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YVA-ohjelmasta annetun yhteysviranomaisen lausunnon
huomioon ottaminen YVA-selostuksessa

Yhteysviranomaisen lausunto Huomioiminen YVA-selostuksessa
YLEISTÄ
Hankkeen aikataulu tarkistettava YVA-menettelyn
osalta.

Tarkennetaan aikataulu YVA-selostukseen
kohtaan 2.6 YVA-menettelyn aikataulu

Lisättävä kuvaus toiminnan loppumisen jälkeisestä
purkamisesta eli voimaloiden poistamisesta ja
materiaalien kierrättämisestä sekä mikä taho siitä
vastaa.

Kuvataan asia YVA-selostuksen kohdassa 3.3.7
Tuulivoimahankkeen käytöstä poisto.

Kaavoitustilannetta tulee täydentää Satakunnan
maakuntakaavan tiedoilla. Satakunnan
maakuntakaava tulisi vaikutusalueen osalta esittää
myös karttakuvana.

Täydennetään YVA-selostusta Satakunnan
maakuntakaavan tiedoilla ja karttaotteilla
vaikutusalueen osalta kohdassa 7.
Kaavoitustilanne ja kohdassa 9. Vaikutukset
maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen.

Tulisi esittää maakuntakaavan mukainen tuulivoima-
alueen rajaus ja hankevaihtoehtojen eroavuus siitä.

Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen
tuulivoima-alueen rajaus ja hankevaihtoehtojen
rajaus on esitetty YVA-selostuksen kohdassa 7.
Kaavoitustilanne ja kohdassa 9. Vaikutukset
maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen.

Tulee huomioida, että hankealue on maakuntakaava-
aineistossa tunnistettu hiljainen alue.

Asia on tuotu esiin YVA-selostuksen kohdassa 20.
Äänimaisema.

Tulee huomioida, että hankealueelle sijoittuvat
voimassa olevat
rantakaavat eli Kyrösjärven Rantalan rantakaava (RK
27) ja Ojajärven rantakaava (RK 42) eivät voi olla
päällekkäisiltä osiltaan yhtä aikaa voimassa
tuulivoimaosayleiskaavan kanssa.

Asia on käsitelty YVA-selostuksen kohdassa 9.4
Vaikutukset maankäyttöön ja
yhdyskuntarakenteeseen.

Arviointiselostuksessa tulee esittää arvio voimaloiden,
rakennus- ja huoltoalueiden, parannettavan ja
rakennettavan tieverkon, penkereiden ja
maakaapeloinnin alle jäävästä maa-alueen
kokonaismäärästä.

Hankkeen alle jäävän metsän pinta-ala on esitetty
kohdassa 14.2. Vaikutukset luonnonvarojen
hyödyntämiseen, kohdassa 4.2.1.

Huomioitava epävarmuus sähkönsiirron liittämisestä
Caruna Oy:n verkkoon.

Asia on tuotu esiin YVA-selostuksen kohdassa 28
Arvioinnin epävarmuustekijät.

Maakuntakaavoituksen selvitysten yhteydessä
käytetyn voimalan kokoa suhteessa
hankevaihtoehtoihin tulisi havainnollistaa esittämällä
joissakin kuvasovitteissa 193 metriä korkeiden
tuulivoimaloiden ääriviivat

Havainnollistaminen on tehty YVA-selostuksen
kohdassa 10.2.3 Kuvasovitteet kuvaan 10.4.

Arviointiselostukseen täydentää Hämeenkyrön
kunnan ja Ikaalisten kaupungin alueilla vireillä
olevan Konikallion tuulivoimahankkeen tiedot.

Tiedot Konikallion hankkeesta lisätty
arviointiselostukseen kohtaan 25.1.
Tuulivoimahankkeet. Ei tiedossa muita uusia
esisuunnittelussa olevia tuulivoimahankkeita
lähialueelta.

Otettava huomioon ympäristöluvan tarve. Asia on kuvattu YVA-selostuksen kohdass
5.11.1.Ympäristölupa.
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Yhteysviranomaisen lausunto Huomioiminen YVA-selostuksessa
Yhteysviranomainen katsoo, että
arviointiselostuksessa tulee olla yleistasoa tarkempi
esitys seurannan kohteista ja menetelmistä.
Seurantaohjelman tulee kohdentua erityisesti
hankkeen merkittäviin ympäristövaikutuksiin, jotka on
todettu ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Vaikutusten seuranta on kuvattu YVA-selostuksen
kohdassa 29 Vaikutusten seuranta.

MAISEMA
Arvioinnissa tulee ottaa huomioon mahdollisuus, että
tuulivoimalat olisivat haruksellisia (esim. kuvasovitteet
haruksellisista voimaloista).

YVA-selostukseen on lisätty tyyppipiirros
haruksellisista voimaloista kohtaan 10.2.20
Tyyppipiirros haruksellisesta tuulivoimalasta.

Hankkeen maisemavaikutusten arvioinnissa
käytettävää vyöhykkeisyysjakoa tulee selvittää ja
määritellä tarkemmin tämän hankkeen lähtökohdista
ja varmistaa, että vaikutusten vaikutusalueet ulottuvat
varovaisuusperiaatetta noudattaen.

Asia on käsitelty YVA-selostuksen kohdassa 10.2.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
alakohdassa 10.2.1. Lähtötiedot ja
arviointimenetelmät.

ARKEOLOGINEN KULTTUURIPERINTÖ
Vaikutusarvioinnin yhteydessä inventoidut kohteet
tulee merkitä myös karttaesityksenä
arviointiselostukseen, jotta arvioinnin kattavuus
voidaan todeta.

Arkeologisen inventoinnin kohteet on esitetty
YVA-selostuksessa kohdassa 11 Arkeologinen
kulttuuriperintö karttakuvassa 11.2 sekä liitteenä
olevassa inventointiraportissa.

Alalukua 13.1. Hankealueen maiseman ja
kulttuuriympäristön yleispiirteet tulee täydentää
maakuntakaavaa varten tehdyillä selvityksillä.

Asia on kuvattu YVA-selostuksen kohdassa 10.1.
Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön
yleispiirteet.

Arvokkaat geologiset kohteet tulee siirtää kohtaan 19
Muut luonnonolot, koska ne eivät ole muodostuneet
ihmistoiminnan seurauksena.

Arvokkaat geologiset kohteet on esitetty YVA-
selostuksen kohdassa 10.1 Hankealueen
maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet.

Korjattava kulttuuriperintöä koskevan termistön siten
kuin Pirkanmaan maakuntamuseo esittää.

YVA-selostuksessa on otettu huomioon
maakuntamuseon termistöä koskevat
kommentit.

ILMASTO
Maakunnan hiilinieluja tarkastelevaa erillisselvitystä
Metsien hiilensidonta ja hiilivarastot sekä niiden
kehitys Pirkanmaalla (LUKE 2019), sekä
Metsäkeskuksesta löytyvää ajantasaista tietoa
maakunnan hiilinieluista ja varastoista tulee käyttää
pohjatietona metsäpoistuman merkitystä arvioitaessa.

YVA-selostuksen liitteeksi on laadittu erillinen
hiilitaseselvitys, jossa on käytetty lähtötietoina
mm. LUKEn metsävaratietoja.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta kuvatut
skenaarioennusteet tulee päivittää Ilmastopaneelin
tuoreen SUOMI-raportin mukaisiksi.

Ilmastonmuutoksen skenaarioennusteet on
kuvattu Suomen Ilmastopaneelin vuoden 2021
raportin mukaan YVA-selostuksessa kohdassa
19.2 Ennustettu ilmastonmuutos.

Lisätttävä huomio Pirkamaan Hinku-tavoiteista ja
Pirkanmaan energiajärjestelmäselvityksestä.

HINKU-tavoitteet ja Pirkanmaan
energiajärjestelmäselvitys on huomioitu YVA-
selostuksessa kohdassa 19.1 Ilmastotavoitteet.

Arviointien tulee tuottaa tietoa myös
tuulivoimahankkeen materiaalitehokkuudesta ja
luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

Asia on käsitelty YVA-selostuksen kohdassa 14.2
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Arviointia tulisi laajentaa ja täydentää koskemaan
hiiltä sitovan pinta-alan lisäksi metsäkadon
vaikutuksiin hiilivarastoihin ja -nieluihin.

YVA-selostukseen on lisätty hiilitaselaskennan
tulokset kohtaan 19.4 Hiilitaselaskennan tulokset.
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Yhteysviranomaisen lausunto Huomioiminen YVA-selostuksessa
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen arvioinnissa tulee
kiinnittää huomiota ilmaston muuttumiseen hankkeen
elinkaaren aikana ja tästä mahdollisesti aiheutuviin
riskeihin.

YVA-selostuksessa on kuvattu ja arvioitu
ilmastonmuutoksen vaikutuksia hankkeelle
kohdassa 19.3 Ilmastonmuutoksen vaikutukset
hankkeeseen.

Arvioinnissa tulee selvittää rakennusaikaisten
kuljetusten vaikutukset ilmapäästöihin.

Rakentamisen aikaisten kuljetusten aiheuttamat
hiilidioksidipäästöt on huomioitu hankkeen
hiilitaselaskennassa YVA-selostuksen kohdassa
19.4 Hiilitaselaskennan tulokset.

Ilmanlaadun osalta tulee huomioida teiden
pölyäminen sekä esittää lieventämiskeinot.

Asia on käsitelty YVA-selostuksen kohdassa 19.5
Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun

MAA- JA KALLIOPERÄ, LOUHINTA
Arviointiselostukseen tulee täydentää maa- ja
kallioperän kuvaus myös sähkönsiirtoreitin osalta

YVA-selostuksessa maaperä on kuvattu myös
sähkölinjojen osalta. Maaperäkarttaan lisätty
sähkönsiirtoreitit.
13. Luonnonolot

Alueella louhittava tai alueelle tuotava
arseenipitoinen tai happoa tuottava kalliokiviaines
tulee selvittää arviointia varten käytettävissä olevin
tiedoin.

YVA-selostuksessa on kerrottu, että hankealuetta
ei ole luokiteltu mahdolliseksi happamien
sulfaattimaiden esiintymisalueeksi, myös happoa
tuottavat mustaliuskeet huomioitu. Alue
tunnistettu arseeniprovinssiksi, tämä lisätty
maankamaran kuvaukseen. Suurimmat
arseeniprovinssin mahdolliset vaikutukset
kohdistuvat pintavesiin, tämä lisätty
pintavesiosioon.
13. Luonnonolot

Hankekuvauksessa tulee ilmetä mahdollinen louhinta
alueella.

Hankealueen maa-ainestenottoalue ja hanketta
varten louhittava kiviaines on kuvattu YVA-
selostuksessa.
14. Luonnonvarat

Arvioinnissa tulee huomioida, miten tuulivoimahanke
vaikuttaa hankealueen välittömässä läheisyydessä
sijaitsevan arvokkaan geologisen muodostuman eli
Vähä-Ojajärven kallioiden arvoihin ja miten ne
turvataan.

Vähä-Ojajärven kalliot on huomioitu YVA-
selostuksen vaikutusten arvioinnissa.
Muodostuman luo ei suunnitteilla tuulivoimalaa.
Herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi.
13. Luonnonolot

PINTA- JA POHJAVEDET
Pintavesien kuvausta sähkönsiirron osalta täydentää
ja huomioida siirtoreitin linjalle osuva Poltinjoki, jossa
elää uhanalainen ja rauhoitettu taimen.

Asia on kuvattu YVA-selostuksen kohdassa 13.2.
Vaikutukset luonnonoloihin, kohdassa 13.2.3.
Yhteenveto vaikutuksista sekä YVA-selostuksen
liitteessä Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon

Tarkasteltava voidaanko voimalinjat johtaa muualta
kuin pohjavesialueen läpi tai tarkasteltava reitti joka
kulkee kauempaa vedenottamosta.

Ei ole mielekästä maakaapelireittiä, joka kiertäisi
pohjavesialueen. YVA-selostuksessa on esitetty
sähkönsiirrolle YVA-ohjelmassa esitetyn lisäksi
toinen reittivaihtoehto. Vaikutuksia
vedenottamoihin on kuvattu YVA-selostuksen
kohdassa 13.2.3.

Tulee arvioida 110 kV maakaapelina toteutettavan
voimajohdon ja hankkeen vaatiman tieverkoston
vaikutukset Tevaniemen 1-luokan pohjavesialueelle.

Hankkeen vaikutuksia Tevaniemen
pohjavesialueelle on arvioitu YVA-selostuksen
kohdassa 13.2 Vaikutukset luonnonoloihin.
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Tarkemmat pohjavesiolosuhteet, kuten pohjaveden
pinnankorkeus ja pohjaveden yläpuolisten
maakerrosten koostumus, tulee selvittää.

Pohjavesialueen maakerrosten koostumus ja
sedimenttipaksuudet on kuvattu
arviointiselostuksessa kohdassa 13.1.2
Pohjavedet.

Tulee selventää, miksi hankealueella tehtävillä toimilla
ei voi olla vaikutusta sen läheisyydessä sijaitsevan
pohjavesialueen pohjaveden laatuun tai määrään.

Vaikutusten arviointia pohjavesien osalta on
täsmennetty arviointiselostuksessa kohdassa 13.2
Vaikutukset luonnonoloihin.

LUONTO JA KASVILLISUUS
Hankealueen sijoittuminen ”metsäalueelle” ei ole
riittävä tapa luonnehtia alueen kasvillisuuden
nykytilaa ja jättää epäselväksi alueella vallitsevat
kasvillisuus- ja metsätyypit

Hankealueen kasvillisuuden nykytilaa ja alueella
vallitsevat kasvillisuus- ja metsätyypit on kuvattu
tarkemmin arviointiselostuksessa.
15.1 Luonnonympäristön yleispiirteet,

Maastossa kartoitetuista alueista ja merkittävistä laji-
ja luontotyyppihavainnoista tulee laatia riittävän
yksityiskohtaiset kartat, jotta voidaan ottaa kantaa
arvioinnin riittävyyteen.

Huomionarvoiset luontotyypit on esitetty YVA-
selostuksen kohdassa 15.1. Luonnonympäristön
yleispiirteet, kasvillisuus ja luontotyypit kuvassa
15.1. Suojelullisesti huomioitavien lintulajien
havaintopaikat tai reviirit on esitetty kohdassa
16.1.3.Suojelullisesti huomioitavat pesimälajit
kuvassa 16.2.

Linnustoselvitysten laadinnassa ja linnustovaikutusten
arvioinnissa tulisi hyödyntää Ympäristöministeriön
vuonna 2016 laatimaa raporttia Linnustovaikutusten
arviointi tuulivoimarakentamisessa (Suomen
ympäristö 6/2016).

Linnustovaikutusten arviointimenetelmät on
kuvattu YVA-selostuksen kohdassa 16.2.
Vaikutukset linnustoon kohdassa
16.2.2.Lähtötiedot ja arviointimenetelmät sekä
YVA-selostuksen liitteessä Vaikutukset
linnustoon.

Lentoestevalojen vaikutus myös lepakoiden ja lintujen
osalta.

Lentoestevalojen vaikutusta muuttolinnustoon
on kuvattu kohdassa 16.2. Vaikutukset linnustoon
alakohdassa 16.2.1. Vaikutusten tunnistaminen.
Vaikutukset lepakoihin on kuvattu kohdassa
17.4.1. Tuulivoimahankkeen vaikutukset
eläimistöön.

LIIKENNE
Otettava huomioon tasoristeysluvan tarve sekä
erikoiskuljetuslupa.

Erikoiskuljetusreitillä sijaitseva tasoristeys on
valtatiellä 23, eikä sille tarvitse hakea ratalain 2a
luvun mukaista tasoristeyslupaa.
Erikoiskuljetusluvan tarve on käsitelty YVA-
selostuksen kohdassa 5.9. Erikoiskuljetuslupa

Pohjoispuolen maantien tiedot tulee korjata
arviointiselostukseen. Tien numero on 13275 (13775
sijaan)

Tien numero on korjattu YVA-selostuksen
kohtaan 22.1 Liikenteen nykytila

VIESTINTÄYHTEYDET
Hankevastaavan tulee esittää suunnitelma radio- ja tv-
signaalin häiriöiden estämiseksi viimeistään
rakennuslupien myöntämisvaiheessa.

Merkitään tiedoksi.

Huomioitava Telia Finland Oyj:n lausunto vaihtoehdon
VE1 pohjoisimman voimalan sijoittumisesta.

Voimalan sijainti on muutettu
hankevaihtoehdossa.

Arviointiselotukseen tulee täydentää (YVA-lain 2 §:n
mukaisena) miten hanke vaikuttaa mahdollisuuteen

Vaikutukset asuinkiinteistöjen arvoon on kuvattu
YVA-selostuksen kohdassa 18.4. Vaikutukset
ihmisiin ja virkistyskäyttöön alakohdassa 18.4.2.
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käyttää kiinteää tai irtainta omaisuutta (ei rahallista
arviointia).
Tulee tarkastella mahdollisia haittoja
tuotantoeläimille.

Vaikutuksia karjatiloille on tarkasteltu
vaikutusten arvioinnissa elinkeinotoiminnan
osalta.

IHMISET
Yhteysviranomainen pyytää täydentämään
vaikutusten arviointiin ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia
myös Parkanon keskustassa.

Kuvattu YVA-selostuksen kohdassa 18.4.
Vaikutukset ihmisiin ja virkistyskäyttöön
alakohdassa 18.4.3. Yhteenveto vaikutuksista.

Arvioinnissa tulee huomioida vaikutukset Vahojärven,
Hankalammen ja Hankajärven ympärillä olevan
vakituisen ja vapaa-ajan asumiseen.

Kuvattu YVA-selostuksen kohdassa 18.4.
Vaikutukset ihmisiin ja virkistyskäyttöön
alakohdassa 18.4.3. Yhteenveto vaikutuksista.

Lähimpien asuin- ja lomarakennusten etäisyydet
hankealueesta tulee tarkistaa.

Etäisyydet on kuvattu YVA-selostuksen kohdassa
18.1. Alueen asutus ja väestön nykytila

Arviointiohjelman aineistoon tulee lisätä uusimpia
kotimaisia selvityksiä virkistysalueiden
terveyshyödyistä.

YVA-selostuksen kohdassa 18.4. Vaikutukset
ihmisiin, virkistyskäyttöön ja elinkeinoitoimintaan
alakohdassa 18.4.2. Vaikutusten tunnistaminen
on tuotu esiin selvityksiä metsien virkistyskäytön
terveyshyödyistä.

Arvioinnissa tulee tarkastella huolellisesti
metsästyksen vaikeutuminen voimaloiden lähialueilla
ja mahdolliset laajemmatkin vaikutukset esim.
ampumasektoreiden rajoittumisen yhdessä paikallisen
metsästysseuran kanssa.

Hanke ei rajoita metsästystä rakentamisaikaa
lukuun ottamatta. Asia on kuvattu YVA-
selostuksen kohdassa 17.4.4.
Tuulivoimahankkeen vaikutukset metsästykseen.

MELU
Melun vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon
hankealueella tai mahdolliset lähialueen tapahtuva
maa-ainestenotto ja kiviaineksen murskaus sekä
yhteysvaikutus työmaaliikenteen ja muiden melua
aiheuttavien työvaiheiden kanssa.

Asia on käsitelty YVA-selostuksen kohdassa 7.
Äänimaisema.
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1 Asukaskyselyn toteutus

Tässä raportissa esitetään yhteenveto Tevaniemen tuulivoimahankkeen asukas-
kyselyyn saaduista vastausjakaumista. Kysely toteutettiin osana hankkeen YVA-
menettelyä, ja sen tuloksia on hyödynnetty ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa.

Kyselyllä selvitettiin hankealueen nykyistä käyttöä sekä asukkaiden suhtautu-
mista hankkeeseen ja tuulivoimaan yleisemmin. Lisäksi kartoitettiin asukkaiden
näkemyksiä hankkeen merkittävimmistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuk-
sista sekä vaikutuksista virkistyskäyttöön, maisemaan ja asumisviihtyisyyteen.

Kyselylomake käsitti monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä, joihin oli
mahdollista vastata vapaamuotoisesti. Vastausjakaumat esitetään kysymyksit-
täin numeroituina diagrammeina niiltä osin kuin mahdollista. Vapaamuotoiset
vastaukset on jäsennetty teemoittain ja huomioitu vaikutusten arvioinnissa.

Kysely toteutettiin avoimena internetkyselynä 20.9. – 24.10.2021 välisenä ai-
kana. Kyselyn tiedotetta ja paperisia vastauslomakkeita jaettiin 450 kpl posti-
laatikoihin kartassa esitetyllä alueella 22.9. - 24.9.2021.

Vastauksia asukaskyselyyn saatiin yhteensä 150 kpl. Internetin kautta vastan-
neita oli 139, ja postitse vastauslomakkeen palautti 11 henkilöä.
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2 Hankkeen kuvaus

Kartta 1: Tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron tarkasteltavat vaihtoeh-
dot
Tevaniemen hankealue sijoittuu Ikaalisten kaupungin alueelle, noin 11 kilometriä Ikaa-
listen keskustasta pohjoiseen ja 12 kilometriä Parkanon keskustasta etelään. Hankealu-
eelta on Parkanon kunnan rajalle matkaa noin 1,6 kilometriä. Hankealueen pinta-ala on
noin 1249 hehtaaria.

Tuulivoimahankkeessa suunnitellaan enintään 9 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8
- 10 MW. Voimaloiden napakorkeus on enintään 200 m ja lavan pituus enintään 100 m,
kuitenkin niin, että kokonaiskorkeus on enintään 280 m. YV A-menettelyssä tarkastel-
laan kahta toteutusvaihtoehtoa, joista vaihtoehdossa VE1 rakennettaisiin enintään 9
voimalaa ja vaihtoehdossa VE2 enintään 8 voimalaa. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa
VE0, jossa tuulivoimahanketta ei toteuteta.

Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdys- ja huoltotiet, maakaa-
pelointi voimaloiden välille sekä sähköasema. Sähkönsiirtoehdotuksessa sähkö siirre-
tään noin 7 kilometriä pitkällä 110 kV maakaapelilla Vähäjärven eteläpuolelle Carunan
verkkoon. Ajatuksena on, että samaan kaapelikaivantoon laitettaisiin myös kyseisessä
kohdassa sijaitseva 20 kV voimajohto, joka on uusimisikäinen, jolloin tämä 20 kV ilma-
johto saataisiin samassa yhteydessä pois peltoalueelta.

