyttö,
kuten marjastus, sienestys ja metsästys on alueella
mahdollista edelleen. Myönteisenä vaikutuksena työpajassa tuotiin esiin, että huoltotiet voivat helpottaa
alueella kulkemista esimerkiksi metsänhoitoon liittyen. Toisaalta huolta kuitenkin aiheuttaa, miten tuulivoimalat vaikuttavat ihmisten virkistysmahdollisuuksiin ja luontoon rauhallisen metsäalueen muuttuessa.
Tuulivoimalat on lähtökohtaisesti pyritty sijoittamaan
siten, ettei niiden rakentaminen vaaranna esimerkiksi maakuntakaavassa tai inventoinneissa arvokkaiksi
merkittyjä luontokohteita tai Natura-aluetta.
Työpajassa mukana olleita metsästysharrastuksen edustajia huoletti tuulivoimaloiden rakentamisen ja käytön vaikutus riistan esiintymiseen ja liikkumiseen, etenkin hirvien ja peurojen mahdollinen
kaikkoaminen alueelta ja liikkuminen kohti valtateitä.
Riistavaikutusten arvioinnin mukaan (luku 12.2) huoli on perusteltu, ja rakentamisvaiheessa on mahdollista, että osa hirvieläimistä siirtyy muille yhtenäisille metsäalueille kauemmas häiriötekijöistä joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Tähän liittyen työpajassa nousi
esille ajatus seurantatutkimuksesta, jossa kartoitet-

taisiin hankkeen rakennus- ja käyttövaiheen vaikutuksia hirvieläimiin. Hankealueella ja sen ympäristössä on myös ratsutallitoimintaa. Huoli sekä rakennusaikaisen liikenteen, että tuulimyllyjen toiminnasta aiheutuvan melun ja välkkeen vaikutuksista hevosten
käyttäytymiseen nousi esille YVA-ohjelmasta lausutuissa mielipiteissä.
Kuten todettu, hankealueella ja sen läheisyydessä sijaitsee useita perinne- ja kulttuurimaisemakohteita, joita on tarkemmin kuvattu luvussa 10.1.5.
Maisemavaikutusten arvioinnin yhteydessä on todettu, että mahdollinen Tourunkulman maisema- ja kulttuuripolku tulisi kulkemaan suunnitellun tuulivoimapuiston läheisyydessä. Alueen virkistyskäytön näkökulmasta tuulivoimalat vaikuttavat alueen luonteeseen ja maisemaan, mutta eivät estä polun toteuttamista.

Vaikutus elinkeinoelämään
Vaikutukset elinkeinoelämään on arvioitu tarkemmin luvussa 9.4. Tässä on viitattu arviointiin siltä osin,
kun se liittyy sosiaalisiin vaikutuksiin. Hankkeen vaikutuksesta elinkeinoelämään keskusteltiin työpajassa. Hanke arvioitiin pääosin myönteiseksi mahdollisuudeksi seudulle ja Humppilan kunnalle.
Rakentamisvaiheen huollosta toivottiin virettä paikkakunnalle. Joidenkin laskelmien mukaan hyötyä esimerkiksi Humppilan kuntalaisille saadaan myös kiinteistöveron kautta, jota erään osallistujan mukaan
saataisiin kunnalle 200 000 €/vuosi. Voimamyllyn
edustajalta saatujen tietojen mukaan tuotto voisi olla
noin 9 000 €/voimala. Tieto perustuu Kemin tuulivoimapuiston kokemuksiin, joista on uutisoitu Pohjolan
Sanomissa 26.4.2010.
Työpajan osallistujat pohtivat, voisivatko tuulimyllyt vaikuttaa alueen muodostumiseen teollisuudelle
kiinnostavammaksi sijoittumisalueeksi, jos alue profiloituu vihreän sähkön tuottajaksi. Mahdollisen ketjureaktion käynnistyminen nähtiin sekä kielteisenä
että myönteisenä: elinkeinoelämän ja yritystoiminnan houkutteleminen alueelle lisää alueen elinvoimaa ja tuo työpaikkoja, mutta toisaalta luonnontilaisuus vähenee samalla entisestään. Hankkeen vaikutusta yritysten sijoittumiseen on vaikea arvioida, koska yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat niin monet
muutkin tekijät. YVA-ohjelmasta lausutussa kymmenien henkilöiden allekirjoittamassa mielipiteessä selvitettiin, ettei hankkeella olisi Urjalassa mainittavaa
työllistävää vaikutusta rakentamisen ja toiminnan aikana, sillä työvoiman katsotaan tulevan ulkopuolelta.
Hankekuvauksen perusteella työllistävä vaikutus alu-
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eella olisi 150–400 henkilötyövuotta, eli noin 16–40
työpaikkaa (kts. tarkemmin kappale 9.4).
YVA-ohjelmasta lausutuissa mielipiteissä mainittiin
huoli tuulivoimaloiden aiheuttaman melun ja välkkeen vaikutuksista eläimiin muun muassa hankealueella toimivilla ratsu- sekä kotieläintiloilla. Alueella sijaitsee ratsutila, tuotantotauolla oleva sikatila ja viisi
lypsykarjatilaa. Vaikutukset eläimiin voivat kohdistua
myös elinkeinon harjoittajiin. Mahdollisia vaikutuksia
on tarkasteltu luvussa 9.4, jonka perusteella vaikutukset koti- ja tuotantoeläimiin eivät ole merkittäviä.
Huolta aiheutti mahdollinen vaikutus Nuutajärven
alueen vetovoimalle matkailijoiden näkökulmasta.
Myllyt eivät kuvasovitteiden ja maisemavaikutusten arvioinnin mukaan kuitenkaan tule näkymään
Nuutajärven historialliselle kylänraitille, eikä vaikutusta matkailulle oletettavasti synny tästä syystä.
Vastaavasti vaikutuksia voi tulla Venäjän alueen matkailulle. Matkailuun vaikuttavat monet tekijät. Osalle
tuulivoimapuistot voivat toimia vetovoimatekijänä
tulla tutustumaan alueelle (oletettavasti ohikulkijat,
jotka pysähtyvät matkailukohteisiin ja myymälöihin).
Sen sijaan luonnonrauhaa hakevat ja luonnon tarkkailusta kiinnostuneet matkailijat saattavat kokea
tuulivoimalat häiriötekijänä. Sekä myönteiset että
kielteiset vaikutukset matkailuun alueella jäänevät
vähäisiksi.

