
 

 

Humppilan Urjalan tuulivoimapuisto

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset linnustoon

1. Johdanto
Humppilan – Urjalan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa nostettiin esiin 
erityisesti seuraavat hankkeen linnustoon kohdistuvat vaikutukset: 

 Alueen sijainti valtakunnallisesti tärkeällä kurjen kevät- ja syysmuuttoreitillä 
 Alueen läpi joinain vuosina tapahtuva hanhimuutto 
 Alueella pesivään metsokantaan kohdistuvat vaikutukset 

Pirkanmaan ELY-keskus on Urjalan tuulivoimayleiskaavan ehdotuksesta antamassaan lausunnossaan 
todennut: ”Kaavan aiheuttamia linnustovaikutuksia on tarpeen vielä selvittää suhteessa laajempaan 
kokonaisuuteen ja siinä muutonaikaisten vaikutusten merkittävyyteen.” 

Tässä täydennysraportissa kuvataan Humppilan-Urjalan tuulivoimapuiston läheisyydessä olevat muut 
tiedossa olevat tuulivoimahankkeet ja arvioidaan näiden hankkeiden yhteisvaikutuksia erityisesti 
muuttolinnuston kannalta. Lisäksi arvioidaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esiin nostetun 
metson mahdolliset kannan muutokset tuulivoimahankkeen johdosta. 

2. Lähialueen hankkeet
Humppilan – Urjalan tuulivoimapuisto on pinta-alaltaan selvästi laajin lähiseudun tuulivoimahankkeista. 
Noin 30 km säteellä on tiedossa viisi muuta tuulivoimahanketta, joista on käytettävissä ainakin alustavia 
aluerajauksia: Punkalaitumen Isosuo, Loimaa-Alastaro, Loimaa Viipurin tila, Jokioinen Tyrinselkä ja Forssan 
Kiimassuo (Kuva 2-1). 

 

Kuva 2-1. Humppilan – Urjalan tuulivoimapuisto ja muut lähiseudun tuulivoimahankkeet. 



 

 

3. Merkittävät lintujen muuttoreitit

3.1. Kurki
Humppilan – Urjalan alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä kurkien kevät- ja syysmuuttoväylällä 
(Toivanen ym. 2014). Keväällä muutto sisämaan yllä on melko hajanaista, mutta syysmuutolla voidaan 
havaita parhaimmilla paikoilla nykyään jopa 20.000 kurkiyksilöä päivässä parhaina muuttopäivinä. Kurjet 
käyttävät sekä keväällä että syksyllä toisistaan erotettavissa olevia itäistä ja läntistä muuttoreittiä sen 
mukaan minne ne ovat matkalla. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Keski-Ruotsin linnut käyttävät läntistä 
reittiä, joka sijaitsee pääosin tässä tarkasteltavien tuulivoimapuistojen länsipuolella. Sen sijaan Oulun 
seudun, Lapin ja Pohjois-Ruotsin linnut käyttävät itäistä reittiä, jonka alueella Humppilan – Urjalan ja 
lähiseudun tuulivoimapuistot sijaitsevat (Kuva 3-1). 

 

Kuva 3-1. Kurjen valtakunnallisesti tärkeät muuttoreitit Toivasen ym. (2014) mukaan. Humppilan-Urjalan 
tuulivoimapuisto on osoitettu nuolella. 

Kurjen muuttoreittien tarkempaan sijoittumiseen vaikuttaa tuulensuunta ja reitille osuvat sadealueet. Alue, 
jolla suurin osa itäisten kurkien muutosta tapahtuu, on Humppilan – Urjalan alueella noin 135 km leveä 
vyöhyke. Tässä raportissa tarkasteltavat kuusi tuulivoimahanketta sijaitsevat syysmuuttoreittiin ja 
päämuuttosuuntaan nähden osin peräkkäin siten, että ne muodostavat kolme lentoestealuetta (Kuva 3.2).  



 

 

 

Kuva 3-2. Kurjen itäisemmän syysmuuttoreitin päämuuttosuunnat ja tuulivoimapuistojen muodostamat 
lentoestealueet. Lentoestealueet on projisoitu samalle linjalle olettaen muuttosuunnaksi koillinen->lounas. 