Kuva 2.1. Asukaskyselyn yhteydessä esitetty Tuulivoimahankkeen ja sähkönsiir-
ron vaihtoehdot.
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Kartta 2: Hankealuetta ympäröivillä alueilla sijaitsevat asuin- ja loma-
rakennukset
Hankealueella ei ole vakituista asutusta. Lähin lomarakennus sijaitsee noin 1,2 kilomet-
rin päässä lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,8
kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta voimalasta.

Ikaalisten kaupungin keskusta sijaitsee noin 11 kilometriä hankealueen eteläpuolella.
Parkanon keskusta sijaitsee noin 13 kilometriä hankealueen pohjoispuolella. Jämijärven
keskusta sijaitsee noin 20 kilometriä hankealueen länsipuolella. Asuinrakennuksia on
noin kahden kilometrin päässä suunnitelluista tuulivoimaloista hankealueen luoteispuo-
lella Leppäsjärvellä ja Poltissa ja lounaispuolella Tevaniemessä.

Kuva 2.2. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset.
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Kartta 3: Etäisyydet hankealueella (yli 5 km)
Hankealueen eteläpuolella sijaitsee Ikaalisten kaupungin keskusta noin 11 kilometrin
etäisyydellä, pohjoispuolella Parkanon keskusta noin 13 kilometrin etäisyydellä ja länsi-
puolella Jämijärven keskusta noin 20 kilometrin etäisyydellä.

Kuva 2.3. Etäisyydet hankealueen rajasta.
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3 Vastanneet

Asukaskyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 150 vastausta. Vastanneista
suurin osa (43,3 %) on iältään 46-65 -vuotiaita. Yli 65 -vuotiaita on vajaa nel-
jäsosa (23,3 %). Miehiä on vastanneista 54,1 % ja naisia 41,9 %.

Asumismuodon mukaan hankealuetta ympäröivällä alueella vakituisesti asuvia
asukkaita on 66,0 % ja loma-asukkaita 29,3 %. Maanomistajia, jotka eivät asu
tai omista lomarakennusta alueella on 4,7 %. Yli puolet (50,7 %) vastanneista
joko asuu tai omistaa loma-asunnon tai maata alle 2 km:n etäisyydellä hanke-
alueesta. Alle 5 km:n etäisyydellä hankealueesta asuu tai omistaa loma-asun-
non tai maata yhteensä 88,0 % kyselyyn vastanneista.

Eniten vastauksia kyselyyn saatiin Ikaalisista (66,7 %) ja Ikaalisten kaupungin
keskustasta (4,7 %). Ikaalisten vastaajista 64 asuu Tevaniemessä, 13 Leppäs-
järvellä, 13 Riitialassa, 9 Poltissa tai Poltinkoskella, 6 Höytölässä, 6 Vahojär-
vellä, 5 Sorvanperällä tai Sorvassa, 5 Miettisissä ja 4 Ojajärven alueella. Muita
vastaajien mainitsemia kylän tai paikan nimiä ovat muun muassa Koveranta,
Kallionkieli, Heittola, Heinistö, Iso-Röyhiö, Karpanperä, Kyrösjärven ranta, Man-
soniemi ja Röyhiönjärven alue.

Yhteensä 6,7 % vastanneista asuu Ikaalisten naapurikunnissa (Parkanossa, Jä-
mijärvellä, Hämeenkyrössä ja Ylöjärvellä). Runsas viidesosa (22,0 %) vastaa-
jista asuu muualla kuin Ikaalisissa tai naapurikunnissa. Ulkopuolisista paikka-
kunnista eniten vastauksia tuli Tampereelta (12 kpl), Helsingistä (5 kpl) ja Kan-
kaanpäästä (4 kpl). Yksittäisiä vastauksia saatiin myös Lempäälästä, Tuusu-
lasta, Turusta, Espoosta, Kihniöstä ja Nokialta.

Tuulivoimalat ovat tuttuja suurimmalle osalle vastaajista. Yli puolet (51,3 %) on
käynyt jonkun olemassa olevan voimalan juurella ja 39,3 % on nähnyt voima-
loita lähietäisyydellä.

1. Ikä

3,3 %

12,0 %

18,0 %

43,3 %

23,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Al le 25 v uot ta

26-35 v uot ta

36-45 v uot ta

46-65 v uot ta

yl i  65 v uot ta

Kaikki vastaajat (KA:3.71, Hajonta:1.05) (Vastauksia:150)
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2. Sukupuoli

3. Asuinpaikkakunta

4. Asumismuoto hankealuetta ympäröivällä alueella

41,9 %

54,1 %

4,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Nainen

Mies

En halua v astata

Kaikki vastaajat (KA:1.62, Hajonta:0.56) (Vastauksia:148)

66,7 %
4,7 %

2,0 %
0,7 %
0,7 %

3,3 %
22,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Ikaal inen
Ikaal inen,  kaupungin keskusta

Parkano
Jämi järv i

Hämeenkyrö
Ylöjärv i

Jokin muu, mikä?

Kaikki vastaajat (KA:2.62, Hajonta:2.53) (Vastauksia:150)

66,0%

29,3%

4,7%

Vastaajaryhmät (N=150)

Vakituinen asukas Loma-asukas Maanomistaja, joka ei asu tai omista lomarakennusta alueella
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5. Millä ilmansuunnalla hankealueesta asuntonne, loma-asuntonne tai
omistamanne maa sijaitsee (ks. Kartta 2)?

6. Kylän tai paikan nimi (alueen kuvaus tarkemmin)? Kirjoittakaa tähän
lisäksi "maanomistaja", mikäli ette ole asukas tai loma-asukas.

7. Kuinka kaukana linnuntietä asuntonne, loma-asuntonne tai omista-
manne maa sijaitsee suunnitellusta hankealueesta (ks. etäisyysvyöhyk-
keet kartoilla 2 ja 3)?

8. Omistatteko maata hankealueella (karttaan mustalla rajatulla alu-
eella)?

6,7 %
9,3 %

2,0 %
3,3 %

20,7 %
29,3 %

20,0 %
8,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Pohjoiseen hankealueesta
Koi l l iseen hankealueesta

I tään hankealueesta
Kaakkoon hankealueesta

Etelään hankealueesta
Lounaaseen hankealueesta

Länteen hankealueesta
Luoteeseen hankealueesta

Kaikki vastaajat (KA:5.33, Hajonta:1.94) (Vastauksia:150)

8,7 %
42,0 %

37,3 %
6,0 %
6,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

1 km tai  al le

yl i  1 km - 2 km

yl i  2 km - 5 km

yl i  5 km - 8 km

yl i  8 km

Kaikki vastaajat (KA:2.59, Hajonta:0.95) (Vastauksia:150)

28,0 %

72,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kyl lä,  omistan

En omista

Kaikki vastaajat (KA:1.72, Hajonta:0.45) (Vastauksia:150)
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9. Oletteko joskus käynyt jonkun olemassa olevan tuulivoimahankkeen
alueella, tai oletteko nähnyt tuulivoimaloita lähietäisyydellä maas-
tossa?

4 Hankealueen nykyinen käyttö

10. Miten usein liikutte suunniteltavan tuulivoimahankkeen alueella eri
vuodenaikoina?

Keskiarvot:

0,0 %

51,3 %

39,3 %

9,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

En ole

Olen käynyt  v oimalan juurel la

Olen nähnyt  v oimaloita
lähietäisyydel tä

Olen nähnyt  v oimaloita v ain
ki lometrien etäisyydel tä

Kaikki vastaajat (KA:2.58, Hajonta:0.66) (Vastauksia:150)

12,8%

20,1%

14,9%

8,8%

31,2%

28,5%

33,1%

20,6%

18,4%

19,4%

17,6%

23,5%

22,0%

20,1%

23,6%

22,1%

15,6%

11,8%

10,8%

25,0%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Keväällä

Kesällä

Syksyllä

Talvella

Hankealueen käyttö eri vuodenaikoina, % vastanneista

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Vuosittain En koskaan

2,96 2,75 2,82
3,34

0

1

2

3

4

5

Kev ääl lä Kesäl lä Syksyl lä Talv el la

Kaikki  vastaajat
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11. Mihin harrastuksiin tai muihin käyttötarkoituksiin käytätte suunni-
tellun tuulivoimahankkeen aluetta?

Muuhun toimintaan, mihin?
 Koirien koetoimintaan
 Keräämällä hyvää mieltä ja nauttimalla uskomattoman kauniista järvimaisemasta Ojajär-

vestä ja Pitkäjärvestä
 Metsätöissä auttamiseen lähisukulaisen metsässä
 Osallistun lähisukulaisen metsätöihin
 Läpiajoa autolla
 Metsäkonetyötä
 Rentoutumiseen!
 Luontoretket, luonnon monimuotoisuuden (kasvit, puusto, eläimet, linnut) tarkkailu, hil-

jaisesta alueesta voimaa, saunominen ja uiminen, lohen loimutus ja erätunnelmia yksin
ja yhdessä

 Mökkeilyyn, virkistyskäyttöön.
 Luonnon rauhasta nauttimiseen.
 Maastopyöräily, moottoripyöräily
 Retkeilyyn.
 Retkeilyyn, telttailuun ja valokuvaamiseen
 maatalous töihin
 Koiran ulkoiluttamiseen
 kauniit metsälammet, hiljainen luonto
 Koiran ulkoilutus. Lasten kanssa ulkoilu.

12. Kuvailkaa halutessanne Tevaniemen tuulivoimahankkeen hankealuetta
ja sen nykyistä käyttöä tai merkitystä elinympäristössänne.

8,7 %

67,8 %

76,5 %

16,8 %

32,9 %

49,7 %

24,8 %

2,0 %

11,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

En l i iku alueel la

Ulkoi luun,  patikoint i in tai  hi ihtämiseen

Marjastukseen tai  sienestykseen

Metsästykseen

Kalastukseen

Luonnon tarkkai luun

Metsätalouden harjoi t tamiseen

Moot torikelkkai luun

Muuhun toimintaan,  mihin?

Kaikki vastaajat (KA:4.12, Hajonta:2.03) (Vastauksia:149)
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5 Arviot Tevaniemen tuulivoimahankkeen vaikutuksista

13. Mitä mieltä olette tuulivoimasta yleisesti? Valitkaa seuraavista väit-
tämistä parhaiten mielipidettänne kuvaava vaihtoehto.

Keskiarvot:

21%

25%

43%

8%

48%

17%

14%

27%

23%

40%

31%

34%

22%

14%

13%

14%

9%

22%

12%

12%

7%

3%

3%

1%

13%

3%

2%

4%

12%

10%

7%

12%

2%

27%

9%

25%

25%

1%

13%

1%

21%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tuulivoima on kestävää ja se säästää luonnonvaroja

Kannatan tuulivoiman lisäämistä Suomessa

Pidän tärkeänä, että Suomi vähentää riippuvuutta
tuontienergiasta

Tuulivoimaa tulisi tuottaa mieluummin useilla pienillä
tuotantoalueilla kuin harvemmilla suurilla

Olen perehtynyt tuulivoiman vaikutuksiin

Luotan viranomaisten ammattitaitoon ja lakeihin, jotka
ohjaavat tuulivoiman suunnittelua

Lähiympäristön asukkaat tottuvat ajan kuluessa
tuulivoimahankkeeseen eikä sitä koeta häiritsevänä

Mielipiteet tuulivoimasta yleisesti, %

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä

En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

3,01

2,95

1,84

3,3

1,83

3,19

3,87

0 1 2 3 4 5 6

T uul ivoi ma on kes tävä ä ja se sääs tää
luonn on var o j a

Kannat an tuu l ivo i man l isäämis t ä Suomess a

Pidän tärkeän ä,  et tä Suomi  väh ent ä ä r i ippuvu ut t a
tuont i en er g i as t a

T uul ivoi ma a tu l is i  tuot t aa mieluu mmin usei l l a
p ien i l l ä  tuotan t oa lu e i l l a ku in  harvem mi l l a  suur i l la

O len pereht yn yt  tuu l ivo i ma n vaikut u ks i in

Luotan vi ran omais t en ammat t i t a i t o o n ja lakei h i n ,
jotka oh jaavat  tuu l ivo i man suunni t t e lu a

Lähi ymp är is t ön asukkaa t  tot tu vat  ajan ku luess a
tuul ivo i mah a n kkees ee n eikä s i tä koet a häi r i t s evän ä

Kaikki  vastaajat
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14. Miten arvioitte Tevaniemen tuulivoimahankkeen vaikutuksia kunta-
tasolla?

Keskiarvot:

55%

52%

40%

20%

18%

18%

9%

7%

15%

6%

5%

5%

15%

30%

13%

20%

35%

45%

1%

2%

2%

3%

3%

5%

13%

6%

11%

25%

30%

15%

7%

3%

18%

26%

10%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vaikutus alueen arvostukseen

Vaikutus alueen matkailuun

Vaikutus alueen/ kunnan imagoon

Vaikutus kunnan talouteen ja elinvoimaisuuteen

Vaikutus alueen työllisyyteen

Vaikutus kunnan palveluihin

Arviot vaikutuksista kuntatasolla, %

Merkittävä kielteinen Vähäinen kielteinen Ei vaikutusta

En osaa sanoa Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen

2,58

2,07

3,39

3,12

2,13

3,15

0 1 2 3 4 5 6

Vaikutus alueen/  kunnan im agoon

Vaikutus alueen m atkai luun

Vaikutus kunnan ta louteen ja
el invoim aisuuteen

Vaikutus kunnan palveluih in

Vaikutus alueen arvostukseen

Vaikutus alueen työl l i syyteen

Kaikki  vastaajat
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15. Miten arvioitte suunniteltavan hankkeen vaikuttavan omaan
elinympäristöönne?

67%
63%
62%

58%
54%
54%

50%
48%

45%
44%

42%
36%

32%
31%

30%
29%

24%
22%

16%

14%
15%

6%
16%

17%
13%
21%

18%
17%
18%

14%
26%

12%
19%

15%
26%

11%
8%

16%

15%
19%

26%
20%
25%

24%
23%

27%
29%
31%

29%
33%

47%
40%

40%
26%

43%
64%

48%

1%
3%

1%
6%
1%

6%
7%
7%

9%
3%

12%
2%
9%

5%
11%

8%
14%

3%
7%

3%
0%

2%
1%

1%
2%

0%
0%
0%

3%
2%

2%
1%

3%
3%

5%
4%

3%
9%

0%
0%

2%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%

1%
2%

5%
5%

1%
4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Maisemaan
Luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen

Vaikutus asumisviihtyisyyteen
Alueen melutasoon

Virkistyskäyttöön
Kiinteistöjen arvoon

Linnustoon
Kasvillisuuteen ja eläimistöön

Terveyteen
Perheeni jokapäiväiseen elämään

Metsästysmahdollisuuksiin
Luonnonantimien keräämiseen (sienet ja marjat)

Kalastoon ja kalastukseen
Turvallisuuteen

Maatalouteen
Metsätalouteen

Ilmastoon
Työni tai ammattini harjoittamiseen

Liikenneturvallisuuteen

Arviot vaikutuksista omaan elinympäristöön, %

Merkittävä kielteinen Vähäinen kielteinen Ei vaikutusta

En osaa sanoa Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen
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Keskiarvot:

6 Merkittävimmät myönteiset ja kielteiset vaikutukset

16. Mitä ovat mielestänne suunniteltavan hankkeen merkittävimmät
myönteiset puolet? Valitkaa kolme (3) merkittävintä myönteistä puolta.

Muu myönteinen tekijä, mikä?
 Maanomistajien korvaukset tuulivoimayhtiöltä itselleen.
 Tuulivoima on ok silloin kun se on riittävän kaukana asutuksesta (10 km)
 Myönteiset vaikutukset ovat lyhytaikaisia

1,8
2,07

2,62
1,82

2,39
2,13

1,57
2,01

2,89
2,41

1,69
2,05
2

2,51
2,2

1,88
2,98

2,67
2,56

0 1 2 3 4 5 6

Vaikutus  asumisvi i h t y is yy teen
Perheen i  jokapäi vä is e en elämää n

T yöni  tai  ammat t in i  har jo i t t am is e en
Virk is tyskäyt t öön

Metsäs t ys mah d ol l is uu ks i i n
Luonn on an t i m i en keräämis e en (s ienet  ja mar ja t )

Maisemaan
Ki in teis t ö j e n arvoon

Li iken n et ur va l l is uu t e en
T urval l is u ut e e n

Luonn on l äh eis yyt e en ja rauh al l is uu t e en
Kasvi l l i s uu t ee n ja eläim is t ö ön

Linnus too n
Kalas t oo n ja kalas t u ks ee n

T erveyt e en
Alueen melut as o on

I lmas t oon
Maat a l ou t e en

Mets ät a l o ut e en

Kaikki  vastaajat

72

57

54

52

28

20

14

9

6

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen väheneminen

Alueen tieverkoston ja sen kunnossapidon paraneminen

Vaikutukset kuntatalouteen

Tuontienergiariippuvuuden väheneminen

Energiantuotannon hiukkaspäästöjen väheneminen

Muu myönteinen tekijä, mikä?

Tuulivoiman edullisuus

Työllisyysvaikutukset

Vaikutukset kunnan imagoon

Tuulivoimaloissa käytettävien raaka-aineiden kierrätettävyys

Merkittävimmät myönteiset puolet (vastauksia 132)
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 Ei mitään myönteistä, tämän kokoluokan myllyistä ei ole varmaa luotettavaa tietoa
 Maanomistajille ko. alueella hieman lisätuloja.
 Alueen maa- ja metsätilojen elinvoimaa ja muuta yritystoimintaa tukeva hanke.
 Hankkeen peruminen
 En löydä mitään myönteistä hankkeesta.
 Muuta myönteistä en näe pidemmällä aikavälillä.
 Ei ole.
 Hankkeessa ei ole mitään myönteistä.
 Ei mitään myönteistä
 En näe mitään myönteistä.
 Ei ole
 Tuulivoimala-alueen lähistöllä asuvien mukaan rotat ja käärmeet kaikkoavat matalataa-

juusäänien ja maatärinän takia.
 Myönteisiä tekijöitä ei ole.
 Myönteisiä puolia valitettavasti ei löydy listalta.
 Ei mitään myönteistä vaikutusta
 Ei mitään myönteistä vaikutusta
 Niin, mikä? Ei mikään

17. Mitä ovat mielestänne suunniteltavan hankkeen merkittävimmät kieltei-
set vaikutukset? Valitkaa kolme (3) merkittävintä kielteistä vaikutusta.

Muu kielteinen tekijä, mikä?
 Purku
 Negatiivinen vaikutus kiinteistön arvoon
 Pilaatte Tevaniemen kylän ympäristön
 Kiinteistöjen arvo laskee merkittävästi koko sillä alueella, mihin tuulimyllyt näkyy ja kuu-

luu.
 Hieno kyläympäristö menee pilalle.
 Ihmisille aiheutuvat terveyshaitat
 Vapaa-ajan asuntojen arvo romuttuu

93

82

54

38

31

28

22

22

18

13

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Maisemavaikutukset

Tuulivoimaloista aiheutuva ääni

Vaikutukset alueen luontoon

Välkevaikutukset (auringon paistaessa voimalan takaa)

Vaikutukset alueen eläimistöön ja riistaeläimiin

Muu kielteinen tekijä, mikä?

Lentoestevalojen vaikutukset

Tuulivoimaloiden rakentaminen (tiestö, perustukset ym.)

Vaikutukset luontokokemukseen

Vaikutukset alueen metsästys- ja kalastuskäyttöön

Sähkönsiirron vaikutukset

Merkittävimmät kielteiset vaikutukset (vastauksia 148)
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 Vaikutukset oman kodin ympäristöön, asumisrauhaan, viihtyvyyteen ja koko arkeen
 Terveyshaitat
 Vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, työpaikat, muuttotappio
 Mahdolliset terveysvaikutukset.
 Kiinteistöjen ja loma-asutusten arvon aleneminen
 Eri mieltä hankkeesta olevien väliset suhteet, kateus.
 Terveysvaikutukset alueen asukkaisiin. Univaikeudet. Sydänoireet. Rytmihäiriöt.
 Aiheuttaa lähiasukkaiden välisiä asenne-erimielisyyksiä, jotka vuosien mittaan hiipuvat
 Allergiaherkkyys, ym. terveyshaittoja useille ihmisille, kiinteistöjen arvo laskee 30 %

(tutkittua tietoa)
 Terveyshaitat kokonaisuudessaan tällä sijainnilla: meluhaitta hiljaisuusalueelle, infraää-

net, maatärinä, välkevaikutukset.
 Terveyshaitat
 Alentaa alueen kiinteistöjen arvoa
 Kiinteistöjen arvon aleneminen.
 Vaikutukset alueen ihmisiin ja eläimiin.
 Vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja kiinteistöjen ja alueen arvon menetyk-

seen.
 Kaikki paitsi lentoestevalot.
 Haittojen erittäin pahat negatiiviset yhteisvaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen.
 Vaikutukset ihmisten terveyteen.
 Kaikki yllä mainitut asiat saa rastittaa. Matkailulle riski ja koko Ikaalisten kaupungin ima-

golle.
 Asumisrauhan menetys ja terveyshaitat
 Hajottaa kylän yhtenäisyyden.

18. Perustelkaa, tarkentakaa tai kommentoikaa halutessanne vastauksi-
anne edellisiin kysymyksiin.
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7 Yleisnäkemys hankkeesta

19. Ympyröikää mielipidettänne parhaiten kuvaava vaihtoehto seuraa-
vista väittämistä

Keskiarvot:

22%

19%

22%

18%

11%

34%

9%

10%

9%

28%

10%

35%

4%

6%

5%

17%

16%

9%

2%

2%

2%

3%

8%

6%

6%

9%

8%

10%

10%

11%

56%

54%

54%

23%

45%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tevaniemen tuulivoimahanke on mielestäni kannatettava

Suunniteltava hanke ja alueen nykyinen käyttö sopivat
mielestäni yhteen

Hankkeen edut ovat suuremmat kuin hankkeesta aiheutuvat
haitat ()

Tuulivoima sinänsä on kannatettavaa, mutta ei sovellu
Tevaniemen hankealueelle

Koen, että minulla on riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa
hankkeen suunnitteluun

Tiedän, mistä saan tarvittaessa lisätietoa hankkeesta

Yleisnäkemys hankkeesta, %

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä

En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

3,71

3,75

3,68

3,03

3,91

2,37

0 1 2 3 4 5 6

Tevan iem en tuul ivoimahank e on mieles t än i
kannat et t ava

Suunni t e l t ava hanke j a alueen nykyinen käyt tö
sopivat  mieles t än i  yhteen

Hankkeen edut  ovat  suuremm at  kuin hankkees t a
aiheut uvat  hait at

Tuul ivo im a s inänsä on kannat et t avaa,  mut ta ei
sovel lu Tevan iem en hankea luee l le

Koen,  et tä minul la on r i i t täväs t i  mahdol l is uuks ia
vaikut t aa hankkeen suunni t t e luun

Tiedän,  mis tä saan tarv i t t aess a l isät iet oa
hankkees t a

Kaikki  vastaajat
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8 Kanta YVA-menettelyssä tarkasteltaviin vaihtoehtoihin

20. Mitä hankkeen vaihtoehtoa pidätte parhaana?

21. Perustelisitteko kantaanne hankkeen vaihtoehtoihin tarkemmin?

22. Mikä on kantanne sähkönsiirtoehdotukseen?

23. Perustelisitteko kantaanne sähkönsiirtoehdotukseen tarkemmin?

24. Haluatteko kommentoida tuulivoimaloiden sijoittelua alueilla? Mai-
nitkaa, mikäli vastauksenne koskee jotakin tiettyä voimalaa tai tiettyjä
voimaloita.