Ihmisten huolet ja toiveet, pelot ja ilot
Kun asukkaat ovat tyytyväisiä omaan asuin- ja elinympäristöönsä, kuten kyselyyn vastanneet pääasiassa ilmaisivat olevansa, olemassa olevan tilanteen
muuttuminen aiheuttaa usein huolta. Tyypillisesti
huolet liittyvät oletuksiin tai epävarmuuteen hankkeen vaikutuksista. Asukaskyselyn ja työpajan perusteella tässä hankkeessa suurimmat huolet liittyvät
maiseman ja luonnonympäristön muuttumiseen, linnustovaikutuksiin, ja riistaeläimiin kohdistuviin vaikutuksiin. Humppilan ja Urjalan alueella toimii useita aktiivisia metsästysseuroja ja riistaeläinten, etenkin
hirvien ja peurojen, mahdollinen kaikkoaminen alueelta voisi vaikuttaa metsästysseurojen toimintaan.
Vaikutusarvioinnin perusteella huoli ei ole aiheeton,
ja harrastajien näkemyksiä ja kokemuksia kannattanee hankkeen mahdollisesti toteutuessa kuunnella ja
seurata.
Sekä työpajassa, asukaskyselyssä että YVAohjelmasta lausutuissa mielipiteissä nousi esille asukkaiden huoli kiinteistöjen arvon laskemisesta ja siitä, kuinka korvauksia maksetaan. Voimamylly Oy:n
29.10.2012 antaman tiedotteen mukaan yhtiö tulee
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maksamaan korvauksia suunniteltujen tuulivoimalaitosten varsinaisten sijoituspaikkojen maanomistajien
lisäksi myös naapurimaanomistajille. Korvaus maksetaan menetetystä mahdollisuudesta rakentaa tuulivoimalaitos kyseisille alueille. Yhtiöt tulevat maksamaan myös vuotuista kehittämistukea kyläyhdistyksille, joiden alueelle tuulivoimaloita rakennetaan.
YVA-ohjelmasta lausutuissa mielipiteissä mainittiin lisäksi hankkeen aiheuttaneen ristiriitoja hanketta
kannattavien ja vastustavien asukkaiden välille, täten
huonontaen kyläläisten yhteishenkeä. Mielipiteissä
mainittiin myös huoli mahdollisten vaaratilanteiden
vaikutuksista, kuten esimerkiksi voimalan konehuoneessa syttyvä tulipalo ja sen leviäminen metsäpaloksi.
Asukkaiden huoli hankkeesta ja sen vaikutuksista
on yksi sosiaalisista vaikutuksista riippumatta siitä,
vastaako huoli muiden vaikutusarviointien tuloksia.
Vaikka vastaajat suhtautuvat tuulivoimaan yleisesti
ottaen melko myönteisesti ja Humppila-Urjalan tuulivoimapuistoon enemmän myönteisesti kuin kielteisesti, tuulivoimaloiden sijoittuminen omaan lähiympäristöön voidaan kokea kielteisesti. Huoli kielteisistä vaikutuksista korostuu kyselyn perusteella selvästi
lähialueilla.
Mahdollisina positiivisina vaikutuksina nähtiin
hyöty kunnalle kiinteistöveron muodossa, sekä metsäteiden rakenteen ja kunnossapidon paraneminen.
Rakentamisvaiheessa hankkeen nähtiin mahdollisesti myös tuovan virettä paikkakunnalle. Sekä asukaskyselyn vapaamuotoisissa vastauksissa että työpajassa nostettiin esille asukkaiden toive hyötyä hankkeesta laskemalla lähialueen talouksien sähkösopimusten
hintoja.
Lähiasukkaiden kielteisyyttä pyritään usein selittämään NIMBY-ilmiöllä (Not In My Back Yard eli ei minun takapihalleni). Osan kielteisestä suhtautumisesta
varmasti selittääkin hankkeen ja muutoksen läheisyyden aiheuttama epäluulo ja huoli, joita voitaisiin hälventää tietoa lisäämällä. Toisaalta yleensä hankkeesta
realisoituvat haitat ja kielteiset vaikutukset kohdistuvat nimenomaan lähialueille hyötyjen ja myönteisten
vaikutusten jakautuessa laajemmalle alueelle. Sekä
asukaskyselyn vapaamuotoisissa kommenteissa että
työpajassa toivottiin avoimempaa tiedostusta hankkeesta ja sen etenemisestä hyödyntämällä paikallislehtiä asukkaiden tavoittamisessa ja luomalla internet-sivut, jonne halukkaat voivat esittää kysymyksiä
ja saavat ajantasaista tietoa.

13.3.6 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE0
Jos hanketta ei toteuteta, sekä kielteiset että myönteiset vaikutukset jäävät toteutumatta. Hankkeeseen
liitetyt uhkakuvat (asuinympäristön muutos, vaikutus
virkistyskäyttöön, vaikutus luonnonläheisyyteen) samoin kuin toiveet ja odotukset (taloudelliset vaikutukset kunnalle, tuulivoiman lisääminen) jäävät toteutumatta. Sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta
VE0 aiheuttaa vähemmän kielteisiä vaikutuksia kuin
toteuttamisvaihtoehto VE1.

13.3.7 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen
ja lieventäminen
Tuulivoimalan haitallisista sosiaalisista vaikutuksista
osa syntyy ainakin osittain kollektiivisena kokemuksena, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yhteisön muiden jäsenten kanssa. Epävarmuus ja huoli ovat esimerkkejä vaikutuksesta, jonka muodostumiseen vaikuttaa myös se, missä valossa hanketta käsitellään julkisuudessa ja yhteisön keskuudessa. Hankkeesta on
kirjoitettu hankealueella ilmestyvissä paikallislehdissä Forssan Lehti ja Urjalan Sanomat. Molemmissa lehdissä hanketta käsiteltiin pääosin urjalalaisten näkökulmasta. Molemmissa lehdissä julkaistiin syyskuussa
2012 hanketta hyvin kriittisesti kommentoinut yleisönosastokirjoitus, jonka vaikutusta voi nähdä esimerkiksi useissa YVA-ohjelmasta lausutuissa mielipiteissä, joissa oltiin huolissaan mahdollisten rakennuskieltojen vaikutuksesta ja hankkeen vaikutuksista
kiinteistöjen arvoon, molemmat asioita, joita oli kirjoituksessa mainittu. Ihmiset voivat myös muuttaa
käsityksiään hankkeen aikanakin, esimerkiksi vuorovaikutuksen, lisäinformaation, vaikutusarviointien
tulosten ja uutisoinnin perusteella. Yksi HumppilaUrjalan tuulivoimapuiston sosiaalisista vaikutuksista
on hankkeeseen liittyvät huolet muutoksista ympäristössä. Tätä haitallista vaikutusta voidaan ehkäistä ja
lieventää tarjoamalla osallisille tutkittua tietoa, seurantatietoja sekä avointa tiedotusta.
Vaikka osalliset joissakin muissa hankkeissa ovat
toisinaan suhtautuneet kriittisesti siihen, että haittojen vähentämiseksi esitetään tiedotuksen ja vuorovaikutuksen kehittämistä, sillä kuitenkin on sosiaalisten vaikutusten hallinnan kannalta iso merkitys.
Pelkoja vähentää, kun huhujen tilalle saadaan tietoa.
Toisaalta, toiminnan aikana mahdollisia haittoja voidaan paremmin seurata ja niihin reagoida, jos ympäröivän yhteisön kanssa on jo valmiiksi toimiva viestin-