Kun tuulivoimapuistojen hankealueiden luode-kaakko –suuntainen halkaisija projisoidaan samaan 
päämuuttolinjaan, tarkasteltavat tuulivoimapuistot muodostavat yhteensä 15 km leveän lentoestealueen 
(Kuva 3-2). Näin tarkasteltuna se on noin 10 % päämuuttoväylän leveydestä. Todellisuudessa 
tuulivoimapuistot eivät kuitenkaan muodosta läpäisemätöntä estettä. Humppilan-Urjalan 
tuulivoimapuiston alueella tuulivoimalat tulevat sijaitsemaan muuttosuuntaan nähden noin 4 km leveänä 
vyöhykkeenä kahdessa erillisessä ryhmittymässä. Yksittäisten voimaloiden lapojen muodostaman 
riskialueen väliin jää vähintään satojen metrien tyhjä väli ja alueen kahden tuulivoimalaryhmittymän väliin 
jää itä-länsisuunnassa noin kilometrin levyinen vapaa lentokäytävä (Kuva 3-3).  

Kurjet muuttavat sisämaan yllä pääasiassa tuulivoimaloiden lapojen eli riskikorkeuden yläpuolella ja 
useimmiten kirkkaalla ilmalla, jolloin tuulivoimalat ovat helposti havaittavissa. Humppilan – Urjalan 
tuulivoimapuiston syysmuutonseurannassa vuonna 2012 noin 15 % suunnittelualueen yli lentäneistä 
kurjista lensi riskikorkeudella, loput sen yläpuolella (Suomen Luontotieto 2013). 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. 

Kurkien kevätmuutto tapahtuu syysmuuttoa useammin öisin (Toivanen 2014), mikä voi lisätä kurkien 
törmäysriskiä tuulivoimaloihin. Toisaalta kevätmuutto on syysmuuttoa hajanaisempaa sisämaan yllä, koska 
Etelä- ja Keski-Suomen kurjet saapuvat pesimäseuduilleen ennen pohjoisen kannan läpimuuttoa. Lisäksi 
itäkurkien kevätmuuttoreitti on syysmuuttoreittiä leveämpi (Kuva 3-1). Edellä mainittujen seikkojen vuoksi 



 

 

voidaan arvioida, että tarkasteltavien tuulivoimahankkeiden kurkien kevätmuutolle aiheuttama haitta ei ole 
suurempaa kuin syysmuutollakaan, koska kevätmuuttoreitit suuntautuvat pääasiassa pohjoiseen ja 
tuulivoimapuistot ovat yhtä helposti väistettävissä vastakkaiseen suuntaan lennettäessä. 

Punkalaitumen ja Forssan välillä sijaitsevat tarkasteltavat tuulivoimapuistot on helposti väistettävissä, 
eivätkä ne muodosta kurkien pääasialliseen muuttosuuntaan nähden nielumaisia muodostelmia, joihin 
linnut voisivat ajautua. Kukin hankealue on väistettävissä muuttamalla lentoreittiä enintään 2 km 
sivusuunnassa, joten hankkeiden yhteisvaikutustakaan ei voi pitää merkittävänä. 

 

Kuva 3-3. Humppilan – Urjalan voimaloiden tarkempi sijoittelu. Pisteiden koko kuvassa vastaa voimalan lapojen 
todellista leveyttä (säde 65 m). Kurjen syysmuuttoreitin päälentosuunnat on osoitettu nuolin. 

 

3.2. Muut lajit
Viimeisten vuosien aikana arktisten hanhien muuttokäyttäytyminen on muuttunut siten, että ne lepäilevät 
yhä useammin Etelä-Suomessa sekä kevät- että syysmuutolla. Esimerkiksi tundrahanhen lepäilijämäärät 
ovat kasvaneen Huittisten seudulla viime vuosina (Ahlman & Luoma 2013). Humppilan-Urjalan 
tuulivoimapuiston lähimmät viime vuosien merkittävät hanhien lepäilyalueet ovat Urjalan Kortejävi, 
Punkalaitumen Kuparinjärviö, Loimaan Köyliönkylä ja Vännilä-Tammiainen, Ypäjän Lavansuo ja Jokioisten 
Lintupaju (Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry 2014) (Kuva 3-4). Näillä peltoalueilla keväiset hanhimäärät 
ovat parhaimmillaan olleet useita satoja yksilöitä. Humppilan-Urjalan tuulivoimapuisto sijaitsee metsäisellä 
alueella ja yli kymmenen kilometrin päässä lähimmästä merkittävästä hanhien lepäilyalueesta (Urjalan 
Kortejärvi). Välimatkan ja isojen peltoaukeiden puuttumisen vuoksi Hämeen – Pirkanmaan alueella 
lepäilevät hanhiparvet eivät todennäköisesti lennä usein suunnittelualueen kautta. 