58,4 %

23,5 %

6,0 %

12,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

VE 0 (Hanket ta ei  to teuteta)

VE 1 (Alueel le toteutetaan enintään 9
tuul i voimalaa.  Kokonaisteho 72-90 MW )
VE 2 (Alueel le toteutetaan enintään 8
tuul i voimalaa.  Kokonaisteho 64-80 MW )

En osaa sanoa

Kaikki vastaajat (KA:1.72, Hajonta:1.02) (Vastauksia:149)

29,9 %

36,1 %

34,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Sähkönsi i r ron voi  m ielestäni  toteut taa …

Sähkönsi i r t oehdotusta ei  p idä toteut taa.

En osaa sanoa.

Kaikki vastaajat (KA:2.04, Hajonta:0.8) (Vastauksia:144)
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9 Tiedonsaanti hankkeesta

25. Oletteko saaneet tietoa Tevaniemen tuulivoimahankkeesta tai osal-
listunut hankkeesta käytävään keskusteluun?

Keskiarvot:

8,2%

92,7%

88,4%

26,7%

23,1%

29,0%

84,9%

91,8%

7,3%

11,6%

73,3%

76,9%

71,0%

15,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Luen tai kuulen hankkeesta nyt ensimmäistä kertaa.

2. Olen lukenut hanketta koskevia mielipide- tai
lehtikirjoituksia.

3. Olen keskustellut hankkeesta lähiympäristön
asukkaiden kanssa.

4. Olen osallistunut hankkeesta käytävään julkiseen
keskusteluun.

5. Olen keskustellut hankkeesta kunnan virkamiesten tai
päättäjien kanssa.

6. Olen keskustellut hankkeesta hankkeesta vastaavan tai
konsultin kanssa.

7. Tiedän, mistä löydän tarvittaessa lisätietoja
hankkeesta.

Tiedonsaanti hankkeesta, %

Kyllä En

1,92
1,07
1,12

1,73
1,77

1,71
1,15

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

1. Luen ta i  kuulen hankkeesta nyt…

2. O len lukenut  hanket ta koskevia …

3. Olen keskustel lut  hankkeesta …

4. O len osal l i s tunut  hankkeesta …

5. Olen keskustel lut  hankkeesta kunnan …

6. Olen keskustel lut  hankkeesta …

7. Tiedän,  m istä löydän tarv i t taessa…

Kaikki  vastaajat
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26. Onko hankkeesta mielestänne tiedotettu riittävästi?

27. Mistä asioista haluaisitte saada lisää tietoa?

- Korvaukset maanomistajille
- Vaikutukset kiinteistöjen arvoon
- Maan tärinävaikutus ja ultraäänet
- Tuulivoimalan kesto
- Pystytysmetodit ja lapojen turvallisuus
- Aikataulu
- Voimaloiden elinkaaren päättymisen jälkeen jäävän massiivisen jätemäärän loppusi-

joittaminen
- Hankkeen ympäristövaikutukset lähialueen ihmisiin ja muihin eläimiin, alueen kas-

villisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen, meluvaikutukset, talousvaikutukset,
työllistävä vaikutus, purettavien tuulivoimaloiden kierrätyksen vaikutukset, kustan-
nukset ja ilmastovaikutukset

- Siirtolinjavaihtoehdot, maastotutkimusten ajankohta, huoltoreitit, tiet, rakennusai-
kaiset kuljetukset

- Terveyshaitat, terveysvaikutukset
- Kaivettavan maan määrä
- Haittojen minimoiminen voimaloiden sijoittelulla, koolla ja etäisyyksillä
- Infraäänet
- Meluvaikutukset
- Havainnollista tietoa myllyjen vaikutuksista asuinympäristöön, viihtyvyyteen; tot-

tuuko myllyihin?
- Vaikutukset metsän eläimiin ja tuotantoeläimiin, vesistöihin ja kaloihin
- Tuulivoiman haittavaikutukset, aiheutuneiden vahinkojen korvaukset
- Kaapelien sijoittuminen

38,9 %

50,3 %

10,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Kaikki vastaajat (KA:1.72, Hajonta:0.65) (Vastauksia:149)
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28. Miten haluaisitte saada lisää tietoa Tevaniemen tuulivoimahank-
keesta?

Muulla tavalla, miten?
 Jonkinlainen 3D-mallinnus alueesta esim. Luhalahdentieltä päin kuvattuna voisi auttaa

hahmottamaan voimalan todellista presenssiä.
 Jotain laskelmia ja arvioita vaikutuksista omaan kiinteistöön.
 UutisOivasta
 Niin että järjestetään keskustelutilaisuus molempien puolien kesken ja kuullaan sekä

puolustajia että vastustajia.
 kuultaisiin enemmän ihmisiä jotka on tuulivoimala alueella sairastuneita
 Postitse
 Yrityksen tai kunnan nettisivuilta.
 Tuulivoimaloiden läheisyydessä olevien ihmisten haastattelu
 En halua koko voimalaa Tevaniemeen
 Käyttöön suunnitelluilla ohjelmistoilla.
 Esim. tv-keskustelussa, jossa asiantuntijoita paikalla!
 Suomen tuulivoimakansalaisyhdistykseltä haitoista tulisi saada tietoa
 En halua nähdä alueen pilaamista

10 Muita huomioitavia asioita

Kyselylomakkeen lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa vapaamuotoi-
sesti, mitä muita asioita he toivoisivat otettavan huomioon Tevaniemen tuuli-
voimahankkeen suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Keskeisiä kyselyn
lopussa esille tuotuja toiveita olivat:

- Hankkeen sijainti, voimaloiden sijoittaminen etäämmälle ja syrjemmälle asu-
tuksesta (näkyvyys minimiin)

20,3 %

50,7 %

45,7 %

48,6 %

19,6 %

15,2 %

9,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Sähköpost i l la

Internet istä,  esim .  hanketoim i jan ta i…

Lehdistöt iedot te i l la

Yleisöt i la isuuksi l la

Tutus tum iskäynni l lä hankealueel le

Tutustum iskäynni l lä to im innassa…

Muul la taval la,  m i ten?

Kaikki vastaajat (KA:3.38, Hajonta:1.57) (Vastauksia:138)
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- Lähialueen ihmisten aito kuuleminen, myös sellaisten kyläläisten mielipitei-
den ja asumisviihtyvyyden huomioiminen, jotka eivät hyödy taloudellisesti
hankkeesta

- Kansallisista ja kansainvälisistä voimaloiden lähialueiden asukkaiden positii-
visista ja negatiivisista kokemuksista ja tutkimustiedosta kertominen

- Luotettava tutkimustieto, tarkat ja perusteelliset selvitykset ja monipuolinen
vaikutusten arviointi

- Rehelliset arviot terveyshaitoista ja kiinteistöjen arvon alentumisesta

- Haittojen minimointi ensisijalle taloudelliseen tehokkuuden maksimointiin
nähden

- Selkeä suunnitelma ja vastuunjako kustannusten ja maisemointien hoitami-
sesta sen jälkeen, kun myllyt ovat tulleet tiensä päähän
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1 YHTEENVETO 

Tehtävä: 

Meluselvitys Tevaniemen tuulivoimapuiston kahdelle eri hankevaihtoehdolle osana 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

Työmenetelmät:  

Meluselvitykseen on kerätty tietoa tuulivoimaloiden melun ominaispiirteistä, melun ohjearvoista, 
paikallisista olosuhteista sekä mallinnusmenetelmistä. Pääasiallisena laskentatyökaluna on 
käytetty WindPRO Ver3.4 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukaisia 
oletuksia ja lähtöarvoja. Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön 
helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallinnon 
ohjeita 2/2014). Matalataajuisen melun mallintaminen on myös tehty noudattaen 
Ympäristöministeriön ohjeita. Vaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu 
tässä raportissa. Tuloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston 
asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015). 

Pienitaajuinen melu on laskettu ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita 
noudattaen. Rakennusten äänieristys on laskettu DSO 1284 menetelmän mukaisesti, käyttäen R-
ohjelmistoa laskentatyökaluna, ja tuloksia on vertailtu asumisterveysasetuksessa oleviin sisämelun 
ohjearvoihin. Lisäksi pienitaajuisen melun laskennassa on käytetty Turun Ammattikorkeakoulun 
tutkimuksessa (ANOJANSSI-projekti, 2020) ehdotettuja vaihtoehtoisia eristyskertoimia.   

Tulokset: 

Melumallinnusten perusteella valtioneuvoston asetuksen ohjearvoja asunnoille ja vapaa-ajan 
asunnoille ei ylitetä missään hankevaihtoehdossa. Myöskään STM:n antamia sisätilojen 
pienitaajuisen melun ohjearvoja ei ylitetä. Erot hankevaihtoehtojen meluvaikutuksissa ovat hyvin 
pienet.  

mailto:firstname.lastname@ethawind.com
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2 TAUSTA 

Meluselvitys on tehty Tevaniemen tuulivoimapuistolle Ikaalisten kunnan alueella. Suunniteltu 
hanke koostuu yhteensä 8–9 tuulivoimalasta. Melumallinnuksessa on käytetty V162 6.0 MW-
voimalan lähtötietoja. Mallinnuksessa voimaloiden napakorkeus oli 199 metriä ja äänitehotaso 
107,1 dB(A) + 2 dB(A) epävarmuusmarginaali. Mallinnuksessa käytettiin Vestaksen marraskuussa 
2020 päivittämiä äänitietoja.  

Meluselvitys on tehty ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Ympäristöhallinnon ohjeita 
2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen) WindPRO Ver3.4 ohjelmiston melulaskentatyö-
kalulla. Pienitaajuinen melu on laskettu käyttäen R-ohjelmistoa ja työ on tehty 
ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita noudattaen. 

Tässä selvityksessä on tarkistettu kaksi hankevaihtoehtoa, jotka on muodostettu 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja kaavamenettelyä varten: 

▪ VE1: 9 voimalaa. Roottorihalkaisija 180 m ja napakorkeus 190 m. Kokonaiskorkeus on 280 m. 
▪ VE2: 8 voimalaa. Roottorihalkaisija 180 m ja napakorkeus 190 m. Kokonaiskorkeus on 280 m. 

  

mailto:firstname.lastname@ethawind.com
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3 MELU 

3.1 YLEISTÄ 

Ääni on aaltoliikettä, joka kulkee väliainetta, esimerkiksi ilmaa, pitkin äänilähteestä äänen 
havainnointipisteeseen. Äänelle on ominaista voimakkuuden, taajuuden ja jaksollisuuden vaihtelut. 
On syytä huomioida, että tässä yhteydessä paljon käytetty A-painotettu äänenvoimakkuuden arvo 
(dBA) on eri, kun absoluuttinen äänenvoimakkuus (dB). Absoluuttinen äänen voimakkuus sisältää 
kaikkien taajuuksien äänenvoimakkuuden summan, kun A-painotetussa arvossa painotetaan 
ihmiskorvalle herkkiä taajuuksia. 

Ääni luokitellaan meluksi, jos ihminen kokee sen epämiellyttävänä tai häiritsevänä. Ihmiset kokevat 
meluvaikutukset, kuten muutkin vaikutukset, hyvin eri tavoin. Sama ääni voidaan kokea paikasta ja 
henkilöstä riippuen eri tilanteissa epämiellyttäväksi meluksi, neutraaliksi ääneksi tai 
nautinnolliseksi ääneksi. Äänen kokemiseen vaikuttaa myös sen voimakkuus, jaksollisuus sekä 
taajuus.  

Oleellinen vaikutus äänilähteen, kuten tuulivoimalan, meluun on taustamelulla. Taustamelu voi mm. 
peittää äänilähteelle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten äänen jaksollisuutta. Yleisimpiä taustamelun 
aiheuttajia ovat tuulen aiheuttama suhina sekä liikenteen kohina. Tuulen nopeuden kasvaessa 
riittävästi, peittää sen tuottama taustamelu tuulivoimalan melun alleen. 

Voimakas tai häiritsevä melu voi aiheuttaa terveyshaittoja ja vaikuttaa luonnonympäristön 
toimintaan. Mitä lähemmäs tuulivoimaloita mennään, sitä häiritsevämpänä melu saatetaan kokea. 
Siksi on tärkeää tarkastella aluetta maankäytöllisestä näkökulmasta. 

3.2 MELUN MUODOSTUMINEN 

Tuulivoimaloiden synnyttämä ääni muodostuu lapojen liikkeestä, sekä koneiston aiheuttamasta 
mekaanisesta äänestä., joista ensimmäinen on yleensä vaikutusten kannalta merkittävämpi. Äänen 
ominaisuudet vaihtelevat vallitsevien olosuhteiden sekä suunniteltavien voimaloiden teknisten 
ominaisuuksien mukaisesti. (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016) 

Lapojen aiheuttama aerodynaaminen melu johtuu pyörimisestä aiheutuvasta jatkuvasta huminasta 
sekä jaksollisesta huminasta. Kovalla tuulella äänet ovat voimakkaimmillaan etenkin, kun tuuli 
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puhaltaa voimalan suunnasta. Lämpötila ja ilmankosteus vaikuttavat melun voimakkuuteen. 
Oleellisimmat tekijät äänen voimakkuuden kannalta ovat kuitenkin etäisyys tuulivoimalasta ja 
lähistöllä olevien voimaloiden lukumäärä. (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016) 

Äänelle on ominaista sen vaimeneminen paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Äänenvoimakkuus 
vaimenee äänilähteestä kauemmas mentäessä, sillä sen sisältämä energia vähenee. Etenemiseen 
vaikuttavat myös ilman ominaisuudet, kuten lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Maaston 
muodoilla, kasvillisuudella ja tuulensuunnalla on oleellinen merkitys äänen vaimenemisessa. 
Selvittämällä vaimenemiseen vaikuttavat tekijät, pystytään äänen kulkua arvioimaan teoreettisesti. 

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana melu johtuu mm. teiden, tuulivoimaloiden, sähköverkon 
sekä muun infrastruktuurin rakentamisesta sekä alueen liikenteestä. Nämä vaikutukset ovat vain 
lyhytaikaisia ja tilapäisiä. 

Seuraavassa taulukossa on vertailuarvoja äänenvoimakkuusarvojen suhteesta. 

Taulukko 1. Vertailutaulukko absoluuttisista äänenvoimakkuuksista 

Äänenvoimakkuus Esimerkki Kommentti 
130 dB Kipukynnys  
100-120 dB Rock-konsertti  
90 dB Rekan ohiajo  
80 dB Vilkasliikenteinen katu  
70 dB Ajoneuvon sisämelu  
60 dB Toimisto, jossa ilmastointi Tyypillinen äänitaso suoraan 

tuulivoimalan alla 
50 dB Vaimea keskustelu  
40 dB Taustamelu kotona  
30 dB Kuiskaus (1m)  
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4 MELUN OHJEARVOT 

4.1 VALTIONEUVOSTON ASETUS TUULIVOIMALOIDEN ULKOMELUTASON 
OHJEARVOISTA 

Asetuksessa säädetään toimivien tuulivoimaloiden aiheuttaman laskennallisen tai mitatun 
melutason ohjearvot. Melulle altistuvalla alueella melutaso ei saa ulkona ylittää seuraavassa 
taulukossa lueteltuja A-taajuuspainotetun keskiäänitason ohjearvoja. Asetus on tullut voimaan 
1.9.2015. 

Taulukko 2. Ohjearvot valtioneuvoston asetuksessa 

 Ulkomelutaso LAeq päivällä 7-22 Ulkomelutaso LAeq yöllä 7-22 
Pysyvä asutus 45 dB 40 dB 
Loma-asutus 45 dB 40 dB 
Hoitolaitokset 45 dB 40 dB 
Oppilaitokset 45 dB - 
Virkistysalueet 45 dB - 
Leirintäalueet 45 dB 40 dB 
Kansallispuistot 40 dB 40 dB 

 

4.2 ASUMISTERVEYSASETUKSEN TOIMENPIDERAJAT 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuodelta 2015 sisältää toimenpideraja-arvot yöaikaiselle 
matalataajuiselle sisämelulle. Raja-arvot on esitetty alla olevassa taulukossa, joka on annettu 
yhden tunnin matalataajuisen melun tasolle (raja-arvot eivät ole A-painotettuja). 

Taulukko 3. Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat yöaikaiselle pienitaajuiselle sisämelulle 

Kaista / Hz 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200  
Leq, 1h / dB 74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32  

 

Asuinhuoneistojen oleskeluun ja lepoon käytettävien huoneiden toimenpiderajoiksi on annettu 
päiväajan (klo 07–22) keskiäänitasolle LAeq 35 dB ja yöajan (klo 22–07) keskiäänitasolle LAeq 30 dB. 
Taustamelusta selvästi erottuvalle melulle, joka voi aiheuttaa esimerkiksi unihäiriötä, on 
toimenpiderajana nukkumiseen käytettävissä tiloissa yöaikaan (klo 22–07) yhden tunnin 
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keskiäänitaso LAeq,1h 25 dB. Lisäksi on huomioitava melun erityisominaisuudet eli mahdolliset 
kapeakaistaisuus- ja impulssimaisuuskorjaukset. Asetus sisältää toimenpiderajat pienitaajuiselle 
melulle, jotka on annettu taajuuspainottamattomina tunnin keskiäänitasoina Leq,1h. 

Sisämelun kokonaisäänitason mallintamiseksi ei ole annettu ohjeita eikä alalla ole yleisesti käytössä 
olevaa laskentamenetelmää. Asetuksen mukaisilla ulkomelun ohjearvoilla (40 dB(A)) pyritään 
kuitenkin varmistamaan myös sisämelun toimenpiderajojen alittuminen. Alalla sovelletun DSO 
1284 -laskentamenetelmän mukaan rakennusten äänieristys taajuuksilla 80–200 Hz on noin 20 
dB. Äänieristys vaimentaa korkeampia taajuuksia tyypillisesti tehokkaammin, jolloin taajuuksilla 
200–500 Hz äänieristyksen voidaan odottaa olevan enemmän kuin 20 dB. Tuulivoimamelu 1–3 
kilometrin etäisyydellä äänilähteestä koostuu lähinnä 200–500 Hz:n taajuuksista. Näin ollen on 
hyvin todennäköistä, että tuulivoimamelun ollessa ulkona 40 dB(A), rakennuksen sisämelu on noin 
20 dB(A) tai alle. 

Lisäksi ympäristöministeriön ohjeessa uudisrakennusten ääniympäristöstä (Ympäristöministeriö, 
2018) on mainittu, että asuinhuoneen ulkovaipan äänieristys tulee olla aina vähintään 30 dB. Tämä 
tarkoittaa, että jos melutaso ulkona on 40 dB(A), niin sisämelutaso pysyy selvästi toimenpiderajan 
alapuolella. 

5 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 

5.1 LÄHTÖTIEDOT 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat meluvaikutukset on mallinnettu soveltaen ISO 9613-2 standardia. 
Lähtötietoina on käytetty alla olevissa taulukoissa olevia arvoja.  

Mallinnuksessa on käytetty tuulivoimalavalmistajan ilmoittamia, ympäristöministeriön 
ohjeistuksen mukaisesti määriteltyjä, melupäästön takuuarvoja. Tämän takuuarvon 
tuulivoimalavalmistaja on arvioinut mittausten, roottorikoon ja tuulivoimalan toimintaperiaatteiden 
perusteella. 

Äänitehotasot ilmoitetaan joko kokonaisäänitehotasona tai 1/3 oktaavikaistoittain riippuen 
valmistajasta ja käytettävästä voimalasta. Tevaniemi tapauksessa äänitehotasot on ilmoitettu 1/3 
oktaavikaistoittain.  
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Turbiinivalmistajien äänitiedot sisältävät epävarmuusmarginaalin. Vestaksen käyttämä 
epävarmuusmarginaali ei ole suoraan verrattavissa IEC TS 61400-14 -standardiin, johon 
ympäristöministeriön ohjeet viittaavat. Edellä mainituista syistä johtuen lähtömelutasoon on 
mallinnuksessa lisätty 2 dB:n epävarmuusmarginaali. Lisätyllä marginaalilla varmistetaan, että 
mallinnustulokset ovat riittävän konservatiiviset suhteessa ympäristöministeriön ohjeisiin ja 
lopulliseen voimalatyyppiin. 

Mallinnuksessa käytetty voimalatyyppi on mainittu alla. 

Taulukko 4. Hankkeen voimalatiedot. 

Hankealue Voimalat Voimalan tornin 
korkeus (m) 

Voimalan 
äänitehotaso 
(Lwa) 

1/3 
oktaavikaistoittainen 
äänispektri 

Tevaniemi V162 6.0 MW 199 107,1+2,0  Käytössä 
 

Taulukko 5. Melumallinnuksessa käytettyjä arvoja (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). 

Lähtötiedot  
Maaston vaikutus melun etenemiseen, kerroin 0,4 
Vesistöjen vaikutus melun etenemiseen, kerroin 0,0 
Tarkastelupisteen korkeus (metriä maanpinnan yläpuolella) 4 m 
Ilman lämpötila 15°C 
Ilman suhteellinen kosteus 70 % 

 

Alueen korkeustietona on käytetty Maanmittauslaitoksen kahden metrin korkeusmallia ja alueen 
maanpeitteisyys on Suomen ympäristökeskuksen OIVA-tietokannasta. Maaston vaimentava 
vaikutus on huomioitu ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisella kertoimella 0,4. 
Rakennustiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan. 

Laskennassa on otettu lähtökohdaksi voimalan tuottama äänenvoimakkuus ja tämän pohjalta on 
mallinnettu äänen vaimeneminen (geometrinen vaimeneminen sekä ilmakehän vaimentava 
vaikutus) koko tuulivoimapuiston alueella. Mallinnuksessa on oletettu, että kaikki asunnot ovat 
tuulen alapuolella kaikkiin voimaloihin nähden ja tuulennopeus 10 metrin korkeudella maan 
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pinnasta on 8 m/s. Alueelta valittiin 10 havainnointipistettä, joiden kohdalta voimaloiden 
aiheuttamat äänenvoimakkuudet ilmoitetaan. 