täkanava. Metsästäjät toivoivat työpajatilaisuudessa
seurantaa riistan liikkumisesta esimerkiksi opinnäytetyönä. Tämä olisi hyvä esimerkki haittojen lieventämisestä, joka palvelee sekä sosiaalisten vaikutusten
hallintaa että metsästykseen kohdistuvien vaikutusten seurantaa.
Osaa haitallisista sosiaalisista vaikutuksista on pyritty ja pystytty ehkäisemään jo suunnittelu- ja arviointiprosessin aikana tuulimyllyjen sijoittelun uudelleenarvioinnilla. Joitakin asukkaiden tärkeiksi nimeämiä kohteita on jätetty tuulivoimalarakentamisen ulkopuolelle. Myllyjen sijoittelussa on pyritty myös minimoimaan haitat sijoittamalla ne mahdollisimman
kauaksi asunnoista. Maiseman ja ympäristön muutosta ei kuitenkaan pystytä estämään tuulivoimaloiden rakentuessa.
Lentoestevalojen suuntaamisella yläviistoon on
saavutettu hyviä kokemuksia asukkaille aiheutuvien
haittojen vähentämisessä muun muassa Tanskassa.
Suuritehoisten lentoestevalojen tehoa pystytään
myös pienentämään silloin, kun voimaloiden läheisyydessä ei ole ilmailuliikennettä, ja sensoreiden havaitessa ilma-aluksen lähestymisen usean kilometrin
päässä lentoestevalojen teho nostetaan täyteen tehoon ja varmistetaan näin lentoesteen näkyminen.
Vaihtoehtoisesti niin sanottujen näkyvyysantureiden
avulla toimivat lentoestevalojärjestelmät säätävät valotehoa näkyvyyden mukaan. Saksassa näitä näkyvyysantureita on ollut käytössä vuodesta 2007 lähtien. Lopullinen lentoestevalotyyppi ratkeaa vasta kun
voimalapaikan lentoestelupa on myönnetty. Myös
melu- ja välkearviointien yhteydessä esitetyt mahdollisuudet ehkäistä haitallisia vaikutuksia ovat samalla
keinoja vähentää haitallisia vaikutuksia asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen. Sosiaalisten vaikutusten
kytkeytyminen muihin vaikutuskokonaisuuksiin näkyy myös haittojen lieventämisessä.
Myönteisten vaikutusten vahvistamiseksi elinkeinoelämän mahdollisuudet hyötyä tuulivoimapuiston
rakentamisen tuomasta positiivisesta vireestä alueen
elinkeinoelämään tulee selvittää, jos mahdollisuuksista halutaan varmistaa jäävän hyötyä alueelle myös
välillisesti niin rakennus- kuin toimintavaiheessakin.

13.3.8 Epävarmuustekijät
Sosiaaliset vaikutukset ovat subjektiivisia ja sidoksissa
kohteeseen/kokijaan, aikaan ja paikkaan. Vaikutusten
arvioinnin aikana yksittäisten asukkaiden, ts. vaikutusten kohteiden, näkemyksiä ja ajatuksia joudutaan
nostamaan yleisemmälle tasolle, jolloin osa yksilöta-
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son tiedosta häviää. Toisaalta vaikutusarviointia olisi
mahdoton tehdä yksilökohtaisesti, joten tietty tiedon
yleistäminen on hyväksyttävä.
Arviointiprosessin dokumentoinnilla pyritään minimoimaan subjektiivisuuteen liittyvät epävarmuustekijät siten, että arvioinnin lukijan on mahdollista
päätellä, mihin vaikutusarvioija näkemyksensä perustaa. Tämän vuoksi tässä hankkeessa sosiaalisten
vaikutusten arvioinnissa käytettyjä aineistoja on esitetty YVA-selostuksen liitteenä niiltä osin, kuin niitä
ei ole raportoitu itse vaikutusarvioinnin tekstien yhteydessä (asukaskyselylomake, asukaskyselyn tuloskuvat, vapaamuotoiset kommentit, työpajamuistio).
Muiden vaikutusarviointien mahdolliset epävarmuudet voivat kertaantua sosiaalisten vaikutusten
arviointiin niiltä osin, kuin ne vaikuttavat asuin- ja
elinympäristön viihtyvyyteen.

13.4

Vaikutukset ihmisten terveyteen

13.4.1 Tausta ja kriteerit
Merkittävänä terveysvaikutuksena pidetään terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa, joka on
määritelty terveydensuojelulain 1 §:ssä seuraavasti:
•• ihmisessä todettava sairaus, tai
•• muu terveydenhäiriö, taikka
•• sellainen tekijä tai olosuhde, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.
Lisäksi merkittävänä terveysvaikutuksena pidetään
myös tapaturmavaaraa, suuronnettomuusriskiä tai
muuta vastaavaa uhkaa terveydelle. Työterveyteen
liittyvät asiat, kuten työtapaturmat, eivät sisälly terveysvaikutusten arviointiin.
Jokin hanke voi myös aiheuttaa lieviä ja/tai tilapäisiä terveysvaikutuksia ihmisissä ja heidän elinympäristössään. Tällaisia ovat esimerkiksi melun ja hajun aiheuttamat viihtyvyyshaitat, joita ei kuitenkaan pidetä
terveyshaittoina. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999).
Merkittävien terveysvaikutusten yleisiä tunnistamisperusteita ovat:
•• terveysvaikutusten vakavuusaste (kuolema, vamma, epidemian uhka, sairaus, taudin oireet, unihäiriöt)
•• terveysvaikutusten vaihtelu ajan mukaan (tunti-,
vuorokausi- ja vuodenaikavaihtelu)
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•• terveysvaikutusten kesto (pysyvä, vuosia, kuukausia)
•• terveysvaikutusten kohdistuminen erityisryhmiin
(lapset, vanhukset, sairaat, eri altisteille herkistyneet yksilöt)
•• altistustapa (ihon kautta, hengitettynä, nieltynä,
aistinelinten kautta)
•• altistuvien ihmisten lukumäärä (yksi henkilö … koko
alueen väestö).