Hanhien muuttoparvet voivat lentää suunnittelualueen kautta. Alue ei kuitenkaan sijaitse erityisesti 
hanhien muuttoa kanavoivalla tai tiivistävällä seudulla, joten hanhiparvien lentäminen juuri 



 

 

suunnittelualueen kautta on satunnaista. Punkalaitumen ja Forssan välillä sijaitsevat suunnitellut 
tuulivoimapuistot eivät muodosta hanhien muuttosuunnan kannalta vaikeasti kierrettävissä olevia esteitä, 
vaan jokainen tuulivoimapuisto on kierrettävissä pienellä lentoreitin muutoksella ilman, että sen 
seurauksena ajauduttaisiin seuraavan tuulivoimapuiston muodostamaan nielumaiseen esteeseen. Lisäksi 
kuten kurjen kohdalla on tarkasteltu, yksittäisten tuulivoimaloiden väliin jää satojen metrien levyisiä 
vapaita alueita, jolloin muuttoreitille osuva yksittäinen tuulivoimala on helposti väistettävissä. 

Törmäysmallinnuksissa käytettäväksi hanhien väistökertoimeksi on esitetty arvoa 99,8 – 99,9 % hanhien 
talvehtimisalueilla (Fernley ym. 2006, Scottish Natural Heritage 2013). Väistöprosentti on huomattavan 
suuri, sen perusteella vain yksi hanhi tuhannesta ei väistäisi kohdalle osuvaa tuulivoimalaa. Luku ole 
suoraan yleistettävissä muuttomatkan varrelle osuvan tuulivoimalan väistöprosentiksi, mutta se on silti 
suuntaa antava. Eri Euroopan maista on koottu yli 11.000 lintua kattava aineisto tuulivoimaloihin 
törmänneistä linnuista (Dürr 2014). Tässä alueellisesti varsin kattavassa aineistossa on mukana vain 17 
kuolleena löydettyä yksilöä metsä-, tundra-, valkoposki- ja sepelhanhista.  

Edellä kuvatun perusteella voidaan arvioida, että Humppilan-Urjalan tuulivoimahanke ei yksinään tai 
muiden hankkeiden kanssa yhdessä tarkasteltuna muodosta hanhille merkittävää törmäysuhkaa, sillä se ei 
sijaitse merkittävien lepäilyalueiden läheisyydessä eivätkä hanhet ole erityisen törmäysherkkiä lajeja. 

 

Kuva 3-4. Tärkeimmät hanhien lepäilyalueet suunnittelualueen lähikunnissa. 

  



 

 

4. Hankkeen vaikutukset metsokantaan
Humppilan-Urjalan suunnitellun tuulivoimapuiston alueella elää vakituinen ja melko runsas metsokanta. 
Metso pyrkii 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. Skotlannissa on 
havaittu, että metsojen tiheys on alentunut 70 – 235 metrin etäisyydellä metsäautotiestä, riippuen tien 
vilkkaudesta. Tämän perusteella tuulivoimapuiston rakentamisen ja käytön aikaisten vaikutusten voidaan 
arvioida vaikuttavan noin enimmillään 200 metrin etäisyydelle huoltotiestä ja voimalasta. 
Tuulivoimapuiston alueelle suunnitellut huoltotiet noudattavat pääosin olemassa olevaa tieverkostoa, joten 
huoltoteillä ei pilkota reviirejä lisää nykytilanteeseen verrattuna. 

Urjalassa metsojen tiheys vuonna 2014 kesälaskennassa oli 3,4 yksilöä neliökilometrillä ja Humppilan-
Jokioisten-Ypäjän alueella 3,3 yksilöä neliökilometrillä (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2014). Vuoden 
2014 metsokanta oli kolmanneksen edellisvuotta pienempi Etelä-Hämeen alueella, johtuen pääosin kylmän 
alkukesän aiheuttamasta huonosta poikastuotosta. Kun oletetaan, että kaikki metsot ovat metsämailla, 
saadaan kuntien metsämaan pinta-ala huomioiden metsotiheydeksi Urjalassa 5,6 ja Humppilassa 6,7 yksilöä 
neliökilometrillä metsämaata (metsien pinta-alatiedon lähteenä Suomen ympäristökeskuksen Corine-
maanpeittoaineisto).  