5.2 MENETELMÄT 

Melumallinnus on suoritettu WindPRO ohjelmiston DECIBEL-moduulia käyttäen. WindPRO on 
tanskalaisen EMD International A/S:n kehittämä tuulivoiman mallinnusohjelmisto. Ohjelmistolla 
mallinnetaan ja visualisoidaan äänen eteneminen ja vaimeneminen, mutta sitä käytetään myös 
muiden vaikutusten mallintamiseen sekä tuuliresurssien laskemiseen. 

Mallinnusta tehtäessä ohjelmistoon syötetään ympäristöministeriön (2/2014) ohjeistamat 
parametrit sekä ISO 9613-2 standardin mukaiset lähtötiedot. Mallinnuksessa lasketaan melun 
leviäminen vaikutusalueella sekä hankkeesta aiheutuvat melutasot tarkastelluissa pisteissä. 

Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti melupäästöarvoon lisätään 2 dB, jos asunnon ja 
voimalan perustusten välinen korkeusero ylittää 60 metriä. Korjaus tehdään, kun etäisyys voimalan 
ja asunnon välillä on enintään kolme kilometriä. Tässä melumallinuksessa korkeuserot eivät ylity 
valituissa havainnointipisteissä eikä korjauksia ole tehty. Jos ääni on erityisen häiritsevää eli 
kapeakaistaista tai impulssimaista, lisätään laskenta- tai mittaustuloksiin 5 dB ennen asetuksen 
ohjearvoon vertaamista. Tässä mallinnuksessa laskentatuloksiin ei ole tarvetta lisätä sanktiota, 
koska lähtötiedoissa ei äänen erityispiirteitä havaittu. 

Ympäristöministeriön ohjeessa (2/2014) mainitaan äänivaikutuksiin liittyvä ilmö, 
Amplitudimodulaatio (EAM, excessive amplitude modulation). Esiintyessään ilmiö aiheuttaa sen, 
että äänenvoimakkuuden merkittävät jaksottaiset vaihtelut lisäävät melun häiritsevyyttä. 
Amplitudimodulaatio on paikallisista olosuhteista ja voimalatyypistä riippuva ilmiö. Ilmiötä ei pysty 
mallintamaan etukäteen, vaan se pystytään varmistamaan ainoastaan käytönaikaisilla 
melumittauksilla. Amplitudimodulaatiota ei mainita valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden 
ulkomelutasoa koskien, eikä ilmiön todentamiseksi ole olemassa vakioitua menetelmää.  Aiheesta 
on tehty kansainvälisiä tutkimuksia (esim. Bertagnolio, 2014), joiden mukaan havaittu 
amplitudimodulaatio on mahdollista hallita teknisesti. 

Pienitaajuinen melulaskenta on tehty ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti, asuntojen ja 
vapaa-ajan asuntojen ulkopuolelta käyttäen annettua laskentakaavaa.  
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𝐿𝑃 = 𝐿𝑤 − 20𝑑𝐵 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑑1/1𝑚) − 11𝑑𝐵 + 𝐴𝑔𝑟 − 𝐴𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝑑2 

missä 

𝐿𝑃   on äänen 1/3-oktaavitaso altistuvassa kohteessa [dB] 
𝐿𝑤 on tuulivoimalan 1/3-oktaavikaistan äänitehotaso [dB] 
𝑑1 on tuulivoimalan navan etäisyys altistuvasta kohteesta [m] 
𝐴𝑔𝑟  on heijastavan pinnan tuottama korjaus [dB] 
𝐴𝑎𝑡𝑚               on ilmakehän tuottama vaimennus lämpötilassa 15 C° ja 70 % suhteellisessa       

kosteudessa [dB/km] 
𝑑2 on tuulivoimalan navan etäisyys altistuvasta kohteesta [km] 
 
(Ympäristöministeriö 2014). 
 

Sisätilojen melutasot on laskettu niin ikään ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. 
Rakennusten äänieristys on laskettu DSO 1284 menetelmän mukaisesti, ja tuloksia on vertailtu 
asumisterveysasetuksessa oleviin sisämelun toimenpiderajoihin. Lisäksi pienitaajuisen melun 
laskennassa on käytetty Turun Ammattikorkeakoulun tutkimuksessa (ANOJANSSI-projekti, 2020) 
ehdotettuja vaihtoehtoisia eristyskertoimia.  

Äänieristys, DL, on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Äänieristyskertoimet. 

f/ Hz 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200  
DL (DSO 1284) 6.6 8.4 10.8 11.4 13 16.6 19.7 21.2 20.2 21.2 21.2  
DL (Anojanssi-
projekti) 7.6 8.3 9.2 10.3 11.5 13 14.8 16.8 18.8 21.1 22.8  
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6 ARVIOIDUT MELUVAIKUTUKSET 

6.1 NYKYTILANNE 

Tevaniemen tuulivoimapuiston alue on pääasiassa metsätalousaluetta ja sen äänimaisema on 
tällaiselle alueelle tyypillistä.  

6.2 RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana melua aiheutuu mm. maansiirtokoneista, nostureista, 
ajoneuvoliikenteestä sekä rakentamisesta. Rakennustyömaan melu on hyvin impulssimaista ja 
paikallista ja ajoittuu pääasiallisesti päiväaikaan. Tämän vuoksi meluvaikutukset eivät kasva 
merkittäviksi. Tiestön ja perustusten rakentaminen tuottaa eniten melua ja lisääntyvä liikenne 
saattaa nostaa valtatien melutasoa hieman. 

Rakentaminen kestää vain lyhyen ajan suhteessa tuulivoimaloiden elinkaareen, joten 
meluvaikutuksetkin voidaan katsoa lyhytkestoisiksi.  

6.3 TOIMINNAN AIKAISET VAIKUTUKSET, VE1 

Melumallinnuksessa Tevaniemen tuulivoimaloille käytettiin V162 6.0 MW-tuulivoimalan 
äänitietoja. Tuulivoimalan kokonaisäänitaso on 109.1 dB(A) ja napakorkeus 199 metriä. 
Melumallinnuksessa on käytetty 9 voimalan sijoitussuunnitelmaa. Voimaloiden koordinaatit 
löytyvät liitteestä 4. 
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Kuva 1. Tevaniemen tuulivoimapuiston melumallinnus, V162 6.0 MW 109,1 dB(A). Kuvassa 10 
havainnointipistettä on merkitty kirjaimilla. 

Melumallinnuksien mukaan alueella olevien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla ei ylitetä 
valtioneuvoston asetuksen ohjearvoa 40 dBA. Alueen läheisyydestä on valittu 10 
havainnointipistettä, joiden melutasot on lueteltu liitteessä 1.  

Äänitaso lähimpien asuinrakennusten ja loma-asuntojen alueella on alle 39 dB(A) eli selvästi alle 
valtioneuvoston asetuksen mukaisen ohjearvon. Korkein äänitaso lähialueella sijaitsevan 
havaintopisteen kohdalla on 37,9 dB(A) ja 38,7 dB(A) (vakituinen asunto e ja vapaa-ajan asunto j).  

Rantakaavassa vapaa-ajan asunnoille osoitetuilla rakentamattomilla tonteilla (Rantakaavalla 
muodostetut korttelit) ei myöskään ylity 40 dB(A) ohjearvo vaan äänitaso pysyy tasolla 35-39.6 
dB(A). 

Tuulivoimapuiston alueella, voimaloiden välittömässä läheisyydessä, äänitaso on yli 45 dB(A), joten 
melulla saattaa olla vaikutuksia esimerkiksi alueen virkistyskäyttöön. 
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6.4 TOIMINNAN AIKAISET VAIKUTUKSET, VE2 

Melumallinnuksessa Tevaniemen tuulivoimaloille käytettiin V162 6.0 MW -tuulivoimalan 
äänitietoja. Tuulivoimalan kokonaisäänitaso on 109,1 dB(A) ja napakorkeus 199 metriä. 
Melumallinnuksessa on käytetty 8 voimalan sijoitussuunnitelmaa. Voimaloiden koordinaatit 
löytyvät liitteestä 4. 

 
Kuva 2 Tevaniemen tuulivoimapuiston melumallinnus, V162 6.0 MW 109,1dB(A). Kuvassa 10 
havainnointipistettä on merkitty kirjaimilla. 

Melumallinnuksien mukaan alueella olevien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla ei ylitetä 
valtioneuvoston asetuksen ohjearvoa 40 dBA. Alueen läheisyydestä on valittu 11 
havainnointipistettä, joiden melutasot on lueteltu liitteessä 1.  

Äänitaso lähimpien asuinrakennusten ja loma-asuntojen alueella on alle 39 dB(A) eli selvästi alle 
valtioneuvoston asetuksen mukaisen ohjearvon. Korkein äänitaso lähialueella sijaitsevan 
havaintopisteen kohdalla on 37,8 dB(A) ja 38,5 dB(A) (vakituinen asunto e ja vapaa-ajan asunto j).  
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Rantakaavassa vapaa-ajan asunnoille osoitetuilla rakentamattomilla tonteilla (Rantakaavalla 
muodostetut korttelit) ei myöskään ylity 40 dB(A) ohjearvo vaan äänitaso pysyy tasolla 33-39 dB(A). 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Tevaniemen tuulivoimaloiden meluvaikutukset ovat 
melko vähäiset.  

Tuulivoimapuiston alueella, voimaloiden välittömässä läheisyydessä, äänitaso on yli 45 dB(A), joten 
melulla saattaa olla vaikutuksia esimerkiksi alueen virkistyskäyttöön. 

6.5 PIENITAAJUINEN MELU 

Pienitaajuinen melu on laskettu ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti.  

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle alittuvat selvästi lähimmissä 
asunnoissa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla sisätilojen toimenpiderajat alittuvat. Myös 
kauempana sijaitsevissa asunnoissa toimenpiderajat alittuvat, koska pienitaajuinen melu vähenee 
etäisyyden kasvaessa. Laskennan tulokset löytyvät liitteistä 2 ja 3. 

Laskennassa on käytetty laskentastandardissa todettuja äänieristysominaisuuksia, joten 
todellinen pienitaajuinen melu voi poiketa lasketusta arvosta (laskentamenetelmässä käytetään 
ainoastaan talojen keskimääräistä äänieristystä). Lasketut arvot eivät kuitenkaan ole lähellä 
asumisterveysasetuksen toimenpideraja-arvoja, joten arvion mukaan marginaalit ovat riittävät, 
eivätkä raja-arvot ylity. Lisäksi pienitaajuisen melun laskennassa on käytetty Turun 
Ammattikorkeakoulun tutkimuksessa (ANOJANSSI-projekti, 2020) ehdotettuja vaihtoehtoisia 
eristyskertoimia. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Tevaniemen tuulivoimaloiden pienitaajuisen melun 
vaikutukset ovat vähäiset. 

6.6 KÄYTÖN LOPETTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET 

Käytön lopettamisen aikaiset meluvaikutukset ovat samankaltaiset rakennusvaiheen vaikutusten 
kanssa. Ajallisesti meluvaikutukset ovat tuolloin lyhytkestoiset ja ne johtuvat työmaakoneiden 
äänistä ja liikenteestä. 

mailto:firstname.lastname@ethawind.com


 Tevaniemi_Meluselvitys-ArM220105-1CGr 

 
 

 
Etha Wind  |  Vaasanpuistikko 14 B 11, 65100, Vaasa, Finland  |  +358 2900 20440  |  firstname.lastname@ethawind.com 
 
 

Page 16 of 26 

Käytön lopettamisen jälkeen alueen äänimaisema palaa samaan tilaan, kuin ennen 
tuulivoimapuiston rakentamista. 

6.7 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Melumallinnuksessa on käytetty ympäristöministeriön ohjeistuksen ja siellä mainittujen 
standardien mukaisia menetelmiä ja tulokset on raportoitu ohjeistuksen mukaisesti. 
Mallinnusmenetelmiin sisältyy aina pieni epävarmuus, jota on pienennetty mm. asiantuntijoiden 
yhteisesti päättämillä mallinnuksen lähtötiedoilla, jotka ympäristöministeriö on julkaissut.  

7 HAITTOJEN EHKÄISEMINEN JA SEURANTA 

Rakennusaikana meluhaittoja voidaan vähentää käyttämällä vähemmän melua aiheuttavia 
työkoneita ja ajoittamalla työt vähemmän häiritsevään aikaan vuorokaudesta. 

Tuulivoimaloiden meluvaikutuksia voidaan säädellä vaikuttamalla äänilähteiden toimintaan. 
Konehuoneesta lähtevää ääntä voidaan vaimentaa lisäämällä konehuoneeseen eristeitä tai 
korjaamalla/muuttamalla tekniikkaa. Merkittävämpi vaimennus saadaan aikaan kuitenkin 
roottorin toimintaan vaikuttamalla. 

Yksinkertaisesti voimalan ääntä saadaan vaimennettua hidastamalla roottorin pyörimistä tai 
säätämällä lapojen pyörimiskulmaa, mutta molemmilla tavoilla myös voimalan tuotanto pienenee. 
Säätämällä lähellä toisiaan pyörivien voimaloiden toimintaa, voidaan melua pienentää esimerkiksi 
muuttamalla lapojen kohtauskulmaa. Myös voimaloiden toimintaa voidaan tarvittaessa rajoittaa 
siten, että ohjearvot eivät ylity herkällä alueella, joskaan tälle ei meluselvityksen tulosten mukaan 
ole tarvetta. 

Melumallinnusten perusteella valtioneuvoston asetuksen ohjearvoja sekä STM:n antamia 
sisätilojen pienitaajuisen melun ohjearvoja ei ylitetä. Mikäli ohjearvoja kuitenkin ylitetään, voidaan 
tätä ehkäistä muuttamalla tuulivoimaloiden ajotapaa tai jopa pysäyttämällä haittaa aiheuttavat 
voimalat. 
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9 MALLINNUSTIETOJEN RAPORTTI, TEVANIEMI 

RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT *tarkentavat tiedot voi esittää kartalla tai muissa liitteissä 

Mallinnusraportti numero/tunniste: Raportin hyväksyntäpäivämäärä: 11.01.2022 
Tekijä/organisaatio, yhteystiedot: Etha Wind Oy, Vaasanpuistikko 14 B11, 65100 VAASA, puh. +358 2900 20440 

Vastuuhenkilöt: Arina Makarova 
Laatija: Arina Makarova Tarkastaja/hyväksyjä: Christian Granlund 
MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT 
Mallinnusohjelma ja versio: 
WindPRO Ver3.4 

Mallinnusmenetelmä:  
ISO 9613-2 

TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) 

Tuulivoimalan valmistaja:  Tyyppi: : V162-6.0 MW Sarjanumero/t: 
Nimellisteho: 6.0 MW Napakorkeus: 199 m Roottorin halkaisija: 162 m Tornin tyyppi: Putkitorni 

Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun 

Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä 
Kyllä dB Kyllä dB  dB 
Ei  Ei tiedossa 

 
Ei Ei tiedossa   dB 

AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT 

Melupäästötiedot  
V162 6.0 MW 199 m HH (Tuulivoimalavalmistajan ilmoittama takuuarvo: 107,1 dB(A)) 
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Kapeakaistaisuus / 
Tonaalisuus 

Impulssimaisuus Merkityksellinen 
sykintä (amplitu- 
dimodulaatio) 

 
Muu, Mikä: 

 

kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei  
AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT 

Laskenta korkeus Laskentaruudun koko [m∙m] 
4 m Muu, mikä ja miksi:  20 m * 20 m 
Suhteellinen kosteus Lämpötila 
70 % Muu, mikä ja miksi: 15 C° Muu, mikä ja miksi: 
Maastomallin lähde ja tarkkuus 

Maastomallin lähde: Maanmittauslaitos Vaakaresoluutio: 2 m Pystyresoluutio: 1 m  
Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet 

ISO 9613-2   
Vesialueet, (0) / (G) 0   
Maa-alueet, (0,4) / (A-D/E-F) 0,4   
Maa-alueet, (0) / (G)   
Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus 

Neutraali, (0): kyllä Muu, mikä ja miksi: 
Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen 

Vapaa avaruus Muu, mikä, miksi: 
Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) 

Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl 
Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, lkm (meluntorjunta/voimalan ohjaus huomioiden) 

Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl 
Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille 

Virkistysalueet: 0 kpl Luonnonsuojelualueet: 0 kpl 
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LIITE 1: MELUMALLINNUKSEN TULOKSET 

Taulukko 7. Tevaniemen mallinnuksen meluarvot valituissa kohteissa. 

Havainnoi
ntipiste Asunnon luokka Itäinen Koord. 

(ETRS-TM35FIN) 
Pohjoinen koord. 
(ETRS-TM35FIN) 

Ohjearvo 
[dB(A)] 

VE1  
Melu 
[dB(A)] 

VE2 
Melu  
[dB(A)] 

Ohjearvojen 
ylitys 

a Vapaa-ajan asunto    297445 6864932 40 33,3 33,2 Ei 
b Vakituinen asunto 295781 6864110 40 36,8 36,7 Ei 
c Vapaa-ajan asunto 293676 6863956 40 34,4 34,3 Ei 
d Vakituinen asunto 293409 6864755 40 36,9 36,8 Ei 
e Vakituinen asunto 293034 6865737 40 37,9 37,8 Ei 
f Vakituinen asunto 291888 6868080 40 32,7 32,2 Ei 
g Vakituinen asunto 293612 6868837 40 37,1 35,7 Ei 
h Vapaa-ajan asunto 294843 6870126 40 32,0 30,0 Ei 
i Vapaa-ajan asunto 296447 6868093 40 37,3 35,8 Ei 
j Vapaa-ajan asunto 296893 6866336 40 38,7 38,5 Ei 
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LIITE 2: PIENITAAJUISEN MELUN LASKENTA, TEVANIEMI VE1 
(PAINOTTAMATTOMAT MELUTASOT) 

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle alittuvat lähimmissä asunnoissa. 
Myös kauempana sijaitsevissa asunnoissa toimenpiderajat alittuvat, koska pientaajuinen melu 
vähenee etäisyyden kasvaessa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla toimenpiderajat alittuvat. 

Pienitaajuinen melu on laskettu Tevaniemen vaihtoehdolle VE1, jossa on 9 tuulivoimalaa.  

Taulukko 8. Pienitaajuinen melu rakennuksen ulkopuolella. 

Taajuus                                  Melutaso kohteissa (dB)    
(Hz) a b c d e f g h i j 
20 44.5 46.6 45.2 46.9 47.7 44.1 46.9 43.6 47.1 47.5 
25 43.7 45.9 44.4 46.1 46.9 43.3 46.2 42.9 46.4 46.7 
31,5 43.1 45.3 43.8 45.5 46.3 42.7 45.5 42.2 45.7 46.1 
40 42.6 44.7 43.3 44.9 45.8 42.1 45.0 41.7 45.2 45.6 
50 42.1 44.3 42.8 44.5 45.3 41.7 44.6 41.2 44.7 45.1 
63 41.3 43.5 42.0 43.7 44.6 40.9 43.8 40.4 44.0 44.4 
80 40.2 42.5 41.0 42.7 43.6 39.8 42.8 39.3 43.0 43.4 
100 39.0 41.3 39.7 41.5 42.4 38.5 41.6 38.0 41.8 42.2 
125 37.1 39.5 37.9 39.7 40.6 36.7 39.8 36.1 40.0 40.4 
160 34.3 36.8 35.1 37.0 37.9 33.8 37.1 33.3 37.3 37.7 
200 33.1 35.8 34.0 36.0 37.0 32.6 36.1 32.0 36.3 36.7 

 

Taulukko 9. Pienitaajuinen melu sisätiloissa, käyttäen DSO 1284 mukaisia ääneneristävyysarvoja. 

Taajuus                                  Melutaso kohteissa (dB)    
(Hz) a b c d e f g h i j 
20 37.9 40.0 38.6 40.3 41.1 37.5 40.3 37.0 40.5 40.9 
25 35.3 37.5 36.0 37.7 38.5 34.9 37.8 34.5 38.0 38.3 
31,5 32.3 34.5 33.0 34.7 35.5 31.9 34.7 31.4 34.9 35.3 
40 31.2 33.3 31.9 33.5 34.4 30.7 33.6 30.3 33.8 34.2 
50 29.1 31.3 29.8 31.5 32.3 28.7 31.6 28.2 31.7 32.1 
63 24.7 26.9 25.4 27.1 28.0 24.3 27.2 23.8 27.4 27.8 
80 20.5 22.8 21.3 23.0 23.9 20.1 23.1 19.6 23.3 23.7 
100 17.8 20.1 18.5 20.3 21.2 17.3 20.4 16.8 20.6 21.0 
125 16.9 19.3 17.7 19.5 20.4 16.5 19.6 15.9 19.8 20.2 
160 13.1 15.6 13.9 15.8 16.7 12.6 15.9 12.1 16.1 16.5 
200 11.9 14.6 12.8 14.8 15.8 11.4 14.9 10.8 15.1 15.5 
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Taulukko 10. Pienitaajuinen melu sisätiloissa, käyttäen Anojanssi-projektin mukaisia ääneneristävyysarvoja. 

Taajuus                                  Melutaso kohteissa (dB)    
(Hz) a b c d e f g h i j 
20 36.9 39.0 37.6 39.3 40.1 36.5 39.3 36.0 39.5 39.9 
25 35.4 37.6 36.1 37.8 38.6 35.0 37.9 34.6 38.1 38.4 
31,5 33.9 36.1 34.6 36.3 37.1 33.5 36.3 33.0 36.5 36.9 
40 32.3 34.4 33.0 34.6 35.5 31.8 34.7 31.4 34.9 35.3 
50 30.6 32.8 31.3 33.0 33.8 30.2 33.1 29.7 33.2 33.6 
63 28.3 30.5 29.0 30.7 31.6 27.9 30.8 27.4 31.0 31.4 
80 25.4 27.7 26.2 27.9 28.8 25.0 28.0 24.5 28.2 28.6 
100 22.2 24.5 22.9 24.7 25.6 21.7 24.8 21.2 25.0 25.4 
125 18.3 20.7 19.1 20.9 21.8 17.9 21.0 17.3 21.2 21.6 
160 13.2 15.7 14.0 15.9 16.8 12.7 16.0 12.2 16.2 16.6 
200 10.3 13.0 11.2 13.2 14.2 9.8 13.3 9.2 13.5 13.9 

 

 
Kuva 3. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- 
ja terveysministeriön toimenpiderajat vakituisessa asunnossa e. 
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Kuva 4. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- 
ja terveysministeriön toimenpiderajat vapaa-ajan asunnossa i. 