13.4.2 Tuulivoimapuiston vaikutukset
terveyteen
Tuulivoimalla tapahtuva sähköntuotanto ei aiheuta
ihmisen terveydelle haitallisia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään. Tuulivoima korvaa osaltaan
muun muassa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua
energiaa, josta aiheutuu polttoaineesta ja tekniikasta
riippuen erilaisia päästöjä.
Tuulivoimaan ei liity suuria onnettomuusriskejä,
joilla olisi laajoja vaikutuksia ihmisille ja yhteiskunnalle. Onnettomuusriskit liittyvät lähinnä tuulivoimaloiden lähiympäristöön. Tuulivoimalan rakenteisiin, kuten roottoreihin, voi kertyä talvella jäätä, joka pudotessaan voi teoriassa aiheuttaa vaaraa. Koska voimalat sijoitetaan useiden satojen metrien etäisyydelle
asutuksesta, ei terveysriskejä kuitenkaan muodostu.
Tuulivoimalat synnyttävät ääntä ja vilkkuvaa valoa.
Hankkeen meluvaikutuksia on käsitelty luvussa 13.1.
Tuulivoimaloiden aiheuttamaa välkettä on käsitelty
luvussa 13.2. Näistä vaikutuksista ei aiheudu terveyshaittaa.
Tuulivoimapuistoihin yhdistetään terveysvaikutuksia ilman tieteellisiä perusteita. Muualla maailmassa
tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat ovat raportoineet terveys- ja hyvinvointiongelmista, kuten unihäiriöistä, iho-oireista ja päänsärystä ja liittäneet nämä
ennen kaikkea altistumiseen matalataajuiselle melulle ja infraäänelle, mutta myös sähkömagneettiselle säteilylle. Tämänhetkisen tieteellisen tiedon perusteella tuulivoimaloiden lähialueella esiintyvät infraäänitasot eivät voi vaikuttaa terveyteen. (Lanki 2012)
Kokonaisuudessaan voidaan arvioida, että tuulivoimahankkeesta ei aiheudu merkittäviä terveysvaikutuksia.

13.5

Riskit ja häiriötilanteet

13.5.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arviointimenettelyn yhteydessä arvioitiin suunnitellun tuulivoimapuiston riskejä ja niiden vaikutuksia
ympäristöön ja turvallisuuteen. Erikseen arvioitiin rakentamisen aikaisia vaikutuksia ja käytön aikaisia vaikutuksia. Lisäksi tarkasteltiin riskien todennäköisyyttä ja keinoja riskien vähentämiseksi. Lähtöaineistona
käytettiin kirjallisuustietoja rakentamisesta, toteutettuja ympäristövaikutusten arviointeja ja niiden yhteydessä tehtyjä riskeihin ja turvallisuuteen liittyviä selvityksiä.

13.5.2 Rakentamiseen liittyvät riski- ja
häiriötilanteet
Rakentamisen aikaiset riskit liittyvät lähinnä työturvallisuuteen. Rakentamisen aikana liikenne lisääntyy
teillä ja turvallisuussyistä liikkuminen on kielletty koneiden työalueella, eikä pystytysnosturin läheisyyteen ole pääsyä. Pystytysnosturin varoalue on kaksi
kertaa nosturin korkeus. Kaapelien rakentamisen aikana työalueella liikkuminen ei ole turvallisuussyistä
sallittua ja tuulivoimapuiston rakennusalue, jolla liikkuminen on rajoitettua, merkitään maastoon.
Voimajohtojen rakentamisen aikaiset riskit liittyvät työkoneiden liikkumiseen alueella. Rakentamisen
aikana työalueella liikkuminen kielletään onnettomuusriskin vähentämiseksi.
Rakentamisessa käytettävistä laitteista ja kuljetuskalustosta voi onnettomuus- ja häiriötilanteessa
päästä öljyä maaperään tai vesistöihin. Öljymäärien
arvioidaan kuitenkin olevan suhteellisen vähäisiä ja
öljyvuoto on melko epätodennäköinen. Maaperään
tai vesistöön päässyt öljyvuoto pystytään rajaamaan
ja puhdistamaan.

13.5.3 Tuulivoimapuiston mahdolliset riski- ja
häiriötilanteet
Suomessa kaikki yli 60 metriä korkeat lentoesteet on
merkittävä Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) lentoesteluvassa määräämällä tavalla. Tuulivoimaloiden
paikat merkitään ilmailukarttoihin kuten muutkin
korkeat mastot ja esteet. Tuulivoimalat tulevat sijoittumaan noin 400–1 000 metrin päähän toisistaan.
Tuulivoimala on suhteellisen helppo havaita ja väistää ja turvallisuustekijät huomioiden, ilmailuturvallisuudelle aiheutuva riski Humppilan–Urjalan tuulivoi-