Tuulivoimapuiston aiheuttamasta metsokannan muutoksesta saadaan karkea enimmäisarvio olettamalla, 
että metsokanta taantuu 50 % metsätieverkostoa ympäröivältä 200 m vyöhykkeellä. Tällä oletuksella 
Urjalan hanke heikentää kunnan metsolle soveltuvaa metsäalaa 2 km2 ja Humppilan puolella vastaava 
heikennys olisi 3 km2. Käytettäessä heikennyksen suuruutena 50 % arviota, Urjalan kunnan osalta tämä 
tarkoittaisi metsokannan 0,3 % laskua ja Humppilassa 2,0 % laskua (taulukko 4-1). Edellä mainittu arvio 
lienee yliarvio, sillä todellisuudessa tuulivoimaloiden pystytyspaikat ovat enimmäkseen hakkuuaukeita eli jo 
valmiiksi metsolle huonosti soveltuvia alueita, alueen tiestöllä on jo valmiiksi vähäinen määrä liikennettä ja 
200 m vyöhykkeen häiriövaikutus on todennäköisesti pienempi kuin 50 %.  

Vaikka edellä kuvattu laskelma on karkea, se kuitenkin osoittaa, että Humppilan-Urjalan tuulivoimapuiston 
vaikutukset seudun metsokantaan jäävät vähäisiksi ja peittyvät lajin vuotuisen kannanvaihtelun alle. 
Metsokantaan vaikuttaa oleellisesti alueen metsien rakenne, joten tuulivoimahankkeen aiheuttama lievä 
haitta olisi helposti kompensoitavissa noudattamalla alueen metsien käsittelyssä metsoa suosivia 
menetelmiä. 

 

Taulukko 4-1. Metsokannan laskennallinen muutos Humppilassa ja Urjalassa, kun poistetaan metsäpinta-alasta 
tuulivoimapuiston tieverkostoa ympäröivä 200 m vyöhyke. 
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(%) 

Humppila 148,6 73,6 3,3 6,7 491 3 481 -2 

Urjala 505,3 309,1 3,4 5,6 1718 2 1713 -0,3 

 

  



 

 

5. Johtopäätökset
 Punkalaitumen ja Forssan välillä sijaitsee kuusi suunniteltua tuulivoimapuistoa 

valtakunnallisesti merkittävällä ns. itäkurkien muuttoreitillä 
 Tuulivoimapuistot eivät muodosta merkittävää lentoestettä kurjille johtuen niiden 

keskinäisestä sijainnista osin toistensa takana pääasialliseen muuttosuuntaan nähden 
 Yksittäisen tuulivoimapuiston väistäminen ei ohjaa lintuja kohti toisten 

tuulivoimapuistojen muodostamia esteitä. 
 Humppilan-Urjalan tuulivoimapuiston voimalat eivät muodosta erikseen tai yhdessä 

muiden hankkeiden kanssa tarkasteltuna merkittävää haittaa kurkimuutolle 
 Humppilan-Urjalan tuulivoimapuiston läheisyydessä ei sijaitse merkittäviä hanhien 

muutonaikaisia kerääntymäalueita 
 Humppilan-Urjalan tuulivoimapuiston voimalat eivät muodosta erikseen tai yhdessä 

muiden hankkeiden kanssa tarkasteltuna merkittävää haittaa hanhimuutolle 
 Humppilan-Urjalan tuulivoimapuisto voi aiheuttaa pienen metsokannan laskun 

tuulivoimaloiden ja käytetyn huoltotiestön lähialueella. 
 Karkea arvio metsokannan mahdollisesta vähentymisestä Humppilan-Urjalan 

tuulivoimahankkeen vuoksi on ko. kuntien alueilla 0,3 – 2 %. Vaikutus on suurempi 
Humppilan puolella, jossa metsämaan osuus kunnan pinta-alasta on pienempi. Urjalan 
puolella hankkeella ei todennäköisesti ole havaittavaa vaikutusta kunnan metsokantaan. 

 

Lahdessa 28. päivänä tammikuuta 2015 

RAMBOLL FINLAND OY 
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