LIITE 3: PIENITAAJUISEN MELUN LASKENTA, TEVANIEMI VE2 
(PAINOTTAMATTOMAT MELUTASOT) 

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle alittuvat lähimmissä asunnoissa. 
Myös kauempana sijaitsevissa asunnoissa toimenpiderajat alittuvat, koska pientaajuinen melu 
vähenee etäisyyden kasvaessa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla toimenpiderajat alittuvat. 

Pienitaajuinen melu on laskettu Tevaniemen vaihtoehdolle VE2, jossa on 8 tuulivoimalaa. 

Taulukko 11. Pienitaajuinen melu rakennuksen ulkopuolella. 

Taajuus                                  Melutaso kohteissa (dB)    
(Hz) a b c d e f g h i j 
20 44.2 46.5 45.0 46.7 47.4 43.6 45.8 42.3 46.0 47.2 
25 43.5 45.7 44.2 45.9 46.7 42.8 45.1 41.5 45.2 46.4 
31,5 42.8 45.1 43.6 45.3 46.1 42.2 44.5 40.9 44.6 45.8 
40 42.3 44.6 43.1 44.8 45.5 41.6 43.9 40.3 44.1 45.3 
50 41.8 44.1 42.6 44.3 45.1 41.2 43.5 39.9 43.6 44.8 
63 41.0 43.3 41.8 43.5 44.3 40.3 42.7 39.0 42.8 44.0 
80 40.0 42.3 40.8 42.5 43.3 39.3 41.7 38.0 41.8 43.0 
100 38.7 41.2 39.6 41.3 42.2 38.0 40.5 36.6 40.6 41.9 
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125 36.9 39.4 37.7 39.6 40.4 36.1 38.7 34.7 38.8 40.1 
160 34.1 36.7 34.9 36.9 37.7 33.3 36.0 31.7 36.1 37.4 
200 32.9 35.7 33.8 35.9 36.8 32.1 34.9 30.4 35.0 36.4 

 

Taulukko 12. Pienitaajuinen melu sisätiloissa, käyttäen DSO 1284 mukaisia ääneneristävyysarvoja.  

Taajuus                                  Melutaso kohteissa (dB)    
(Hz) a b c d e f g h i j 
20 37.6 39.9 38.4 40.1 40.8 37.0 39.2 35.7 39.4 40.6 
25 35.1 37.3 35.8 37.5 38.3 34.4 36.7 33.1 36.8 38.0 
31,5 32.0 34.3 32.8 34.5 35.3 31.4 33.7 30.1 33.8 35.0 
40 30.9 33.2 31.7 33.4 34.1 30.2 32.5 28.9 32.7 33.9 
50 28.8 31.1 29.6 31.3 32.1 28.2 30.5 26.9 30.6 31.8 
63 24.4 26.7 25.2 26.9 27.7 23.7 26.1 22.4 26.2 27.4 
80 20.3 22.6 21.1 22.8 23.6 19.6 22.0 18.3 22.1 23.3 
100 17.5 20.0 18.4 20.1 21.0 16.8 19.3 15.4 19.4 20.7 
125 16.7 19.2 17.5 19.4 20.2 15.9 18.5 14.5 18.6 19.9 
160 12.9 15.5 13.7 15.7 16.5 12.1 14.8 10.5 14.9 16.2 
200 11.7 14.5 12.6 14.7 15.6 10.9 13.7 9.2 13.8 15.2 

 

Taulukko 13. Pienitaajuinen melu sisätiloissa, käyttäen Anojanssi-projektin mukaisia 
ääneneristävyysarvoja. 

Taajuus                                  Melutaso kohteissa (dB)    
(Hz) a b c d e f g h i j 
20 36.6 38.9 37.4 39.1 39.8 36.0 38.2 34.7 38.4 39.6 
25 35.2 37.4 35.9 37.6 38.4 34.5 36.8 33.2 36.9 38.1 
31,5 33.6 35.9 34.4 36.1 36.9 33.0 35.3 31.7 35.4 36.6 
40 32.0 34.3 32.8 34.5 35.2 31.3 33.6 30.0 33.8 35.0 
50 30.3 32.6 31.1 32.8 33.6 29.7 32.0 28.4 32.1 33.3 
63 28.0 30.3 28.8 30.5 31.3 27.3 29.7 26.0 29.8 31.0 
80 25.2 27.5 26.0 27.7 28.5 24.5 26.9 23.2 27.0 28.2 
100 21.9 24.4 22.8 24.5 25.4 21.2 23.7 19.8 23.8 25.1 
125 18.1 20.6 18.9 20.8 21.6 17.3 19.9 15.9 20.0 21.3 
160 13.0 15.6 13.8 15.8 16.6 12.2 14.9 10.6 15.0 16.3 
200 10.1 12.9 11.0 13.1 14.0 9.3 12.1 7.6 12.2 13.6 
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Kuva 5. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- 
ja terveysministeriön toimenpiderajat vakituisessa asunnossa e. 

 
Kuva 6. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- 
ja terveysministeriön toimenpiderajat vapaa-ajan asunnossa i. 
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LIITE 4: SIJOITUSSUUNNITELMAT 

Voimaloiden sijainnit on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Taulukko 14.  Tevaniemen voimaloiden sijaintitiedot, VE1 

Voimala Itäinen  
(ETRS-TM35-FIN)  

Pohjoinen 
(ETRS-TM35-FIN) Tuulivoimalatyyppi 

1 294948 6868017 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
2 293701 6867262 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
3 294289 6867092 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
4 294942 6867331 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
5 295049 6866710 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
6 295358 6866197 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
7 294532 6865889 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
8 295583 6865599 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
9 294841 6865373 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 

 

Taulukko 15.  Tevaniemen voimaloiden sijaintitiedot, VE2 

Voimala Itäinen 
(ETRS-TM35-FIN) 

Pohjoinen 
(ETRS-TM35-
FIN) 

Tuulivoimalatyyppi 

2 293701 6867262 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
3 294289 6867092 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
4 294942 6867331 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
5 295049 6866710 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
6 295358 6866197 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
7 294532 6865889 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
8 295583 6865599 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
9 294841 6865373 VESTAS V162-6.0 MW 199 m HH clean blade, 107,1+2dB(A) 
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1 YHTEENVETO 

Tehtävä: 

Välkeselvitys Tevaniemen tuulivoimapuiston vaikutusalueella.  

Työmenetelmät:  

Välkeselvitykseen on kerätty ajantasaista tietoa tuulivoimaloiden varjon välkkeen ominaispiirteistä, 
välkkeen ohjearvoista, paikallisista olosuhteista sekä mallinnusmenetelmistä. Pääasiallisena 
laskentatyökaluna on käytetty WindPRO Ver3.4 ohjelmiston SHADOW-moduulia. Mallinnuksessa 
ja raportoinnissa on käytetty ympäristöministeriön vuonna 2016 julkaisemia ohjeita raportista 
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriö, 2016). Vaikutusten arvioinnissa 
käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa.   

Tulokset: 

Suomen lainsäädännössä ei ole määritelty välkevaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia. 
Ympäristöhallinnon ohjeen OH 5/2016 mukaan Suomessa vaikutuksia arvioitaessa on 
suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden ohjearvoja.  

Tässä selvityksessä on tarkasteltu kahta eri hankevaihtoehtoa ja niiden välkevaikutuksia (VE1 ja 
VE2). Ruotsissa ja Saksassa annettua maksimisuositusta kahdeksan tunnin vuotuisesta varjon 
välkkeestä ei ylitetä yhdessäkään Tevaniemen tuulivoimapuiston havainnointipisteessä 
vaihtoehdossa VE1 (9 voimalaa) eikä vaihtoehdossa VE2 (8 voimalaa). Teoreettisen 
maksimitilanteen mallinnuksessa suosituksia (30 h/v ja 30 min/p) ylitetään usean lähellä 
sijaitsevan asunnon kohdalla.  

Kohtuuton haitta varjovälkkeestä pystytään ehkäisemään pysäyttämällä välkettä aiheuttavat 
voimalat kriittiseksi ajaksi. Voimalat voidaan ohjelmoida pysähtymään automaattisesti vallitsevien 
sääolosuhteiden mukaisesti, kun välkettä muodostuisi herkälle alueelle (flicker control).  
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Taulukko 1. Yhteenveto vertailuarvojen ylityksistä. Taulukko kertoo kuinka monessa rakennuksessa 
(vakituinen tai vapaa-ajan asunto) kyseinen vertailuarvo ylitetään. 

Vertailuarvo VE1 VE2 
> 10 h/v, todellinen tilanne 0 0 
> 8 h/v, todellinen tilanne 0 0 
> 30 h/v, teoreettinen maksimi 13 8 
> 30 min/pv, teoreettinen maksimi 7 8 

 

2 TAUSTA 

Tämä välkeselvitys on tehty Tevaniemen tuulivoimapuistolle Ikaalisten kunnan alueella. Tässä 
selvityksessä on tarkistettu kaksi eri sijoitussunnitelman vaihtoehtoa, jotka on muodostettu 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja kaavoitusmenettelyä varten: 

▪ VE1: 9 voimalaa. Roottorihalkaisija 180 m ja napakorkeus 190 m. Kokonaiskorkeus on 280 m. 
▪ VE2: 8 voimalaa. Roottorihalkaisija 180 m ja napakorkeus 190 m. Kokonaiskorkeus on 280 m. 

Välkeselvitys on tehty WindPRO 3.4 ohjelmiston SHADOW-moduulia käyttäen. Tulosten 
arvioinnissa on käytetty Saksan ja Ruotsin suositusarvoja (LAI, 2002; Boverket, 2009). Etha Wind 
Oy on tarkistanut lähtötietojen oikeellisuuden ja vastaa siitä, että laskenta on oikein suoritettu. 

 

3 VARJOVÄLKKEEN MUODOSTUMINEN 

Tuulivoimaloiden roottorin pyörimisestä aiheutuu säännöllisesti välkkyvää varjovaikutusta, kun 
voimala pyörii tarkastelupisteen ja auringon välissä. Välkkeen määrä riippuu sääolosuhteista siten, 
että esimerkiksi pilvisellä säällä välkettä ei esiinny. Kesällä välkevaikutukset ovat laajimmillaan 
aamuisin ja iltaisin, kun aurinko on matalalla. Talvisin välkettä voidaan havaita laajemmalla alueella 
myös päivällä. Etäisyyden kasvaessa tuulivoimalan ja tarkastelupisteen välissä, välkkeen vaikutus 
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pienenee. Kun tuulivoimala ei pyöri, välkettä ei esiinny. Välkevaikutus riippuu myös tuulen 
suunnasta eli roottorin kulmasta havainnointipisteeseen nähden. 

Havaintopaikkaan kohdistuva varjovälke ei ole jatkuvaa, vaan välkkeen ajankohta ja kestoaika 
vaihtelevat vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Yhtäjaksoista välkettä esiintyy yleensä 0–30 
minuuttia päivässä riippuen havainnointipaikan suhteesta välkelähteeseen.  

Ihmiset kokevat välkevaikutukset, kuten muutkin vaikutukset, hyvin eri tavoin. Suositusarvot 
ylittävä määrä varjovälkettä asuinalueella voi vaikuttaa asukkaiden viihtyvyyteen. Se havaitaanko 
varjovälkettä asuinalueella, loma-asunnolla tai työmaa-alueella, vaikuttaa ilmiön häiritsevyyteen. 
Myös eri hankkeiden varjovälkkeen kumuloituminen voi vaikuttaa lähialueen asuinviihtyvyyteen 
sekä virkistyskäyttöön.   

 
Kuva 1. Varjovälkettä muodostuu, kun tuulivoimala pyörii tarkastelupisteen ja auringon välissä, aurinkoisella 
ja pilvettömällä säällä. 

3.1 OHJE- JA RAJA-ARVOT 

Suomen lainsäädännössä ei ole määritelty välkevaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia. 
Ympäristöhallinnon ohjeen OH 5/2016 mukaan Suomessa vaikutuksia arvioitaessa on 
suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden ohjearvoja. Saksassa ja Ruotsissa on 
tuulivoimapuistojen viereiselle asutukselle annettu suositusarvo maksimissaan kahdeksan tuntia 
välkettä vuodessa (nk. ”real case” eli todellinen tilanne, jossa huomioidaan auringonpaisteajat ja 
tuuliolosuhteet). Lisäksi Saksassa ja Ruotsissa on annettu suositusarvo 30 minuuttia päivässä sekä 
30 tuntia vuodessa niin kutsutussa ”worst-case” -eli teoreettisessa maksimitilanteessa. Tanskassa 
sovelletaan yleensä kymmenen tunnin vuotuisen välkkeen raja-arvoa todellisessa tilanteessa. 
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Teoreettinen maksimitilanne tarkoittaa tilannetta, jossa kaikkien voimaloiden oletetaan olevan 
toiminnassa keskeytyksettä, ja taivaan oletetaan aina olevan pilvetön. Aurinkoisina ajanjaksoina 
teoreettisen maksimitilanne voi toteutua päivätasolla, mutta käytännössä ei vuositasolla. Tämän 
raportin välkemallinnustuloksia on verrattu edellä mainittuihin suositusarvoihin.  

3.2 VARJOVÄLKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 

Välkkeen muodostumiseen vaikuttavat oleellisesti sääolosuhteiden lisäksi voimaloiden käyttöaika, 
korkeus ja roottorin halkaisija. Myös kasvillisuus ja puusto vaikuttavat oleellisesti välkevaikutuksen 
muodostumiseen. Välkemallinnus on tehty sekä ilman puuston suojaavan vaikutuksen huomiointia 
että suojavaikutus huomioiden. 

Tuulivoimaloiden aiheuttaman varjovälkkeen vaikutusalue ja –määrä mallinnetaan 
tuulivoimamallinnukseen käytettävällä WindPRO-ohjelmalla, jossa pohjatietona käytettiin 
paikallisia olosuhteita vastaavia tilastollisia tietoja. Ohjelmalla voidaan laskea sekä tiettyyn 
pisteeseen kohdistuva varjovälke, että koko tuulivoima-alueen varjovälkkeen muodostuminen. 
Laskennat tehdään todellisten olosuhteiden mukaisesti, jolloin otetaan huomioon tuulivoimaloiden 
korkeus, sijainti ja roottorin halkaisija sekä paikalliset, tilastolliset sääolosuhteet. Puustoa ja muuta 
kasvillisuutta ei kuitenkaan huomioida, mistä johtuen paikoittain raportoidaan liian korkeat 
välkearvot. Käyttöaste ja tuulensuunnat lasketaan käyttäen alueella mitattuja mastomittaustietoja. 

Välkemallinnukset on suoritettu alalla vakiintuneen käytännön mukaisesti, ottaen huomioon 
voimalan lapojen keskimääräiset leveydet, joiden avulla lasketaan maksimitarkasteluetäisyys 
voimaloista (LAI 2002).  Maksimitarkasteluetäisyys määritetään siten, että havainnointipisteessä 
voimalan lapa peittää vähintään 20 % auringosta. Mikäli voimala on niin kaukana 
havainnointipisteestä, että sen lavat peittävät alle 20 % auringon pinta-alasta, ei havainnointi 
pisteeseen muodostu häiritsevän voimakkaita liikkuvia varjoja. Maksimivaikutusten arvioimiseksi 
Tevaniemen mallinnuksissa on käytetty nykyistä suurempaa voimalamallia, jonka lapojen paksuus 
on arvioitu nykyisten voimalamallien perusteella. 

Välkemallinnuksessa on käytetty nk. kasvihuoneasetusta, eli välkettä lasketaan havaittavaksi aina, 
kun välkealue osuu rakennuksen kohdalle.  

Maastotietokantana käytettiin Maanmittauslaitoksen kahden metrin korkeusmallia ja 
säähavaintotietoina käytettiin Seinäjoen säähavaintoja. Seinäjoen havaintoasema sijaitsee noin 
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120 kilometrin päässä suunnitellusta tuulivoimapuistoalueesta. Laskelmissa oletetaan, että 
tuulivoimaloiden roottorit pyörivät vain tuulennopeuden ollessa sopiva. Varjovälkettä tarkasteltiin 
2 metrin korkeudelta eli suunnilleen ihmisen havainnointikorkeudelta. Mallinnuksessa käytetyt 
auringonpaisteajat sekä tuulivoimaloiden toiminta-aika on esitetty alla olevissa taulukoissa. 

Taulukko 2. Mallinnuksessa käytetyt asetukset 

Asetus Kuvaus 
Auringonpaisteajat Seinäjoen sääaseman havainnot, Ilmatieteen laitos (taulukko 3) 
Toiminta-aika Laskettu tuulisuustietojen perusteella (EWS22, taulukko 4) 
Asuntojen asetus Kasvihuone-asetus 
Mallinnus Välkemallinnus vakiintuneen menetelmän mukaisesti (LAI 2002) 
Lapaparametrit Voimalavalmistajien lapaparametrejä käytössä 

Vertailuarvot 

10 h/v todellinen tilanne 
8 h/v todellinen tilanne 
30 h/v teoreettinen tilanne 
30 min/pv teoreettinen tilanne 

 

Taulukko 3. Mallinnuksessa käytetyt auringonpaisteajat 

Kuukausi Keskimääräinen auringonpaisteen 
tuntimäärä päivässä 

Tammikuu 1,00 
Helmikuu 2,82 
Maaliskuu 4,23 
Huhtikuu 6,60 
Toukokuu 8,78 
Kesäkuu 9,10 
Heinäkuu 8,87 
Elokuu 6,81 
Syyskuu 4,67 
Lokakuu 2,52 
Marraskuu 1,17 
Joulukuu 0,58 
Keskiarvo 4,76 
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Taulukko 4. Tuulivoimaloiden toiminta-aika 

Tuulensuunta Toiminta-aika (h/v) 
Pohjoinen 620 
Pohjoiskoillinen 481 
Itäkoillinen 441 
Itä 462 
Itäkaakko 580 
Eteläkaakko 776 
Etelä 941 
Etelälounas   1054 
Länsilounas 838 
Länsi 695 
Länsiluode 598 
Pohjoisluode 572 
Summa 8058 
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4 VÄLKEVAIKUTUKSET 

4.1 VAIHTOEHDON VE1 VÄLKEVAIKUTUKSET  

Välkemallinnuksen tuloksia kuvataan visuaalisesti kartoilla, ja lisäksi tuloksia on kuvattu 
yksityiskohtaisesti sanallisesti. Kartalla tulokset on esitetty soveltaen todellisen tilanteen 
vertailuarvoa 8 h/v. Tässä mallinnuksessa puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu. 

 
Kuva 2. Varjovälkkeen muodostuminen Tevaniemen alueella. Havainnointipisteet on merkitty 
kuvaan (a-t) ja niiden välketasot on esitetty taulukossa 5. 

Vihreän alueen ulkopuolella varjovälkettä esiintyy vuodessa alle kahdeksan tuntia. Ruotsissa ja 
Saksassa annettua maksimisuositusta kahdeksan tunnin vuotuisesta varjon välkkeestä ei ylitetä 
yhdessäkään havainnointipisteessä. Teoreettisen maksimitilanteen vuotuinen 30 h/v ylitetään 
kolmessatoista havainnointipisteessä. Teoreettisen maksimitilanteen suositus 30 minuuttia 
päivässä ylitetään kahdeksassa havainnointipisteessä. 

Välkelaskennan tulokset on raportoitu yhdeksän havainnointipisteen osalta taulukossa 5.  
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Rantakaavassa vapaa-ajan asunnoille osoitetuilla rakentamattomilla tonteilla (Rantakaavalla 
muodostetut korttelit) vilkkumisen määrä todellisessa tilanteessa on välillä 8-14 h/v.  

Taulukko 5. Varjovälkelaskennan tulokset, Tevaniemi VE1 

Havainnoi
nti piste Asunnon luokka 

Itäinen 
 koord. (ETRS 
TM35FIN) 

Pohjoinen 
koord. (ETRS 
TM35FIN) 

Vilkkumisen 
määrä 
(todellinen 
tilanne, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 
(teoreettinen 
maksimi, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 
(teoreettinen 
maksimi, h/pv) 

Suositus-
arvon 
ylitys 

a Vapaa-ajan asunto 297445 6864932 2 :01 8 :31 0 :22 Ei 
b Vakituinen 

asunto 295781 6864110 0 :00 0 :00  0 :00 Ei 
c Vapaa-ajan 

asunto 293566 6864440 4 :52 18 :02 0 :27 Ei 
d Vakituinen 

asunto 293409 6864755 6 :23 23 :15 0 :29 Ei 
e Vakituinen 

asunto 293034 6865737 5 :16 23 :24 0 :29 Ei 
f Vakituinen asunto 292720 6865909 7 :03 27 :37  0 :24 Ei 
g Vakituinen 

asunto 293204 6868683 5 :24 40 :00   0 :49 Osittain 
h Vakituinen asunto 293612 6868837 7 :41 65 :20  0 :51 Osittain 

i Vakituinen 
asunto 293697 6868921 7 :33 65 :41  0 :50 Osittain 

j Vakituinen 
asunto 293675 6868920 7 :29 64 :44  0 :49 Osittain 

k Vakituinen asunto 293867 6869061 7 :32 69 :34  0 :48 Osittain 

l Vakituinen 
asunto 293926 6869130 7 :16 69 :21  0 :47 Osittain 

m Vakituinen asunto 292982 6868747 4 :25 31 :44  0 :44 Osittain 

n Vapaa-ajan 
asunto 293257 6868916 4 :30 37 :35  0 :44 Osittain 

o Vapaa-ajan 
asunto 293437 6869146 3 :25 31 :18  0 :24 Osittain 

p Vakituinen 
asunto 293871 6869363 3 :24 30 :52  0 :25 Osittain 

q Vakituinen 
asunto 294004 6869377 3 :32 32 :19  0 :27 Osittain 

r Vapaa-ajan asunto 296447 6868093 5 :49 33 :17  0 :28 Osittain 

s Vapaa-ajan 
asunto 296645 6868073 4 :42 26 :30  0 :25 Ei 

t Vapaa-ajan asunto 296893 6866336 6 :41 34 :16  0 :28 Osittain 
Suositusarvojen ylistys ”Osittain” tarkoittaa tilannetta, jossa pelkästään teoreettisen maksimitilanteen 
vertailuarvoja ylitetään. 
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4.2 VAIHTOEHDON VE2 VÄLKEVAIKUTUKSET  

Välkemallinnuksen tuloksia kuvataan visuaalisesti kartoilla, ja lisäksi tuloksia on kuvattu 
yksityiskohtaisesti sanallisesti. Kartalla tulokset on esitetty soveltaen todellisen tilanteen 
vertailuarvoa 8 h/v. Tässä mallinnuksessa puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu. 