mapuistosta on pieni. Tuulivoimapuiston vaikutuksia
lentoliikenteeseen ja puolustusvoimien toimintaan
on arvioitu tarkemmin luvussa 9.3.
Tuulivoimalasta irtoava kappale tai talviaikana irtoava lumi ja jää voivat aiheuttaa riskin tuulivoimalan lähistöllä liikkuville. Irtoava kappale tai jää voi lentää jopa 350 metrin päähän voimalasta kun tuulen
nopeus on 25 m/s. Tämä etäisyys on huomattavasti
alle melun takia suositettu asutukseen pidettävä etäisyys. Kappaleiden irtoaminen tuulivoimalasta on erittäin epätodennäköistä, ja lisäksi Humppilan seudulla tuulen maksiminopeus on mittauksissa ollut 120
metrin korkeudessa hiukan yli 18 m/s. Hollantilaisen
laskelman mukaan jonkin kappaleen irtoaminen sattuu vuodessa 1 voimalalle 4 000:sta 95 % todennäköisyydellä. Tämä tarkoittaa, että yhden tuulivoimalan toiminta-aikana (30 vuotta) riski on kokonaisuudessaan 0,7 %.
Jäätä muodostuu tuulivoimaloiden lapoihin vain
tiettyjen sääolosuhteiden aikana kun on kosteaa ja
kylmää, kuten silloin kun esiintyy alijäätynyttä sumua,
alijäätynyttä sadetta tai kun lämpötila nousee nopeasti yöllä. Jään putoileminen voidaan estää varustamalla voimalan lavat jäänestojärjestelmällä (lämmitys) tai jääntunnistimella, joka pysäyttää voimalan
jäätävissä olosuhteissa. Suurin riski jään putoamiselle on silloin, kun seisoksissa ollut voimala käynnistetään. Tässä tilanteessa voimalan vauhti on kuitenkin hidas ja vaara-alue näin ollen toiminnassa olevaa tuulivoimalaitosta pienempi. Lisäksi niinä päivinä, jolloin jäätymistä todennäköisimmin esiintyy, on
ihmisille vähemmän houkuttelevaa liikkua ulkona.
Tuulivoimalan lähialue voidaan varustaa putoilevasta
jäästä varoittavilla kylteillä.
Tuulivoimalan toimintaa haittaavat mahdolliset
häiriötilanteet voivat aiheuttaa vaaraa myös ympäristölle. Oikosulku tai sääolosuhteet (esim. myrsky tai salama) voivat vaurioittaa voimalaitosta ja aiheuttaa tulipalon konehuoneessa. Rakennevirhe tai maanjäristys voi aiheuttaa voimalan kaatumisen. Voimaloiden
vaihteistoissa ja laakereissa on öljyä satoja litroja,
mikä saattaa vakavissa häiriötilanteissa päästä vuotamaan maaperään tai vesistöön. Tällaiset vakavat häiriötilanteet ovat kuitenkin erittäin harvinaisia.
Tuulivoimalaitokset ovat korkeita rakenteita ja näin
olleen alttiita salamoille. Tuulivoimalat varustetaan
ukkosenjohtimilla. Tällä tavalla salamaniskun riski ja
sen aiheuttamat vahingot lähialueen metsille ja rakennuksille vähenevät.
Maailmassa on tilastoitu vuosina 2004–2007 45
tuulivoimaan liittyvää onnettomuutta ja 3–4 kuole-
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mantapausta vuodessa. Tämä tarkoittaa 0,3 onnettomuutta tai 0,02 kuolemantapausta tuotettua terawattituntia kohti. Pääsääntöisesti onnettomuudet ja
kuolemantapaukset ovat koskeneet tuulivoimalaitosten parissa työskenteleviä henkilöitä. Ruotsissa
Räddningsverket on tilastoinut seuraavat tuulivoimaan liittyvät onnettomuudet vuosina 1996–2007
(Vuonna 2006 Ruotsissa oli 750 tuulivoimalaa):
•• palo 5 kpl
•• työtapaturma 3 kpl
•• alueen evakuointi 1 kpl
•• öljyvuoto 1 kpl
Tavallisesti tuulivoimala-alue ei eristetä ja alueella
on vapaa kulku. Turvatoimet, joihin hankkeen yhteydessä on tarkoitus ryhtyä, ovat seuraavat:
•• voimakkailla tuulilla voimala pysäytetään
•• valvontajärjestelmä havaitsee, kun voimalan siiville muodostuu jäätä
•• voimalat varustetaan lentoestevaloilla
•• jokainen voimala varustetaan ukkosenjohtimella
•• voimalat varustetaan savu- ja lämpöhälyttimillä

13.5.4 Haitallisten vaikutusten
vähentämiskeinot
Säännöllisellä huollolla ja ylläpidolla varmistetaan
voimaloiden turvallinen käynti. Myös panostamalla ohjeistukseen ja valvontaan saavutetaan parempaa turvatasoa. Mahdollisten häiriötilanteiden ehkäisemiseksi tuulivoimalat varustetaan erilaisin hälyttimin ja voimalat ohjelmoidaan pysähtymään
jos jokin raja-arvo on rikottu, esimerkiksi kova tuuli.
Lentoestevaloilla ehkäistään lentokoneiden ja helikoptereiden törmääminen voimaloihin ja ukkosenjohtimilla varustaudutaan salamaniskuihin.
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14. Yhteisvaikutukset muiden
hankkeiden ja suunnitelmien
kanssa
Hankealueella on maa-ainesten ottotoimintaa, joka
aiheuttaa yhteisvaikutuksia tuulivoimapuiston kanssa. Maa-ainesten ottaminen ja murskaus aiheuttavat
melua, joka voi jonkin verran kumuloitua tuulivoimaloiden äänen kanssa. Louhinta- ja murskaustoiminta
on alueella kuitenkin satunnaista, joten pysyvää haittaa toimintojen yhtäaikaisuus ei aiheuta. Mikäli alueella tullaan jatkossa hakemaan merkittäviä maa-aineslupia, tulee yhteisvaikutukset arvioida maa-ainesten lupamenettelyissä. Tässä ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa yhteisvaikutuksia ei voi arvioida, koska maa-ainesten oton suunnitelmia ei ole käytettävissä. Tuulivoimapuisto tulee rajoittamaan alueen maankäyttöä maa-ainesten ottoon. Luvussa 9.1
on kuvattu tuulivoimaloiden vaikutusta maakuntakaavassa esitettyihin maa-aineksien ottoalueisiin.
Hankealueella on haettu lupaa turpeen ottoon.
Turvetuotannosta voi aiheutua pölyä, joka ei kuitenkaan haittaa tuulivoimatuotantoa. Muut turvetuotannon vaikutukset kohdistuvat lähinnä pintavesiin ja
maaperään, joilla ei ole merkitystä tuulivoimahank-

keen kannalta. Tuulivoimasta ei myöskään ole haittaa
turvetuotannolle, joka tapahtuu alhaalla maan pinnassa. Hankkeet ovat rinnakkain toteutuskelpoisia
tuulivoimahankkeen kannalta arvioituna.
Yhteisvaikutuksia Humppilassa suunnitellun
ekolentokentän kanssa on arvioitu luvussa 9.3.
Kiitoradan suunnan perusteella tuulivoimala-alue ei
ole ristiriidassa esitetyn lentokenttävarauksen kanssa. Tuulivoimapuisto tulee kuitenkin huomioida
hankkeen tarkemmissa suunnitelmissa.
Hankealueen eteläpuolelle Loimaalle on suunniteltu pieniä tuulivoimapuistoja, jotka karttatarkastelun
perusteella saattavat näkyä Jaukkarinkulmalla sekä
valtateillä 2 ja 9 yhtä aikaa arvioidun tuulivoimapuiston kanssa. Hankkeiden toteuttaminen ei kuitenkaan
arvion mukaan lisää merkittävästi maisemahaittaa,
vaikka näkymässä olisikin enemmän tuulivoimaloita.
Muut tuulivoimahankkeet sijaitsevat kauempana
Humppilan–Urjalan tuulivoimapuistosta, eikä yhteisvaikutuksia siten arvioida muodostuvan.
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15. Jatkotutkimusten ja seurannan
tarve