 
Kuva 3. Varjovälkkeen muodostuminen Tevaniemen alueella. Havainnointipisteet on merkitty 
kuvaan (a-t) ja niiden välketasot on esitetty taulukossa 6. 

Vihreän alueen ulkopuolella varjovälkettä esiintyy vuodessa alle kahdeksan tuntia. Ruotsissa ja 
Saksassa annettua maksimisuositusta kahdeksan tunnin vuotuisesta välkeajasta ei ylitetä 
yhdessäkään havainnointipisteessä. Teoreettisen maksimitilanteen vuotuinen 30 h/v ylitetään 
seitsemässä havainnointipisteessä. Teoreettisen maksimitilanteen suositus 30 minuuttia päivässä 
ylitetään kahdeksassa havainnointipisteessä. 

Välkelaskennan tulokset on raportoitu yhdeksän havainnointipisteen osalta taulukossa 6. 

Rantakaavassa vapaa-ajan asunnoille osoitetuilla rakentamattomilla tonteilla (Rantakaavalla 
muodostetut korttelit) vilkkumisen määrä todellisessa tilanteessa on välillä 9-10 h/v.  
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Taulukko 6. Varjovälkelaskennan tulokset, Tevaniemi VE2 

Havainnoi
nti piste Asunnon luokka 

Itäinen 
 koord. (ETRS 
TM35FIN) 

Pohjoinen 
koord. (ETRS 
TM35FIN) 

Vilkkumisen 
määrä 
(todellinen 
tilanne, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 
(teoreettinen 
maksimi, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 
(teoreettinen 
maksimi, h/pv) 

Suositus-
arvon 
ylitys 

a Vapaa-ajan 
asunto 297445 6864932 2 :01 8 :31 0 :22 Ei 

b Vakituinen asunto 295781 6864110 0:00 0:00 0:00 Ei 
c Vapaa-ajan 

asunto 293566 6864440 4 :52 18 :02 0 :27 Ei 
d Vakituinen asunto 293409 6864755 6 :23 23 :15 0 :29 Ei 
e Vakituinen 

asunto 293034 6865737 5 :16 23 :24 0 :29 Ei 
f Vakituinen 

asunto 292720 6865909 7 :03 27 :37  0 :24 Ei 
g Vakituinen 

asunto 293204 6868683 3 :47 31 :38  0 :49 Osittain 
h Vakituinen 

asunto 293612 6868837 5 :32 53 :15  0 :51 Osittain 
i Vakituinen asunto 293697 6868921 5 :20 53 :01  0 :50 Osittain 
j Vakituinen 

asunto 293675 6868920 5 :18 52 :23  0 :49 Osittain 
k Vakituinen asunto 293867 6869061 5 :07 55 :21  0 :48 Osittain 
l Vakituinen 

asunto 293926 6869130 4 :52 54 :49  0 :47 Osittain 
m Vakituinen 

asunto 292982 6868747 3 :09 25 :02  0 :44 Osittain 
n Vapaa-ajan asunto 293257 6868916 3 :03 29 :26  0 :44 Osittain 
o Vapaa-ajan 

asunto 293437 6869146 1 :56 22 :38 0 :24 Ei 
p Vakituinen asunto 293871 6869363 1 :31 18 :49 0 :22 Ei 
q Vakituinen 

asunto 294004 6869377 1 :29 18 :34 0 :22 Ei 
r Vapaa-ajan 

asunto 296447 6868093 3 :08 20 :18 0 :25 Ei 
s Vapaa-ajan 

asunto 296645 6868073 2 :34 16 :08 0 :23 Ei 
t Vapaa-ajan 

asunto 296893 6866336 6 :41 34 :16  0 :28 Osittain 
Suositusarvojen ylistys ”Osittain” tarkoittaa tilannetta, jossa pelkästään teoreettisen maksimitilanteen 
vertailuarvoja ylitetään. 
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4.3 VÄLKEVAIKUTUKSET PUUSTON SUOJAAVA VAIKUTUS HUOMIOIDEN 

Korkean puuston peittäessä tuulivoimalat, havainnointipisteeseen ei muodostu lainkaan 
varjovälkettä. Kasvillisuuden peittäessä tietyt tuulivoimalat, havainnointipisteeseen muodostuva 
varjovälkkeen kokonaismäärä vähenee. Puuston korkeustiedot on poimittu 
metsäntutkimuslaitoksen latauspalvelusta (METLA, 2019). Seuraavassa kuvassa on esitetty 
välkemallinnuksen tulokset kasvillisuuden korkeus huomioon ottaen ja jäljempänä tulokset on 
kuvailtu sanallisesti. 

4.3.1 VAIHTOEHDON VE1 VÄLKEVAIKUTUKSET  

 
Kuva 4. Varjovälkkeen muodostuminen Tevaniemen alueella puuston suojaava vaikutus huomioiden. 
Havainnointipisteet on merkitty kuvaan (a-t) ja niiden välketasot on esitetty taulukossa 7. 

Kasvillisuuden suojaava vaikutus huomioitaessa välkeaika on pienempi useassa 
havainnointipisteessä ja näistä neljääntoista välkettä ei kohdistu lainkaan. 8 tunnin vuotuisen 
varjovälkkeen määrä ei ylitetä. Teoreettiset maksimisuositukset ylitetään kahdessa 
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havainnointipisteessä. Tevaniemen välkelaskennan tulokset, kun kasvillisuus on otettu huomioon, 
on raportoitu taulukossa 7. 

Kun kasvillisuus on otettu huomioon, välkettä ei odoteta syntyvän rantakaavassa vapaa-ajan 
asunnoille osoitetuille rakentamattomille tonteille.  

Taulukko 7. Varjovälkelaskennan tulokset, puuston vaikutus huomioiden, Tevaniemi VE1 

Havainnoi
nti piste Asunnon luokka 

Itäinen 
 koord. (ETRS 
TM35FIN) 

Pohjoinen 
koord. (ETRS 
TM35FIN) 

Vilkkumisen 
määrä 
(todellinen 
tilanne, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 
(teoreettinen 
maksimi, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 
(teoreettinen 
maksimi, h/pv) 

Suositus-
arvon 
ylitys 

a Vapaa-ajan 
asunto 297445 6864932 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

b Vakituinen asunto 295781 6864110 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
c Vapaa-ajan 

asunto 293566 6864440 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
d Vakituinen asunto 293409 6864755 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
e Vakituinen 

asunto 293034 6865737 3 :32 14 :51 0 :29 Ei 
f Vakituinen 

asunto 292720 6865909 4 :57 18 :19 0 :24 Ei 
g Vakituinen 

asunto 293204 6868683 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
h Vakituinen 

asunto 293612 6868837 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
i Vakituinen asunto 293697 6868921 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
j Vakituinen 

asunto 293675 6868920 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
k Vakituinen asunto 293867 6869061 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
l Vakituinen 

asunto 293926 6869130 7 :16 69 :21 0 :47 Osittain 
m Vakituinen 

asunto 292982 6868747 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
n Vapaa-ajan asunto 293257 6868916 4 :30 37 :35 0 :44 Osittain 
o Vapaa-ajan 

asunto 293437 6869146 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
p Vakituinen asunto 293871 6869363 1 :31 18 :49 0 :22 Ei 
q Vakituinen 

asunto 294004 6869377 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
r Vapaa-ajan 

asunto 296447 6868093 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
s Vapaa-ajan 

asunto 296645 6868073 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
t Vapaa-ajan 

asunto 296893 6866336 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 
Suositusarvojen ylistys ”Osittain” tarkoittaa tilannetta, jossa pelkästään teoreettisen maksimitilanteen 
vertailuarvoja ylitetään. 
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4.3.2  VAIHTOEHDON VE2 VÄLKEVAIKUTUKSET  

 
Kuva 5. Varjovälkkeen muodostuminen Tevaniemen alueella puuston suojaava vaikutus huomioiden. 
Havainnointipisteet on merkitty kuvaan (a-t) ja niiden välketasot on esitetty taulukossa 8. 

Kasvillisuuden suojaava vaikutus huomioitaessa välkeaika on pienempi useassa 
havainnointipisteessä ja näistä neljääntoista välkettä ei kohdistu lainkaan. Kahdeksan tunnin 
vuotuisen varjovälkkeen määrä ei ylitetä. Teoreettiset maksimisuositukset ylitetään kahdessa 
havainnointipisteessä. Tevaniemen välkelaskennan tulokset, kun kasvillisuus on otettu huomioon, 
on raportoitu taulukossa 8. 

Kun kasvillisuus on otettu huomioon, välkettä ei odoteta syntyvän rantakaavassa vapaa-ajan 
asunnoille osoitetuille rakentamattomille tonteille.  
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Taulukko 8. Varjovälkelaskennan tulokset, puuston vaikutus huomioiden, Tevaniemi VE2 

Havainnoi
nti piste Asunnon luokka 

Itäinen 
 koord. (ETRS 
TM35FIN) 

Pohjoinen 
koord. (ETRS 
TM35FIN) 

Vilkkumisen 
määrä 
(todellinen 
tilanne, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 
(teoreettinen 
maksimi, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 
(teoreettinen 
maksimi, h/pv) 

Suositus-
arvon 
ylitys 

a Vapaa-ajan 
asunto 297445 6864932 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

b Vakituinen 
asunto 295781 6864110 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

c Vapaa-ajan asunto 293566 6864440 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

d Vakituinen 
asunto 293409 6864755 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

e Vakituinen 
asunto 293034 6865737 3 :32 14 :51 0 :29 Ei 

f Vakituinen 
asunto 292720 6865909 4 :57 18 :19 0 :24 Ei 

g Vakituinen asunto 293204 6868683 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

h Vakituinen 
asunto 293612 6868837 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

i Vakituinen 
asunto 293697 6868921 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

j Vakituinen 
asunto 293675 6868920 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

k Vakituinen asunto 293867 6869061 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

l Vakituinen 
asunto 293926 6869130 4 :52 54 :49 0 :47 Osittain 

m Vakituinen 
asunto 292982 6868747 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

n Vapaa-ajan 
asunto 293257 6868916 3 :03 29 :26 0 :44 Osittain 

o Vapaa-ajan asunto 293437 6869146 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

p Vakituinen 
asunto 293871 6869363 1 :31 18 :49 0 :22 Ei 

q Vakituinen 
asunto 294004 6869377 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

r Vapaa-ajan 
asunto 296447 6868093 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

s Vapaa-ajan asunto 296645 6868073 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

t Vapaa-ajan 
asunto 296893 6866336 0 :00 0 :00 0 :00 Ei 

Suositusarvojen ylitys ”Osittain” tarkoittaa tilannetta, jossa pelkästään teoreettisen maksimitilanteen 
vertailuarvoja ylitetään. 
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4.4 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT  

Välkemallinnus edustaa keskimääräistä varjostustilannetta, jossa pohjana on käytetty pitkän ajan 
tilastollisia sääarvoja. Mikäli sääolosuhteet poikkeavat merkittävästi tilastoiduista arvoista, saattaa 
myös välkkeen määrä poiketa.  

Tuulivoimaloiden käyttöaste, eli aika jolloin voimalat pyörivät ja tuottavat sähköä, vaikuttaa 
merkittävästi välkkeen syntymiseen. Käyttöasteen pienentyessä saattaa välke yksittäisessä 
pisteessä vähentyä. Myös epävarmuus oletetuissa tuulensuunnissa voi vaikuttaa 
laskentatulokseen. 

Välkemallinnuksessa ei otettu huomioon korkean kasvillisuuden mahdollista suojavaikutusta. 
Avoimilla alueilla sijaitseville rakennuksille välkemäärät ovat tässä mallinnuksessa samanlaiset, 
kuin mallinnettaessa kasvillisuuden kanssa. Rakennuksissa, jotka sijaitsevat lähellä metsäalueita, 
kokevat todellisuudessa vähemmän välkettä, kuin mallinnuksessa, koska metsä rajoittaa välkkeen 
syntymistä. 

4.5 HAITTOJEN EHKÄISEMINEN JA SEURANTA 

Tuulivoimaloiden varjovälkevaikutuksia pystytään ehkäisemään jo suunnitteluvaiheessa. 
Voimaloita voidaan sijoittaa siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän välkettä herkälle 
alueelle. Myös voimalan koko vaikuttaa merkittävästi syntyvän välkkeen määrään, joten 
valitsemalla matalampia voimaloita tai pienempiä roottoreita, voidaan välkevaikutuksia vähentää. 

Kohtuuton haitta varjovälkkeestä pystytään ehkäisemään myös pysäyttämällä välkettä aiheuttavat 
voimalat kriittiseksi ajaksi. Voimalat voidaan ohjelmoida pysähtymään automaattisesti vallitsevien 
sääolosuhteiden mukaisesti, kun välkettä muodostuisi herkälle alueelle (flicker control).  

Tämän välkeselvityksen perusteella Tevaniemen tuulivoimaloiden muodostama varjovälke ei 
aiheuta kohtuutonta haittaa alueen loma- tai vakituisille asunnoille. Näin ollen välkkeen 
hallintajärjestelmälle ei nähdä tarvetta Tevaniemen tuulivoimaloiden osalta.  
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LIITE 1: SIJOITUSSUUNNITELMA 

Voimaloiden sijainnit on esitetty alla olevissa taulukoissa. 

Taulukko 9.  Tevaniemen voimaloiden sijaintitiedot, VE1 

Voimala Itäinen 
(ETRS-TM35-FIN) 

Pohjoinen 
(ETRS-TM35-FIN) 

Napakorkeus / Roottorin halkaisija / 
Kokonaiskorkeus (m) 

1 294948 6868017 190/180/280 
2 293701 6867262 190/180/280 
3 294289 6867092 190/180/280 
4 294942 6867331 190/180/280 
5 295049 6866710 190/180/280 
6 295358 6866197 190/180/280 
7 294532 6865889 190/180/280 
8 295583 6865599 190/180/280 
9 294841 6865373 190/180/280 

 

Taulukko 10.  Tevaniemen voimaloiden sijaintitiedot, VE2 

Voimala Itäinen 
(ETRS-TM35-FIN) 

Pohjoinen 
(ETRS-TM35-FIN) 

Napakorkeus / Roottorin halkaisija / 
Kokonaiskorkeus (m) 

2 293701 6867262 190/180/280 
3 294289 6867092 190/180/280 
4 294942 6867331 190/180/280 
5 295049 6866710 190/180/280 
6 295358 6866197 190/180/280 
7 294532 6865889 190/180/280 
8 295583 6865599 190/180/280 
9 294841 6865373 190/180/280 
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Tevaniemen tuulivoimahanke 1 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

Tevaniemen tuulivoimahanke
Tässä liitteessä esitetään YVA-selostuksessa esitetyt havainnekuvat tarkemmalla resoluutiolla.

Kuva 1. Kartta havainnekuvien ottopaikkojen sijainneista.



Tevaniemen tuulivoimahanke 2 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

1 Näkyvyysalueet

Kuva 2. Alueet, joihin tuulivoimalat näkyvät (lähialue 5 km). Kuva 3. Alueet, joihin voimalat näkyvät (20 km tarkastelualue).



Tevaniemen tuulivoimahanke 3 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

2 Heikkilä (Golfkenttä), VE 1

Kuva 4. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 3,0 – 5,5 kilometriä. Kuvauspaikka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla
maisema-alueella. Voimalat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi.

Kuva 5. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 1). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin. Kuvaan on merkitty sinisillä
ympyröillä sen kokoiset tuulivoimalat, joita tarkasteltiin aikaisemmin maakuntakaavoituksen yhteydessä, kun tuulivoimahanke merkittiin maakuntakaavaan.



Tevaniemen tuulivoimahanke 4 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

Kuva 6. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 1). Tuulivoimalat nousevat muita maiseman elementtejä korkeammaksi ja dominoivammaksi. Kuvakulma
vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.



Tevaniemen tuulivoimahanke 5 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

Kuva 7. Havainnekuva yöajan lentoestevaloista Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 1).



Tevaniemen tuulivoimahanke 6 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

3 Heikkilä (Golfkenttä), VE 2

Kuva 8. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 3,0 – 5,5 kilometriä. Kuvauspaikka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla
maisema-alueella. Voimalat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi. Vaikutukset maisemaan ovat merkittävät.

Kuva 9. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.



Tevaniemen tuulivoimahanke 7 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

Kuva 10. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 2). Tuulivoimalat nousevat muita maiseman elementtejä korkeammaksi ja dominoivammaksi. Tästä kuvakul-
masta katsottuna VE2 tuulivoimalat tekevät VE1 tiiviimmän kokonaisuuden maisemaan. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.



Tevaniemen tuulivoimahanke 8 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

4 Tevaniemi, VE 1

Kuva 11. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 2,4 – 4,1 kilometriä. Kuvauspaikka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.
Voimaloiden lavat näkyvät puuston yläpuolella, mutta tornit jäävät puiden taakse. Yhtenäinen metsänreuna peittää näkymää tehokkaasti. Kuvauspisteen kohdalla hanke
muuttaa maisemaa.  Vaikutukset ovat enintään kohtalaiset.

Kuva 12. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 1). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.



Tevaniemen tuulivoimahanke 9 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

Kuva 13. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 1). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).



Tevaniemen tuulivoimahanke 10 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

5 Tevaniemi, VE 2

Kuva 14. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 2,4 – 4,1 kilometriä. Kuvauspaikka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.
Voimaloiden lavat näkyvät puuston yläpuolella, mutta tornit jäävät puiden taakse. Yhtenäinen metsänreuna peittää näkymää tehokkaasti. Kuvauspisteen kohdalla hanke
muuttaa maisemaa. Vaikutukset ovat enintään kohtalaiset.

Kuva 15. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.



Tevaniemen tuulivoimahanke 11 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

Kuva 16. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 2). Voimaloiden lavat näkyvät puuston yläpuolella, mutta yhtenäinen metsänreuna katkaisee ja peittää näkymän tehokkaasti.
Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.



Tevaniemen tuulivoimahanke 12 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

6 Ojajärvi, VE 1

Kuva 17. Havainnekuva Ojajärveltä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 2,0–3,4 kilometriä. Voimalat näkyvät maisemassa selvästi. Voimalat tuovat järvimaisemaan
uuden, muusta maisemasta poikkeavan elementin. Kuvauspisteen. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi. Vaikutukset maisemaan ovat merkit-
tävät.

Kuva 18. Havainnekuva Ojajärveltä (VE 1). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.



Tevaniemen tuulivoimahanke 13 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

Kuva 19. Havainnekuva Ojajärveltä (VE 1). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).



Tevaniemen tuulivoimahanke 14 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

Kuva 20. Havainnekuva yöajan lentoestevaloista Ojajärven kohdalta (VE 1).



Tevaniemen tuulivoimahanke 15 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

7 Ojajärvi, VE 2

Kuva 21. Havainnekuva Ojajärveltä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 2,0–3,4 kilometriä. Voimalat näkyvät maisemassa erittäin selvästi. Voimalat tuovat järvimaise-
maan uuden, muusta maisemasta poikkeavan elementin. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi. Vaikutukset maisemaan ovat merkittävät.

Kuva 22. Havainnekuva Ojajärveltä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.



Tevaniemen tuulivoimahanke 16 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

Kuva 23. Havainnekuva Ojajärveltä (VE 2). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.



Tevaniemen tuulivoimahanke 17 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

8 Kimppukylä, VE 1

Kuva 24. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 4,9–6,5 kilometriä. Kuvauspaikka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.
Voimalat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa. Vaikutukset maisemaan ovat kohtalaiset. Peltojen reunametsät, metsäsaarek-
keet, pihapuusto ja kumpuileva maasto peittävät voimaloita osin ja näkymä muuttuu katselupistettä vaihdettaessa. Esimerkiksi kuvan hiekkatietä liikuttaessa eteenpäin
ja maaston muodossa alaspäin, näkymä voimaloille muuttuu.

Kuva 25. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 1). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.



Tevaniemen tuulivoimahanke 18 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

Kuva 26. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 1). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).



Tevaniemen tuulivoimahanke 19 (37)
Havainnekuvat 14.3.2022

9 Kimppukylä, VE 2

Kuva 27. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 4,9–6,5 kilometriä. Kuvauspaikka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.
Voimalat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi. Vaikutukset maisemaan ovat kohtalaiset. Peltojen reunametsät,
metsäsaarekkeet, pihapuusto ja kumpuileva maasto peittävät voimaloita osin ja näkymä muuttuu katselupistettä vaihdettaessa. Esimerkiksi kuvan hiekkatietä liikutta-
essa eteenpäin ja maaston muodossa alaspäin, näkymä voimaloille muuttuu.

Kuva 28. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 29. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 2). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
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10 Miettinen, VE 1

Kuva 30. Havainnekuva Miettisestä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 4,9 – 7,0 kilometriä. Kuvauspaikka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Voi-
malat näkyvät maisemassa selvästi. Viljelymaisemaan tulee uusi, ihmisen muovaama kerros. Puusto ja maisemamuodon vaihtelevuus peittää näkymiä voimaloille katse-
lupistettä vaihdettaessa. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi. Vaikutukset maisemaan ovat kohtalaiset.

Kuva 31. Havainnekuva Miettisestä (VE 1). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 32. Havainnekuva Miettisestä (VE 1). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).
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Kuva 33. Havainnekuva yöajan lentoestevaloista Miettisen kohdalta (VE 1).
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11 Miettinen, VE 2

Kuva 34. Havainnekuva Miettisestä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 4,9 – 7,0 kilometriä. Kuvauspaikka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Voi-
malat näkyvät maisemassa erittäin selvästi. Viljelymaisemaan tulee uusi, ihmisen muovaama kerros. Puusto ja maisemamuodon vaihtelevuus peittää näkymiä voimaloille
katselupistettä vaihdettaessa. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi. Vaikutukset maisemaan ovat kohtalaiset.

Kuva 35. Havainnekuva Miettisestä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 36. Havainnekuva Miettisestä (VE 2). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
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12 Leppäslampi, VE 1

Kuva 37. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 4,2 – 6,8 kilometriä. Voimaloiden lavat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla
hanke muuttaa maisemaa vähäisesti. Vaikutukset maisemaan ovat kohtalaiset.

Kuva 38. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 1). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 39. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 1). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).
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13 Leppäslampi, VE 2

Kuva 40. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 4,2 – 6,8 kilometriä. Voimaloiden lavat näkyvät maisemassa erittäin selvästi. Kuvauspisteen
kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi. Vaikutukset maisemaan ovat kohtalaiset.

Kuva 41. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 42. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 2). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
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14 Kiviniemi, VE 1

Kuva 43. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 9,5 – 12,1 kilometriä. Voimalat näkyvät maisemassa erittäin selvästi. Kuvauspisteen kohdalla
hanke muuttaa maisemaa. Vaikutukset maisemaan ovat kohtalaiset.

Kuva 44. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 1). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 45. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 1). Voimalat tuovat järvimaisemaan uuden, muusta maisemasta poikkeavan elementin.  Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm
objektiivin kuvakulmaa (VE 1).
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15 Kiviniemi, VE 2

Kuva 46. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 9,5 – 12,1 kilometriä. Voimalat näkyvät maisemassa erittäin selvästi. Kuvauspisteen kohdalla
hanke muuttaa maisemaa. Vaikutukset maisemaan ovat kohtalaiset.

Kuva 47. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 48. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 2). Voimalat tuovat järvimaisemaan uuden, muusta maisemasta poikkeavan elementin. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm
objektiivin kuvakulmaa.
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16 Saukonperä, VE 1

Kuva 49. Havainnekuva Saukonperästä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 7,0 – 9,5 kilometriä. Kuvauspaikka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman
kohdalla. Voimalat näkyvät maisemassa. Puusto, polveileva maasto ja tästä katselupisteestä voimaloiden sijoittelu vaikuttavat voimaloiden näkyvyyteen. Kuvauspisteen
kohdalla hanke muuttaa maisemaa vähäisesti. Vaikutukset maisemaan ovat vähäiset.

Kuva 50. Havainnekuva Saukonperästä (VE 1). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 51. Havainnekuva Saukonperästä (VE 1). Puusto, polveileva maasto ja tästä katselupisteestä voimaloiden sijoittelu vaikuttavat voimaloiden näkyvyyteen Kuvakulma
vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
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17 Saukonperä, VE 2

Kuva 52. Havainnekuva Saukonperästä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 7,0 – 9,5 kilometriä. Kuvauspaikka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman
kohdalla. Voimalat näkyvät maisemassa. Puusto, polveileva maasto ja tästä katselupisteestä voimaloiden sijoittelu vaikuttavat voimaloiden näkyvyyteen. Kuvauspisteen
kohdalla hanke muuttaa maisemaa vähän. Vaikutukset maisemaan ovat vähäiset.

Kuva 53. Havainnekuva Saukonperästä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 54. Havainnekuva Saukonperästä (VE 2). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
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Kansikuva: Kuva 1, näkymä Isovuorelta.

Tiivistelmä

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologisen inventoinnin Ikaalisissa Tevaniemen tuulivoima-
puiston suunnittelualueella sekä puistoon liittyvillä vaihtoehtoisilla sähkökaapelireiteillä. Tuulivoimapuiston 
alue sijaitsee Ikaalisen keskustasta n. 10 km pohjoiseen. Kaksi yhteensä n. 15 km pitkää vaihtoehtoista 
kaapelireittiä kulkevat puistosta länteen Heinistön, Heittolan, Muumäen ja Kimppukylän kautta Vähäjärven 
eteläpuolelle.  Tuulipuiston pinta-ala on n. 1250 hehtaaria, ja sille on suunnitteilla enintään 9 tuulivoimalaa. 
Maastoyön suoritti FM Jaana Itäpalo 4.-6.10.2021. FM Stephan Schulz on asemoinut kylänpaikat nykyisel-
le karttapohjalla. Työn tilaajat ovat Tevaniemen Tuuli Oy ja  Etha Wind Oy.

Tuulivoimapuiston suunnittelualueelta ei tunnettu arkeologisia kohteita ennen inventointia. Lähimmät tun-
netut kohteet sijaitsevat n. 2,8-3 km  länteen Kyrösjärveen laskevan Vääräjoen varrella. Kaapelilinjausten 
tuntumasta tunnettiin  kyläasutuksen läheisyydestä kivi-  ja  metallikautisia kohteita,  mm. useita rauta-  ja 
pronssiesinelöytöjä.

Inventoinnissa löytyi tuulivoimapuiston suunnittelualueelta kaksi muinaisjäännökseksi luokiteltua kohdetta, 
jotka ovat vuoden 1805 isojakokartalle merkittyjä rajakiviä: raportin kohteet 10. Rajakivi ja 11. Rököttöjän-
saari. Edellisten lisäksi löytyi 5 muuta arkeologista kulttuuriperintökohdetta/muuta kohdetta, joista neljässä 
on pehkulatojen, kuivatusseipäiden ja haasioiden jäännöksiä tai/ja puisia raja- ja linjamerkkejä, nämä koh-
teet ovat itsestään tuhoutuvia. Isovuorelta löytyi kolmiomittaustornin tukiröykkiön jäännös, jolla voi olla ikää 
lähes 100 vuottakin. Kaapelilinjauksilta tai niiden läheisyydestä  luokiteltiin kolme muuta arkeologista kult -
tuuriperintökohdetta, jotka ovat kylänpaikkoja: 5. Heittola, 7. Kimppukylä ja 8. Mumäki/Muumäki. Heitto-
lassa on neljä talotonttia, Kimppukylässä kahdeksan talotonttia ja Muumäellä yksi talotontti. Lisäksi kaape-
lilinjaukselta huomioitiin muuna kohteena 1950-luvulla rakennettu peltoaita. Entuudestaan tunnetuista koh-
teista huomioitiin uutena havaintona Nyppelin 1850-luvun aittojen perustukset kohteessa 5. Heittola.



            Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu              Tevaniemen tuulivoimapuisto 2021            

3

1. Perustiedot

Selvitysalue: Tevaniemen tuulivoimapuisto n. 1250 hehtaaria ja ulkoiset sähkönsiirtoreitit n. 15 km 
Tilaajat: Tevaniemen Tuuli Oy ja  Etha Wind Oy
Laji: osainventointi
Kenttätyöaika:  4.-6.10.2021
Karttanumerot: TM35-lehtijako N3333R, N3333L, vanha yleislehtijako 2211 07 ja 10  (mk 1:20000)
Korkeus:   n. 85  –  160  m mpy  Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35 FIN -tasokoordinaatisto 
Aiemmat löydöt:  Leikko KM 40825:1-2,  KM 42550:1-10,  KM 40657:1, KM 40825:1-2,  KM 42550:1-10, 
Heittola 1 KM 34732:1-12, Heittola 2 KM 34733:1-4, Heittola 3  KM 34734:1-6, Heittola 4  KM 39545:1-2 In-
ventointilöydöt: -       
Aiemmat tutkimukset: 2004 Vadim Adel, inventointi, Heittola 1, Heittola 2, Heittola 3.

           
Kohdealueen yleissijainti. Taustakartta Mml 10/2021.

2. Lähtökohdat ja menetelmät

Ikaalisiin ollaan suunnittelemassa Tevaniemen tuulivoimapuistoa n. 10 km kaupungin keskustasta pohjoi-
seen. Noin 1250 hehtaaria laaja hankealue on pääosin metsämaata ja ojitettua suota. Suunnitelmissa on si -
joittaa alueelle enintään 9 tuulivoimalaa. Sähkönsiirto toteutettaisiin n. 7 km pitkällä maakaapelilla länteen 
Vähäjärven eteläpuolella kulkevalle linjaukselle. Suunnitelmiin liittyen tehtiin arkeologinen inventointi. Inven-
toinnissa huomioitiin vaihtoehtoiset reitit VE 1 ja VE 2. VE 1 reitti varmistui kokonaan maastotyön jälkeen, ja  
siksi siitä jäi pieni osuus inventoimatta. Voimaloiden sijoittelu on jonkin verran muuttunut maastoinventoinnin 
jälkeen, joten kaikkia voimalapaikkoja ei ole inventoitu tarkemmin maastossa.

Tuulivoimapuiston suunnittelualueelta tai sen lähistöltä ei ollut tiedossa arkeologisia kohteita ennen inven-
tointia. Lähimmät tunnetut kohteet sijaitsevat n. 3 kilometrin etäisyydellä lännessä. Kaapelilinjaukset kulkevat 
kyläasutuksen läheisyydessä tai halki Heinistössä, Heittolassa, Kimppukylässä ja Muumäellä. Heittolassa si-
jaitsee ryppäänä arkeologisia kohteita, mm. kivikautinen asuinpaikka ja rautakautinen löytöpaikka, alueelta 
on havaintoja myös historiallisesta asutuksesta. Kimppukylästä on löytynyt kyläasutuksen ydinalueen vieres-
tä useita rautakautisia pronssiesineitä tai niiden katkelmia.
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Suunnittelualue ja ulkoiset sähkönsiirtovaihtoehdot VE 1 ja VE 2 suhteessa tunnettuihin arkeologisiin kohtei-
siin,  voimalapaikat  sinisenä  ympyränä,  tiestö  ja  kaapelilinjat  viivoina,  sähköasemat  keltaisena  neliönä.  
Arkeologiset kohteet Museoviraston rekisteriportaalin mukaan. Taustakartta 10/2021 Mml.

2.1 Tutkimushistoria

Kohdealueella on tehty inventointia kaapelireitin VE 1 läheisyydessä vuonna 2004 liittyen Vääräjoen ranta-
asemakaava-alueen inventointiin  (Vadim Adel,  Pirkanmaan maakuntamuseo).  Tuolloin  tehtiin  Heittolassa 
Kauppilan  eteläpuolisella  peltoalueella  useita  havaintoja  paikan  vanhasta  historiallisen  ajan  asutuksesta 
sekä saatiin kivikautisia löytöjä koekuopista. Myöhemmin metallinetsijäharrastaja on löytänyt läheltä Heitto-
lantien pohjoispuolelta tien penkasta pronssisen helan ja siitä n. 10 metrin etäisyydeltä pellosta myöhäisrau-
takauden kuulamaisen  punnuksen.  Kimppukylän Leikko-nimisestä  kohteesta  on myös metallinetsinnässä 
vuosina 2015-2017 löytynyt tai ilmoitettu useita pronssiesineitä. 2015 on tehty tuulivoimapuiston aluetta kos-
keva  arkeologisen  kulttuuriperinnön  potentiaalinen  arviointi  liittyen  Pirkanmaan maankuntakaavaluonnok-
seen  2040  (Kulttuuriympäristöpalvelut  Heiskanen  &  Luoto).  Selvityksessä  mainitaan  tuulivoimapuiston 
alueelta neljä mahdollista rajapistettä, karttalähteenä mainitaan pitäjänkartat. Vuonna 2021 on tehty kaapeli-
linjausten länsipään lähialueella tarkkuusinventointi Mansoniemellä liittyen valtatien 3 parantamiseen (Timo 
Sepänmaa, Janne Partanen ja Taika-Tuuli Kaivo, Mikroliitti Oy).

2.2 Menetelmä

Maastoinventointi perustui alueella ja lähistöllä tehtyjen aiempien arkeologisten selvitysten tuloksiin, Maan-
mittaushallituksen maaperäkarttoihin,  ortokuviin,  korkeusmalliin,  korkeusprofiiliin,  laserkeilausaineistoon ja 
Museoviraston arkeologisista kohteista ylläpitämään digitaaliseen tietokantaan. Kirjallisuuden, arkistoaineis-
ton ja historiallisten karttojen avulla selvitettiin alueen maankäytön historiaa. Paikalliset asukkaat ovat anta-
neet tietoja alueen historiasta ja elinkeinoista. 
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Kenttätyömenetelmät olivat  pintahavainnointi,  valokuvaaminen ja kairaus käsikairalla.  Inventointi  painottui 
suunnittelutilanteen mukaisille muuttuvan maankäytön alueille, lisäksi tarkastettiin topografian ja historiallis-
ten  karttojen  perusteella  potentiaalisia  alueita.  Kaapelilinjausta  VE  1  ei  ehditty  inventoida  kokonaan. 
Voimaloiden  sijoittelu  on  muuttunut  maastoinventoinnin  jälkeen,  joten  kaikkia  voimalapaikkoja  ei  ole  
tarkemmin arvioitu maastossa.

3. Maisema, topografia ja geologia

Tuulivoimapuiston alue sijaitsee Kyrösjärvestä koilliseen. Lähialueilla pohjoisessa, etelässä ja lännessä sijait-
see kyläasutusta, itäpuolella alkavat asumattomat metsämaat. Suunnittelualue on lähinnä metsämaata sekä 
rämettä, Ahvenlammen, Pitkäjärven ja Ylisen Kotajärven ympärillä on myös ojittamatonta suota, alueella on 
myös kaksi pitempää suo- ja rämejuonnetta. Metsät ovat pääosin talousmetsää.  Alueella esiintyy selvää kor-
keusvaihtelua. Korkeimmat alueet ovat kalliokohoamia koillis- ja luoteisosassa, ne paljastuivat veden alta 
pian jääkauden jälkeen. 

Maaperä on turvemaiden ulkopuolella enimmäkseen moreenia ja kalliomaata, koillisessa esiintyy laajemmin 
avokallioita. Suorantaisten järven lisäksi alueella virtaa pieniä puroja, enimmäkseen niiden alkuperäiset uo-
mat ovat muuttuneet ojitusten seurauksena. Hankealueen itä- ja eteläpuolella ovat hieman suuremmat vesis-
töt, Ojajärvi ja Röyhiönjärvi.  Eteläosassa kulkee Pirkan taival -retkeilyreitti. Hankealueella on metsätiever-
kosto.

Kaapelilinjaukset kulkevat Kyrösjärven pohjoispuolella vanhan kyläasutuksen tuntumassa tai sen läpi loivasti  
kumpuilevassa maastossa pelloilla ja teiden reunoilla, idässä myös metsässä. Heittolassa linjaukset ylittävät 
Vääräjoen, joka on ollut merkittävä historiallinen vesiväylä.

Hankealue ja ulkoiset sähkönsiirtovaihtoehdot VE1  ja VE 2 ortokuvalla. Tunnetut arkeologiset kohteet punai -
sina ympyröinä ja alueina Museoviraston rekisteriportaalin mukaan. Tausta-aineistot Mml 10/2021.  
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Hankealue ja kaapelireitit vasten vinovalovarjoste 2 m DEM. Tunnetut arkeologiset punaisina ympyröinä ja 
alueina Museoviraston rekisteriportaalin mukaan. Keltaisena merkitty harjumainen jakso on pohjavesialue. 
Tausta-aineistot Mml 4/2021 ja H  ttps://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto  . 

Valokuvauspaikat  1-27  (kohdekuvat  kohdekuvausten  yhteydessä),  tuulivoimapuistossa  inventoidut  alueet 
violettina, kaapelilinjaukset inventoitiin kokonaan lukuun ottamatta VE 1:n punaisella merkittyä osuutta. Taus-
takartta Mml 10/2021. Tunnetut arkeologiset punaisina ympyröinä Museoviraston rekisteriportaalin mukaan.

https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto
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2. Voimalapaikan vaikutusaluetta luoteeseen.    3. Vuoden 1805 isojakokartalle merkityssä rajapisteessä ei 
   ollut vanhaa rajamerkkiä voimalapaikan läheisyydessä.

4. Puiston sähköaseman eteläpuoliselta kallioilta,          5. Voimalapaikka itään.
etelään.

6. Uusi tielinjaus etelään.                7. Voimalapaikka koilliseen.
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8. Pieni ojittamaton suo etelään.                     9. Metsätie Lampinevan länsipuolella, etelään.

10. Tielinja kaakkoon voimalapaikalle.                     11.  Voimalapaikka etelään.

12. Puinen rajamerkki Ahvenlammen pohjoisrannalla.    13. Voimalapaikka etelään.
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14. Voimalapaikka länteen.           15. Laakakallioita pohjoiseen.

16. Kaapelireitti VE 2 Kanasnevan pohjoispuolella,        17. VE 2 Kivelän kohdalta länteen.
länteen.

18. Kaapelireitit kulkevat Vääräjoen yli, koilliseen.          19. Kiiveriperäntie lounaaseen, VE 1.
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20. Vileniuksen koillispuolista peltoa, VE 1, lounaaseen.   21. Heittolanlahden pohjoisrantaa, etelään.

22. Kaapelireitti VE 1 kulkee Kauppilan karjasuojien     23. Jouttulahdentieltä Muumäkeä kohti, VE 1, länteen.
pohjoispuolella, itäkoilliseen.

24.  Vanhatie mäen alapuolella, VE 1, kaakkoon.           25. Muumäen eteläpuolinen pelto, itään.



            Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu              Tevaniemen tuulivoimapuisto 2021            

11

26. Kimppukylän eteläpuolisia peltoja itään.             27. Heittolantietä itään, VE 1.

4. Alueen maankäytön historiaa

Kohdealueet ovat n. 85  – 160  m mpy.  Kyrösjärvi kuroutui karkeasti noin 8000 vuotta sitten Ancylusjärvi-vai-
heen lopussa. Rantasidonnaisina kohteet sijaitsevat yli 86 m mpy.   Tuulivoimapuisto sijaitsee kokonaan yli 
115 m mpy, korkeimmat mäet ovat koillis- ja kaakkoisosissa, jotka kohosivat merestä jo Yoldiameri -vaihees-
sa. Kaapelireitit kulkevat suurimmaksi osaksi kivikautisilla muinaisrantatasoilla, länsipäässä osin alkuperäi-
sen järven rantavyöhykkeen tuntumassa n. 85-87, pieneltä osin myös entisen järven pohjan alueella.  

Kyrösjärven pintaa on laskettu useaan kertaan, ensimmäiset laskut tehtiin 1800-luvulla, vuonna 1865 veden 
pinnan tasoa laskettiin kaksi metriä nykyiselle tasolleen (Pentti Alhonen,  Satakunnan luonnon geologinen 
historia, Satakunnan historia I. 1996, s. 43), nykyinen keskimääräinen taso on n. 83 m mpy. 

Tuulivoimapuiston suunnittelualueelta ei tunnettu arkeologisia kohteita ennen inventointia. Lähimmät tunne-
tut kohteet sijaitsevat n. 2,8-3 km länteen Kyrösjärveen laskevan Vääräjoen varrella: Kukkuran kohteesta on 
historiallisen ajan kuoppajäännöksiä (Museoviraston muinaisjäännöstunnus 1000006445), Veneslinnan koh-
teessa kivi-  ja maarakenteita, joista osa on arveltu mahdollisiksi  puolustusvarustuksiksi  (1000006444), ja 
Vääräjoen kohteessa on kivikautinen asuinpaikka (1000004305). Kaapelilinjausten läheisyydestä tunnettiin 
kyläasutuksen keskeltä ja tuntumasta mahdollinen kivikautinen asuinpaikka Heittola 1, paikalta on runsaasti 
havaintoja myös historialliselta ajalta (1000004297), kivikautinen asuinpaikka Heittola 2 (1000004299), esi-
historiallinen asuinpaikka Heittola 3 (1000004302) sekä metallinetsijäharrastajien tekemät rautakautiset esi-
ne- tai niiden katkelmalöydöt kohteista Heittola 4 (1000038117) ja Leikko (1000027672), Leikon kohteesta 
on useita pronssiesineitä. Tuulivoimapuiston lounaispuolelta Tevaniemen kylästä on löytynyt vuonna 2021 
rautakautinen kalmisto, jonka tietoja ei ole vielä lisätty Museoviraston rekisteriportaaliin. 

Tuulivoimapuiston alue on ollut historiallisten karttojen tai lähdetietojen perusteella asumatonta nykypäivään 
saakka.  Lähin asutus sijaitsee eteläpuolella Röyhiönjärven pohjoisrannalla ja pohjoispuolella Leppäsjärven 
etelärannalla sekä lännessä Raipalassa. Heittolanlahden itärannalla on historiallinen Tevaniemen kylä ja lah-
den pohjoispuolella Heinistö, Heittola, Kimppukylä sekä Muumäki, suunnittelualueesta itään alkavat asumat-
tomat metsämaat. Kaapelireitit sivuavat Heittolan, Kimppukylän ja Muumäen historiallisia kyläasutusalueita, 
joilla vanhin asutus on syntynyt jo keskiajalla. Myös Vähäjärven alapuolella sijaitseva Yli-Vakeri mainitaan 
isonjaon selitelmässä, mutta sitä ei ole merkitty vuoden 1797 isojakokartalle. 

Heinistössä kaapelireitti VE 1 kulkee lähellä pitäjänkartalle merkitty Suvilammen torppaa, asutus sijaitsi Kau-
pin luoteispuolella. Paikalle on merkitty talo vielä vuoden 1959 peruskartalle, nykyisin paikka on rakentama-
ton. Heittolan ja Riitialan kylät sijaitsevat ikivanhan liikenteen solmukohdassa, Heittolassa Kyrösjärveen las-
keva Vääräjoki  on ollut merkittävä vesiväylä. Viljakan rannassa on ollut kylien satamapaikka, vastapäätä 
muinaisen Kyrönkankaantien päästä on löytynyt kultaa ja hopeaa oleva 1450-1500-luvulle ajoittuva sormus.
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Korkeuskäyrät, tuulivoimapuiston alue. Tausta-aineistot Mml 4/2021 ja Https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto. 

Tuulivoimapuiston alueella on entisiä pehkunnostosoita. Vanhoille peruskartoille on merkitty useita pehkula-
toja. Pehkua on kerätty vielä 1950-luvulla. Alueelta on kerätty myös luonnonheinää, vanhoille peruskartoille 
on merkitty joitakin peltoja, jotka ovat nyt metsittyneitä. 

https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto
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Vuosina 1791-1792 mitattu ja päivätty isojakokartta Heittolasta. Kartta: Kansallisarkisto, Ikaalisten maalais-
kunta A19:2/4 Heittola.
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Vuonna 1797 päivätty isojakokartta Riitialasta ja Muumäeltä. Kartta: Kansallisarkisto, Ikaalisten maalaiskunta 
A19:25/2 Riitiala.

Vuoden 1796 isojakokartta Höytölästä ja Kiialasta, kartalla oikealla ylhäällä Jouttulahti, nykyinen Vanhatie 
kulkee  siitä  alaspäinen  vasemmalle  merkittyjen  peltojen  kohdalla.  Kartta:  KA,  Ikaalisten  maalaiskunta 
A19:4/1 Höytölä.
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Kohdealue ja sen lähistöä vuoden 1959 peruskartalla 2211 10. Kartta: Maanmittauslaitos, avoimien aineisto-
jen tiedostopalvelu, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ .

http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
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Kohdealue ja sen lähiseutua vuoden 1932 taloudellisella kartalla. Kartta: KA ,Suomen taloudelliset kartat, V:4 
Icca:24.