15.1

Melu

Mikäli suunnitelmat muuttuvat olennaisesti, tulee melumallinnus päivittää vastaavasti. Tuulivoimapuiston
valmistumisen jälkeen tuulivoimalaitosten aiheuttama melutaso tulee mitata laskennan mukaan eniten
melulle altistuvissa kohteissa. Mittauspisteiden valinnassa ja mittausten toteutuksessa tulee huomioida sääolosuhteiden vaikutus tuulivoimalaitosten meluun sekä alueen muut taustaäänet.

15.2

Välke

Mikäli suunnitelmat ja tuulivoimaloiden sijoituspaikat muuttuvat olennaisesti, voi tulla tarve tarkistaa
välkeilmiön esiintyminen mallintamalla sekä arvioida
välkkeen todellisen esiintymisen mahdollisuus eniten altistuvien osalta esimerkiksi näkyvyysanalyysin
avulla.

15.3

Elinolot ja viihtyvyys

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia muutoksia
seurataan muun muassa melumittauksin. Niiden lisäksi tulisi tehdä myös seurantakysely tai haastattelu
hankkeen lähiympäristön asukkaille tuulivoimapuiston koetuista vaikutuksista ja niiden merkityksestä.
Alueen aktiivisen metsästystoiminnan tukemiseksi
riistaseurannan toteuttamista tulisi selvittää.
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15.4

Linnusto

Sisämaahan sijoitettujen tuulivoimapuistojen vaikutuksista alueen linnustoon ei Suomessa ole vielä kertynyt kokemusta, koska yhtäkään laaja-alaista
maatuulivoimapuistoa ei ole Suomeen vielä rakennettu. Maa-alueelle sijoitettavien tuulivoimapuistojen linnustoon kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuukin ensisijaisesti maailmalla (erityisesti
Yhdysvalloissa) tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin ja
niistä saatuihin tuloksiin. Kansainvälisistä tutkimuksista saadut kokemukset eivät ole kaikilta osin suoraan verrattavissa Suomen erilaisiin olosuhteisiin ja
pesimälajistoon. Tällä hetkellä sisämaahan on suunnitteilla useita tuulivoimapuistoja monen eri energiayhtiön toimesta, ja siten tarve maatuulivoimapuistojen linnustoon kohdistuvien vaikutusten selvittämiseen on yhteinen. Linnustonseurannan jatkotutkimustarpeet ja -selvitykset tulisivatkin kohdistaa ensimmäisiin Suomessa rakennettaviin maatuulivoimapuistohankkeisiin, jotta niistä saatavia kokemuksia ja
tietoa voitaisiin hyödyntää laaja-alaisemmin jatkossa. Seurannassa käytettävät menetelmät tulisi pyrkiä
osaltaan vakioimaan, jotta tulosten vertailukelpoisuus ja mahdollinen yleistettävyys pystyttäisiin turvaamaan ja tuloksia hyödyntämään siten myös tulevien tuulivoimahankkeiden suunnittelussa.

OSA III VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS
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16. Vaihtoehtojen vertailu ja
vaikutusten merkittävyyden
arviointi
16.1 Hankkeen vaihtoehdot ja vertailun
periaatteet
YVA-menettelyn tavoitteena oli arvioida Humppilan
ja Urjalan kuntien rajalle suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksia. Hankkeen vaihtoehdot ovat VE1 sekä ns. nollavaihtoehto VE0, jossa hanketta ei toteuteta. Hankkeen vaihtoehdot on esitetty
tarkemmin luvussa 3.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitiin vaikutuksia, jotka ovat kunkin tarkastellun vaikutuksen osalta muutos nykytilasta tarkasteluhetkeen.
Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu vertaamalla niitä nollavaihtoehdon, eli käytännössä suunnittelualueen nykytilan ja sen luontaisen kehityksen
mukaisiin vaikutuksiin.
Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu muutoksen
suuruuden ja vastaanottavan kohteen herkkyyden
avulla sekä vertaamalla vaikutuksia kuormitusta koskeviin ohje- ja raja-arvoihin, ympäristön laatunormeihin sekä alueen nykyiseen ympäristökuormitukseen.
Tässä on lisäksi otettu huomioon asukashaastattelun aikana saatua palautetta niistä vaikutuksista, joita asukkaat pitävät alueen ja suunnitellun hankkeen
kannalta merkittävinä. Vaikutusten suuruutta ja vaikutuskohteiden herkkyyttä tarkastelluille vaikutuksille on tarkasteltu luvuissa 8.1–13.5.
Eri tarkasteltujen vaihtoehtojen vaikutuksia on vertailtu taulukossa 16-1 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Taulukossa 16-2 on esitetty vertailun tulokset.
Vaikutusten merkittävyyttä voidaan tarkastella
erikseen niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Jokin vaikutus voi olla paikalli-
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sesti hyvin merkittävä mutta alueellisella tasolla sen
merkittävyys on sen sijaan vähäisempi. Arvioinnissa
on otettu huomioon seuraavia merkittävyyteen vaikuttavia tekijöitä:
•• Aiheutuvan muutoksen suuruus (vaikutuksen intensiteetti tai määrä, kohderyhmän tai alueen suuruus)
•• Kohde ja sen herkkyys muutoksille
•• Vaikutuksen todennäköisyys: epätodennäköinen
– varma
•• Vaikutuksen laajuus: paikallinen – kansainvälinen
•• Vaikutuksen kesto: lyhytaikainen – pysyvä
•• Kasautuvat vaikutukset: ei ole - on kasautuvia vaikutuksia
•• Arvion varmuus: hyvin epävarma - erittäin varma
•• Tärkeys intressitahojen kannalta: ei merkitystä erittäin tärkeä

16.2 Haitallisten vaikutusten
lieventämisen mahdollisuudet
Tuulivoimalaitosten melu- ja välkevaikutuksia on
mahdollista pienentää teknisesti rajoittamalla voimalaitosten toimintaa häiritsevimpinä ajanjaksoina.
Useissa voimalatyypeissä laitoksen aiheuttamaa melutasoa on mahdollista pienentää, mikäli se katsotaan
tietyissä olosuhteissa tarpeelliseksi. Myös välkkeen
osalta useilla laitosvalmistajilla on jo olemassa valmiita ratkaisuja voimalaitosten pysäyttämiseksi niinä
ajanhetkinä, jolloin mahdollisesti häiritseväksi koettavaa vilkkuvaa varjostusta esiintyy.
Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia voidaan
hyödyntää suoraan jatkosuunnittelussa.

Taulukko 16-1 Merkittävyyden arviointi.
Suuruusluokaltaan pieni
vaikutus

Suuruusluokaltaan keskisuuri
vaikutus

Suuruusluokaltaan suuri
vaikutus

Vähäinen arvo/herkkyys

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen arvo/
herkkyys

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri arvo/herkkyys

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Vaikutuksen merkitys

Vaikutukset eivät
erotu

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomisen muutoksen taustatasosta /
luonnollisesta tasosta.

Vähäinen merkitys

Pienen suuruusluokan vaikutukset, jotka ovat standardien mukaisia ja/tai kohdistuvat alhaisen tai
kohtalaisen arvon/herkkyyden resursseihin/vaikutuskohteisiin. Kohtalaisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat alhaisen arvon/herkkyyden resursseihin/vaikutuskohteisiin.

Kohtalainen merkitys

Laaja luokka, jossa vaikutukset ovat standardien mukaisia. Nämä vaikutukset voivat olla suuruusluokaltaan pieniä kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on suuri,
kohtalaisia kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen,
tai suuria kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden herkkyys on kohtalainen.

Suuri merkitys

Vaikutus ylittää hyväksyttävät rajat ja standardit, on suuruusluokaltaan joko suuri ja kohdistuu
resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai kohtalainen ja kohdistuu
resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on suuri.

Taulukko 16-2 Merkittävimmät vaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu.
VE0
Hanketta ei toteuteta

Vaikutukset ilmastoon
ja uusiutuvan energian
tuotantoon

Ei edistä tuulivoimatuotannon kehittämistä Suomessa. Vaikutussuunta
negatiivinen.

VE1
21 tuulivoimaa
Hankkeella pystytään korvaamaan
fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja
hillitsemään ilmastonmuutosta.
Hankkeen osuus Suomen tuulivoiman
tuotantotavoitteesta 4–5 %. Vaikutussuunta positiivinen.
Tuulivoimalat eivät vaikeuta alueen
muuta käyttöä maa- ja metsätalousvaltaisena alueena.

Yhdyskuntarakenne ja
maankäyttö

Alue säilyy nykyisessä käytössä maa- ja
metsätalousvaltaisena alueena. Vähäinen haja-asutuksen ja vapaa-ajan
asutuksen lisääntyminen voi olla mahdollista. Maankäyttö ei aseta rajoituksia mahdolliselle maa-ainesten oton
suunnittelulle.

Hankealueella ja sen reunoilla olemassa
olevien asuinkiinteistöjen virkistysreittien ja alueiden käytölle aiheutetaan
vähäistä häiriötä.
Joidenkin tuulivoimaloiden sijoittuminen mahdollisille maa-ainestenottovyöhykkeille tai niiden tuntumaan
saattaa osaltaan rajoittaa maa-ainesten
ottoalueiden laajuutta.
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VE0
Hanketta ei toteuteta

VE1
21 tuulivoimaa

Vaikutuksia ei synny, mikäli hanke ei
toteudu. Työllisyyden kehittymiseen
negatiivinen vaikutus.

Työllistävä vaikutus positiivinen rakentamisvaiheessa. Lisäksi työllistävä
vaikutus toiminnan aikana huoltoteiden kunnossapidossa ja mahdollisissa
voimaloiden huoltotöissä sen mukaan
minkä kokoisena hanke toteutuu.

Hankealue säilyy ennallaan, jolloin
muutoksia maa- ja kallioperään ei
synny.

Hankealueen vaikutukset kohdistuvat tuulivoimaloiden perustusten ja
huoltoteiden sekä kaapeliyhteyksien
rakentamisalueille. Vaikutus on vähäinen vastaten normaalissa maarakennustoiminnassa tapahtuvaa maan
muokkausta.

Pohjavesi

Pohjavesiolosuhteet alueella säilyvät
nykyisellään.

Paikallisia vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin voi esiintyä lähinnä voimaloiden
perustusten rakentamisesta johtuen.
Vaikutukset rajoittuvat voimaloiden
välittömään läheisyyteen, eikä haitallisia vaikutuksia laajemmin alueen
pohjaveden laatuun tai hyödyntämiseen aiheudu. Hanke ei aiheuta riskiä
alueella olevan Kangasniemen pohjavesialueen ja lähteiden antoisuuteen
tai veden laadulle.

Pintavesi

Pintavesien tila säilyy nykyisellään ja
kehittyy luonnollisen muutoksen sekä
mahdollisten valuma-alueella tapahtuvien toimenpiteiden, kuten metsänhakkuiden ja ojitusten, mukaisesti.

Paikallisia vaikutuksia maarakennustöiden yhteydessä voi esiintyä ilmentyen
lähinnä lähiojien veden samentumisena. Vaikutukset ovat paikallisia ja
ohimeneviä. Rakennusvaiheen jälkeen
vaikutuksia pintavesiin ei ole odotettavissa.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Ei muutosta nykytilanteeseen.

Ei merkittävää muutosta nykytilanteeseen. Voimaloiden sijoituspaikoilla
ja tiealueilla vähäistä muutosta, joka
ei kohdistu suojeltuihin lajeihin tai
luontotyyppeihin tai vesi-, metsä- ja
luonnonsuojelulakikohteisiin.

Muuttavat linnut

Hankealue säilyy ennallaan.

Vaikutukset kohdistuvat suurikokoisista
linnuista kurkeen, mutta vaikutusten
merkittävyys on vähäinen.

Pesivä linnusto

Alueen pesimälinnusto säilyy pääosin
nykyisenlaisena. Alueella harjoitettava
metsätalous sekä suunniteltu turvetuotanto ovat merkittävimmät alueen
metsälinnustoon vaikuttavat tekijät.

Hankealue sijoittuu pääosin linnustollisesti vähäarvoiselle alueelle. Alueelliset
vaikutukset kohdistuvat lähinnä suuriin
päiväpetolintuihin ja kanalinnuista
metsoon.

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueiden nykytila ja
luontoarvot säilyvät ennallaan.

Luonnonsuojelualueiden nykytila ja
luontoarvot säilyvät ennallaan, kun
esitetyt haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot toteutetaan.

Elinkeinoelämä

Maa- ja kallioperä
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Maisema ja kulttuuriperintö

Melu

Välke

Metsästys

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

VE0
Hanketta ei toteuteta

VE1
21 tuulivoimaa

Maiseman ja kulttuuriympäristön
kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena ja
suurempia muutoksia voi ilmaantua
muiden hankkeiden kautta.

Tuulivoimalat ovat uusi elementti
pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaisessa maisemassa ja vaikuttavat alueen
identiteettiin. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvoihin tuulivoimaloilla
on vähäisiä tai kohtalaisia vaikutuksia.
Voimakkain maisemavaikutus kohdistuu Venäjän kartanon maisema-alueen
suuntaan ja hankealueen lähiympäristön asutuille alueille.

Hankealue säilyy ennallaan, alueen melutilanne kehittyy liikenteen ja muun
maankäytön mukaisesti.

Välkevaikutusta ei synny.

Yli 40 dB melualueella on joitakin
vakituisia asuintaloja ja loma-asuntoa,
mutta merkittäviä 40 dB ylityksiä ei ole
(yli 2 dB).
Joissain tilanteissa melu saattaa asuintalojen ja loma-asuntojen kohdalla olla
häiritsevää, mutta usein muut äänet
peittävät tuulivoimalaitosten melun
alleen.
Välkevaikutus vähintään 8 tuntia/vuosi
kohdistuu alueella 9 vakinaiseen ja 36
loma-asuntoon.
Suurin yksittäiselle rakennukselle kohdistuva välkevaikutus Real Case mallinnuksella on noin 22 tuntia vuodessa.

Vaikutuksia metsästykseen ei synny.

Rakentamisen aikana todennäköisesti
osa alueen hirvieläimistä siirtyy rauhallisemmille alueille, mutta palaa vanhoille ruokailu- ja elinalueilleen rakentamisen jälkeen.

Ihmisten elinolosuhteissa ei tapahdu
muutosta.

Tuulivoimaloiden ääni, varjostus ja
näkyminen haittaavat jonkin verran lähimpien asukkaiden asumisviihtyvyyttä
sekä hankealueen ja sen lähiympäristön virkistyskäyttöä.
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17. Hankkeen
toteuttamiskelpoisuus

Hankkeen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ratkaistaan kaavoitusmenettelyllä.
Hankkeen ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus
on arvioitu edellä taulukossa 16-2. Sen mukaan haitallisia merkittäviä ympäristövaikutuksia ei tule.
Arvioinnin perusteella hanke on toteuttamiskelpoinen. Tuulivoimaloiden asutukselle aiheuttama häiriö
muodostuu yleisesti meluhaitasta, ajoittaisesta varjostusvälkynnästä sekä lähimaiseman muutoksesta.
Voimaloista ei aiheudu asutukseen, elinoloihin tai virkistykseen kohdistuvaa haittaa eikä lainkaan terveyshaittaa.
Arvioinnissa on tuotu esiin mahdollisuuksia lieventää hankkeen haitallisia vaikutuksia. Näiden seikkojen
huomioon ottaminen on suositeltavaa hankkeen jatkosuunnittelussa. Hanke on ympäristönsuojelullisesti
toteutuskelpoinen, vaikka arviointiin sisältyvät epävarmuudet otettaisiin huomioon.
Teknisen toimivuuden osalta toimintaa on tarkasteltu arvioinnissa noin 2600 vuotuisen käyttötuntimäärän perusteella. Tämä vaihtelee jonkin verran voi-
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malatyypin ja vuosittaisten tuuliolosuhteiden vuoksi.
Nykyaikaiset tuulivoimalaitokset ovat erittäin pitkälle teknisesti kehittyneitä, ja niitä voidaan säätää/pysäyttää automaattisesti laitosten automatiikalla. Tällä
voidaan huomioida esim. merkittävää melua tuottavat olosuhteet, jäätäminen ja tuulensuunnan muutokset. Tarvittavat säätöehdot määräytyvät teknisen ja mm. tämän ympäristötarkastelun perusteella.
Toteuttamiskelpoisuus toteutuu kaikkien suunniteltujen voimaloiden osalta, koska voimalaitosten keskinäinen toimivuuden optimointi on tehty jo puiston
suunnitteluvaiheessa. Nämä tiedot tarkentuvat tuulimittausten- ja mallinnusten edetessä alueella.
Hankkeen taloudellinen tarkastelu tehdään erikseen. Tarkastelun perusteella ratkeaa se, että onko
hanke lopulta taloudellisesti toteutuskelpoinen ja
käynnistyykö hanke kokonaisuutena vai esimerkiksi osittaisena. Hankkeesta vastaavalla Voimamylly
Oy:llä on myös hyvät taloudelliset edellytykset toteuttaa suuri energiainvestointi.

18. Sanasto ja lyhenteet

generaattori

Kone, joka muuttaa liike-energian sähkövirraksi.
Kilowatti, tehoyksikkö

kW
1 MW (megawatti) = 1 000 kW = keskikokoisen tuulivoimalan huipputeho
Kilowattitunti, energiayksikkö
kWh
1 MWh (megawattitunti) = 1 000 kWh

kV, kilovoltti

Voltti (V) on jännitteen yksikkö, jota käytetään jännitteen ja sähköisen potentiaalin
ilmaisemiseen.
1 kV = 1 000 V
Watti (W) on tehon yksikkö.

MW, megawatti
1 MW = 1 000 kW = 1 000 000 W
roottori

Turbiinin juoksupyörä

suunnittelualue

Käytetään myös termiä hankealue
Alue, jonka sisälle suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat

turbiini

Tuuliturbiini eli kone, jolla virtaavan ilman liike-energia muutetaan mekaaniseksi
energiaksi
Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus).

yhteysviranomainen

YVA

Yhteysviranomaisen tehtäviin YVA-prosessissa kuuluu muun muassa arviointiohjelman ja -selostuksen laittaminen nähtäville, julkiset kuulemiset, lausuntojen ja
mielipiteiden kerääminen sekä kokoavien lausuntojen antaminen.
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukainen menettely ympäristövaikutusten arvioimiseksi.
YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin, joista voi aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia.
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