5. Tulokset

Inventoinnissa löytyi  tuulivoimapuiston suunnittelualueelta kaksi  muinaisjäännökseksi  luokiteltua kohdetta, 
jotka ovat vuoden 1805 isojakokartalle merkittyjä rajakiviä: raportin kohteet 10. Rajakivi ja 11. Rököttöjän-
saari. Edellisten lisäksi löytyi 5 muuta arkeologista kulttuuriperintökohdetta, joista neljässä on pehkulatojen, 
kuivatusseipäiden, haasioiden jäännöksiä tai/ja puisia raja- ja linjamerkkejä, Isovuorelta löytyi kolmiomittaus-
tornin tukiröykkiön jäännös.  Kaapelilinjauksilta  tai  niiden läheisyydestä luokiteltiin  kolme kylänpaikkaa: 5. 
Heittola, 7. Kimppukylä ja 8. Mumäki/Muumäki, joista Heittolassa on neljä talotonttia, Kimppukylässä 8 ta-
lotonttia ja Muumäellä 1 talotontti. Lisäksi kaapelireittivaihtoehdon VE 2 välittömästä läheisyydestä huomioi-
tiin muuna kohteena 1950-luvulla rakennettu peltoaita. 

Tuulivoimapuiston layoutin toteuttamisella suunnitelmien mukaan ei olisi vaikutusta arkeologisiin kohteisiin; 
etäisyys kaikkiin havaittuihin kohteisiin on n. 0,4 – 1,2 km. Kaapelireitit kulkevat Heittolassa, Kimppukylässä 
ja  Muumäellä  1500-1700-luvulta  sekä  osin  jo  keskiajalta  periytyvien  kylänpaikkojen  läpi  ja  vieritse  tien 
reunalla tai pellolla. Voi olettaa, että Heittolantien reunalla ei ehkä ole jäljellä ehjiä kulttuurikerroksia tien ra-
kentamisen ja modernin maankäytön seurauksena. Kaapelireitti VE 1 kulkee Heinistössä Suvilammen 1800-
luvun torpan paikan vieritse, paikka on nykyään rakentamaton. Torpan paikkaa ei ehditty tarkastaa maastos-
sa.

8.3.2022        Jaana Itäpalo
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6. Yleiskartta

Kohteiden 1-16 sijainti. Taustakartta 10/2021 Mml.
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7. Kohdeluettelo

Kohde sivu
tyyppi/

tyypin tarkenne ajoitus lkm. status

1. Heittola 2
   
 18 Asuinpaikat kivikautinen

 
    1

  
   MJ

2. Heittola 1
   
 20 Asuinpaikat esihistoriallinen 

 
    2    MJ

3. Heittola 4
 
 21 Löytöpaikat/irtolöytöpaikat rautakautinen

 
    6

 
   LP

4. Heittola 3  22 Asuinpaikat esihistoriallinen     6    MJ

5. Heittola  24 Kylänpaikat/talotontit historiallinen     4 KP/MJ ?

6. Leikko  27 Löytöpaikat/irtolöytöpaikat rautakautinen     5    LP

7. Kimppukylä  28 Kylänpaikat/talotontit historiallinen     8 KPMJ ?

8. Mumäki/Muumäki  32 Kylänpaikat/talotontit historiallinen     1    KP

9. Raipala  34 Työ- ja valmistuspaikat/peltoaidat moderni     1    m

10. Rajakivi  35 Kivirakenteet/rajakivet historiallinen     2    MJ

11. Rököttäjänsaari  37 Kivirakenteet/rajakivet historiallinen     1    MJ

12. Laakakallio pohjoinen  38
Työ- ja valmistuspaikat/ rakennus-
ten perustukset historiallinen

 
    3    KP

13. Ahvenlamminneva  39
Työ- ja valmistuspaikat/ rakennus-
ten perustukset historiallinen    11    KP

14. Ahvenlammineva 1  41 Puurakenteet/rajamerkit historiallinen     3    KP

15. Ahvenlampi etelä  43
Työ- ja valmistuspaikat/ rakennus-
ten perustukset historiallinen     1    KP

16. Isovuori  44
Työ-  ja  valmistuspaikat/maanmit-
tauspisteet/röykkiöt historiallinen

   
    1

   
   KP

Status: MJ muinaisjäännös, KP muu kulttuuriperintökohde, m muu kohde.

8. Kohdetiedot

1. Heittola 2
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri 1000004299 TM35-lehtijako N3333L

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 221107

Tyyppi Asuinpaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6865750   I: 290024  

Tyypin tarkenne N2000 Z  n. 92-93 m 

Ajoitus kivikautinen Koordinaattiselite Aiempi tieto

Aiemmat tutkimukset 2004 Vadim Adel, inventointi Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt  KM 34733:1-4 Asuinpaikkalöytöjä Inventointilöydöt -

Rekisteriportaalin  kuvaus:  Asuinpaikka  sijaitsee  Kyrösjärven  pohjoispäässä  olevan  Heittolahden  pohjoispuolella, 
Vääräjoen vanhasta joensuusta 600 m länsilounaaseen, Vileniuksen talon lounaispuolella olevan muinaisen rantateras-
sin loivalla kaakkoisrinteellä. Alue on hevoslaitumena. Löydöt paikalta ovat pieni keramiikan pala, kvartsiesine ja kaksi 
kvartsi-iskosta.
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2021: Alue oli inventoinnin aikana hevoslaitumena ja nurmena.  Uusia havaintoja ei tehty. Etäisyys Kiiverinperäntien 
reunalla kulkevaan kaapelireittiin VE 1 on n. 50 m.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Aiemman rajauksen mukaan.   Asuinpaikan  alue  voi  olla  rekisteriportaalin  rajauksesta 
poikkeava.

Heittola  2,  aluerajaus  ja  kohdekoordinaattipiste.  Kaapelireitti  VE  1  sinisenä  katkoviivana.  Taustakartta 
10/2021 Mml.

Kohde koilliseen Vileniuksen suuntaan.             Asuinpaikan etelärinnettä lounaaseen.
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2. Heittola 1
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri 1000004297 TM35-lehtijako N3333L

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 221107

Tyyppi Asuinpaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6865640   I: 289774

Tyypin tarkenne N2000 Z  n. 86-98 m 

Ajoitus esihistoriallinen Koordinaattiselite Aiempi tieto

Aiemmat tutkimukset 2004 Vadim Adel, inventointi Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt  KM 34732:1-12 Asuinpaikkalöytöjä Inventointilöydöt -

Rekisteriportaalin kuvaus: Mahdollinen asuinpaikka sijaitsee Kyrösjärven pohjoispäässä olevan Heittolanlahden luo-
teisrannalla, pohjoisesta laskevan Vääräjoen suun luoteispuolella, vanhasta joenuomasta noin 800 m länsilounaaseen, 
kaakkoon viettävällä muinaisella rantaterassilla, Viljakan talon koillispuolella. Alue on hevoslaitumena.

Paikalta  on useita  erityyppisiä  muinaisjäännöshavaintoja  pääasiassa historialliselta  ajalta.  Muinaiselta  rantatörmältä 
kymmenkunta metriä pohjoiseen on löydetty koekuopista palanutta luuta ja kvartsi-iskos. Paikalla saattaa olla myös ki-
vikautinen asuinpaikka.
2021: Alue oli inventoinnin aikana hevoslaitumena ja nurmena.  Rekisteriportaalin koordinaatit osoittavat esihistorialli-
sen materiaalin löytökohtaa, historiallisen ajan havaintojen alakohdekoordinaatteja ei löytynyt rekisteriportaalista, mutta 
kohteen voitiin todeta olevan myös vuoden 2004 niitä koskevien havaintojen osalta ennallaan, uusia havaintoja ei tehty. 
Etäisyys Kauppilan pihapiirin pohjoispuolella kulkevaan kaapelireittiin VE 1 on n. 50 m. Aluerajaus säilytettiin ennallaan, 
mutta esihistoriallisen kohteen laajuus on epäselvä. Nyppelin 1500-1700-luvun talotontille tehtiin oma aluerajaus 1791-
1792 laaditun isojakokartan perusteella (ks. raportin kohde 5. Heittola alakohde Nyppeli).

Peruskartalle merkittyjä Hiidenkirnuja ei voitu paikantaa, ilmeisesti ne ovat kasvillisuuden peitossa.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Aiemman rajauksen mukaan.

Heittola 1. Kaapelireitti VE 1 sinisenä katkoviivana. Taustakartta Mml 10/2021.
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Esihistoriallisia havaintoja on tehty vuonna 2002 koekuopasta Kauppilan uudesta päärakennuksesta n. 55 m 
kaakkoon.         

3. Heittola 4
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri 1000038117 TM35-lehtijako N3333L

Laji Vanha yleislehtijako 221107

Tyyppi Löytöpaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6865712    I: 289845

Tyypin tarkenne Irtolöytöpaikat N2000 Z  n. 100 m 

Ajoitus rautakautinen Koordinaattiselite Aiempi tieto

Aiemmat tutkimukset 2013, yksityishenkilö, metallinetsintä Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt KM 39545:1-2 Punnus, hela Inventointilöydöt -

Rekisteriportaalin kuvaus: Metallinetsinnässä on vuonna 2013 löytynyt tien penkalta myöhäisrautakauden kuulamai-
nen punnus ja pellosta, noin 10 metrin päässä punnuksesta, pronssinen hela.

2021: Alue oli inventoinnin aikana nurmena.  Uusia havaintoja ei tehty. Kaapelireitti VE 1 kulkee pellolla n. 40 metrin  
etäisyydellä löytöpaikan pohjoispuolella. Paikallisen tiedon mukaan löytöpaikasta n. 60 m luoteeseen on sijannut paja ja 
sen pohjoispuolella riihi sekä pärehöylä, mahdollisesti vuoden 1959 peruskartalle on merkitty riihi, toinen peruskartalle 
merkitty rakennus on sijainnut kohdekoordinaateista n. 10 m pohjoiseen, paikka erottuu matalana kumpareena, jolla on 
korkeampaa aluskasvillisuutta ja myös jonkin verran puustoa. Pohjoisemman puretun rakennuksen paikkeille tehdyssä 
koekuopassa oli normaali peltokerros.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Rajaamaton kohde. 
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Heittola 4.  Kaapelireitti VE 1 sinisenä katkoviivana. Taustakartta Mml 10/2021.

Punnuksen ja helan löytöpaikka Heittolantien pohjoispuolella. Oikealla pohjoisemman puretun rakennuksen 
paikkeille tehty koepisto.

4. Heittola 3
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri 1000004302 TM35-lehtijako N3333L

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 221107

Tyyppi Asuinpaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6865520    I: 289454

Tyypin tarkenne I N2000 Z  n. 91 m 

Ajoitus esihistoriallinen Koordinaattiselite Aiempi tieto

Aiemmat tutkimukset 2004 Vadim Adel, inventointi Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt KM 34734:1-6 Asuinpaikkalöytöjä Inventointilöydöt -
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Rekisteriportaalin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Kyröjärven pohjoispäässä olevan Heittolanlahden luoteisrannasta 
120 m, Vääräjoen vanhasta joensuusta 1,2 km länsilounaaseen olevalla muinaisella rantaterassilla, heinää kasvavalla 
pellolla. Paikka on Viljakan talon lounaispuolella.
Löydöt paikalta ovat kaksi pientä keramiikan palaa, palaneen luun kappale, palanutta savea ja kuonaa.

2021: Alue oli inventoinnin aikana peitteinen.  Kohde vaikutti olevan ennallaan. Kaapelireitti VE 1 Heittolantien pohjois-
puolella kulkee n. 15 metrin etäisyydellä kohderajauksesta. 

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Aiemman rajauksen mukaan.

Heittola 3.  Kaapelireitti VE 1 sinisenä katkoviivana, VE 2 vihreänä katkoviivana. Taustakartta Mml 10/2021.

Heittola 3, asuinpaikka kuvattu kaakkoon.
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5. Heittola
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333L

Laji Muu kulttuuriperintökohde/kiinteä mui-
naisjäännös ?

Vanha yleislehtijako 221107

Tyyppi Kylänpaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6865640   I: 289767

Tyypin tarkenne talotontit N2000 Z  n. 87,50-100 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite Nyppeli

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Heittola on ollut neljän talon maakirjakylä. Taloryhmä sijaitsi Heittolanlahdessa, jota on nimitetty myös Aureenlopenlah-
deksi. Vuoden 1540 maakirjassa mainitaan Kauppila, Nyppeli ja Upari, joista viimeinen hävisi jo samalla vuosikymme-
nellä, kirjallisissa tiedoissa mainitaan, että se liitettiin todennäköisesti Viljakan tilaan. Nyppeli siirrettiin toiselle paikalle 
1800-luvulla (Ikaalisten entisen emäpitäjän historia 1 vuoteen 1640. 1996. S. 233 ja 407).

Heittolan kylänpaikalle tehtiin aluerajaus vuosien 1791-1792 isokartan mukaan. Isojakokartalle on merkitty Heittolantien 
pohjoispuolelle Hardus / Hartus, Keisari / Kauppila ja eteläpuolelle Nyppeli sekä Wiljacka / Viljakka.  

Nyppelin vanha talotontti on rakentamaton, alue oli inventoinnin aikana hevoslaitumena. Muut talotontit ovat nykyisin 
asuttuja – Hartuksen vanhalla talotontilla sijaitsee vain yksi rakennus, Viljakan ja Kauppilan pihapiireissä on enemmän 
rakennuskantaa.  Nyppelin 1850-luvulla valmistuneet aitat on siirretty Kauppilan pihapiiriin vuonna 1975 ja ne on kun-
nostettu. Aittojen perustukset ovat yhä jäljellä, ne sijaitsevat Heittolantien eteläpuolelle n. 90 m Nyppelin talotontista 
koilliseen. Kauppilan nykyisen päärakennuksen rakentamissa maat on ajettu Nyppelin tontille. 

Kauppilan vanha keltaiseksi maalattu päärakennus on valmistunut n. 1860-80-luvuilla, rakennus sijaitsee nykyisen tiili-
sen asuinrakennuksen länsipuolella. Vanhan päärakennuksen lounaispuolella heti Heittolantien pohjoispuolella on sitä 
vanhempi rakennus, jonka valmistumisvuosi ei ole tarkemmin tiedossa. Nyppelistä siirretyt aitat sijaitsevat pihan itäreu-
nalla. Talotontin pohjoispuolella on uusia hallirakennuksia ja mm. navetta. Viljakan pihapiirissä on 1890-luvulla valmistu-
nut päärakennus ja 1800-luvun aitta. Nykyinen uusi päärakennus sijaitsee umpipihan länsilaidalla. Hartuksen talo on si-
jainnut vastapäätä Viljakkaa heti nykyisen Heittolantien pohjoispuolella, tämä alue on rakentamatonta nurmea. Hartuk-
sen nykyinen päärakennus on Germund Paaerin suunnittelema ja se valmistunut 1940-luvulla, rakennus sijaitsee talo-
tontin pohjoisreunalla. Pihan itäreunalla on vanha aitta, paikallisen tiedon mukaan sillä voi olla ikää 150-200 vuotta.

Nyppelin talotontin alueelta on saatu vuoden 2004 Vääräjoen ranta-asemakaavan inventoinnissa useita eri tyypin mui-
naisjäännöshavaintoja historialliselta ajalta. Ne havainnot ja löydöt on mainittu rekisteriportaalin esihistoriallisen asuin-
paikan Heittola 1 yhteydessä, ja niitä on tullut myös nyt talotontiksi rajatun alueen ulkopuolelta. Nyt tehdyssä inventoin-
nissa huomioitiin uutena tietona Nyppelin 1850-luvun aittojen perustukset.

Kaapelilinjaus VE 1 kulkee pieneltä osin Kauppilan talotontin pohjoisreunan läpi. Mahdolliset kiinteät rakenteet taloton-
tista voivat olla kokonaan tuhoutuneita uusien tilarakennusten rakentamisessa ja maansiirtotöissä.

Mainittakoon mielenkiintoisena tietona, että Heittolan ja Riitialan kylissä on kuvattu vuonna 1927 elokuvaa ”Ei auta itku 
markkinoilla”, tuleva näyttelijä Matti Ranin teki elokuvassa ensiesiintymisensä alle vuoden ikäisenä.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Isojakokartalle merkityt talotontit. 

Kantatalot, koordinaatit
id,N,
10,0 Nimi,C,100 x,N,11,3 y,N,11,3

a Nyppeli 6865640,973 289767,183
c Hardus / Hartus 6865625,313 289663,544
b Wiljacka / Viljakka 6865606,489 289670,132
d Keisari/Kauppila 6865672,373 289751,388

Nyppelin aittojen perustukset

rakennustenperustukset/aitat 6865682,05 289888,297
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Heittolan kylänpaikan rajaus ja talotontit sekä Nyppelin aittojen perustusten sijainti: a. Nyppeli b. Wiljacka / 
Viljakka c. Hardus / Hartus ja d.  Keisari / Kauppila. Kaapelireitti VE 1 sinisenä katkoviivana ja VE 2 vihreänä 
katkoviivana. Taustakartta Mml 10/2021. 

          Heittolan talotontit ortokuvalla. Ortokuva Mml 10/2021. 
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Vuosien 1791-1792 isojakokartta asemoituna nykyisen peruskartan päälle,  Mml 10/2021. Isojakokartta,  Kan-
sallisarkisto, Ikaalisten maalaiskunta A19:2/4 Heittola.

Nyppelin talotontti sijaitsee tien eteläpuolella vastapäätä nykyistä Kauppilan uutta päärakennusta, joka on 
kuvassa oikealla ensimmäinen talo. Nyppelin talotontti on rakentamaton. Kuva länteen.

Kasvillisuuden peittämät Nyppelin aittojen kiviperustukset erottuvat huonosti kuvassa oikealla.
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Viljakan 1890-luvulla  valmistunut  entinen päärakennus,  kuva etelään.  Oikealla  kuvassa Hartuksen pihan 
kaakkoiskulma, missä on sijainnut tilan kantatalo vastapäätä Viljakkaa, pihan reunalla sijaitsevan aitan van-
himmat osat voivat olla 1700-luvun lopulta. 

Kauppilan 1860-80-luvulla valmistunut entinen päärakennus on väritykseltään keltainen,  sen vasemmalla 
puolella oleva rakennus on vanhempi, kuva luoteeseen. Oikealla kuvassa Kauppilan pihan itäreunassa sijait -
sevat Nyppelistä siirretyt kunnostetut aitat.

6. Leikko
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri 1000027672 TM35-lehtijako N3333L

Laji Vanha yleislehtijako 221107

Tyyppi Löytöpaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6865637  I: 288970

Tyypin tarkenne Irtolöytöpaikat N2000 Z  n. 102,50 m 

Ajoitus rautakautinen Koordinaattiselite Aiempi tieto

Aiemmat tutkimukset Yksityishenkilö, metallinetsintä Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt KM 40825:1-2, KM 42550:1-10, KM 
40657:1, KM 40825:1-2, KM 42550:1-10

Inventointilöydöt -

Rekisteriportaalin kuvaus: Löytöpaikka sijaitsee Ikaalisten kirkosta 11,8 km pohjoisluoteeseen, Riitialan kylän Kimp-
pukylässä, Vääräjoen suun länsipuolella Leikon tilan pellossa. Spiraalipäinen ketjunkantaja KM 40657:1 on löytynyt me-
tallinetsinnässä savisesta pellosta. Löytöaika on tuntematon, esine on toimitettu museoon vuonna 2015. Löytösyvyys oli 
10 cm. Paikalla ei havaittu mitään kiinteitä rakenteita. Toinen metallinetsijä toimitti kupurasoljen katkelman ja pronssi -
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vartaan katkelman KM 40825:1-2. Historiallisen ajan löydöt, liitupiippuja ja posliinia palautettiin löytäjälle. Lisää löytöjä 
toimitettu vuonna 2017 (KM 42550).

2021: Alue oli inventoinnin aikana peitteinen, ja sitä ei tarkemmin katsottu. Kaapelireitit kulkevat kohteen eteläpuolella 
lähimmillään n. 90-140 metrin etäisyydellä.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Rajaamaton kohde. 

Alakohteet, koordinaatit: 
y,N,11,3 x,N,11,3
288917,000 6865697,000
288896,000 6865728,000
288887,000 6865648,000
288905,000 6865649,000
289000,000 6865650,000

Leikko, kohdekoordinaattipiste sinisenä ympyränä, alakohteet tähtenä. Kaapelireitti VE 1 sinisenä katkoviiva-
na ja VE 2 vihreänä katkoviivana. Taustakartta Mml 10/2021.

7. Kimppukylä
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333L

Laji Muu kulttuuriperintökohde/kiinteä mui-
naisjäännös ?

Vanha yleislehtijako 273302

Tyyppi Kylänpaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6865526   I: 288862

Tyypin tarkenne talotontit N2000 Z  n. 85-102,50 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite Ala-Vakeri

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Riitialasta mainitaan vuonna 1540 yksitoista taloa. Suurin talo oli Penttilä, Leikko ja Vakeri oli jaettu. Lauri Myötyri oli  
pikkutilallinen, jonka maat yhdistettiin myöhemmin Leikkoon. Kiianen halottiin 1550-luvun alussa kahtia, toista puolta 
alettiin kutsua Taloseksi. Noin joka toinen riitialainen omisti erämaita pohjoisessa (Ikaalisten entisen emäpitäjän historia 
1 vuoteen 1640. 1996. S. 231, 414-415). 



            Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu              Tevaniemen tuulivoimapuisto 2021            

29

Vuoden 1797 isojakokartalle Kimppukylään on merkitty kahdeksan talotonttia: Ala Wakeri / Ala-Vakeri (A, B), Kiianen 
(K), Läycki/Läykki (E), Leicko/Leikko (F), Penttilä (H), Penttilä (I) ja Wilppo/Vilppo (D). Heittolantien eteläpuolella  kylän-
paikka on suureksi osaksi peltoa, Läykki on kokonaan peltoa, myös Kiiasen talotontilla on vain yksi rakennus. Heittolan-
tien pohjoispuolella Penttilän vanhat talotontit ovat suureksi osaksi rakentamattomia, Vilppo on nykyisin tiiviisti raken-
nettu.
 
Kaapelireitti VE 2 kulkee kylänpaikan eteläreunan läpi pellolla, se alue on merkitty pelloksi myös isojakokartalle. Reitti  
kulkee hyvin läheltä Ala-Vakerin kahta silloista talonpaikkaa sekä Läykkiä ja Kiiasta sekä sivuaa talojen välittömiä mui-
naisia pihapiirejä. Ranta sijaitsi heti kylänpaikan eteläpuolella n. 85 m mpy. Isojakokartalle on nimetty kylän yhteinen ve-
neranta. Kaapelireitti VE 1 kulkee kylänpaikan läpi Heittolantien varrella.

Mainittakoon mielenkiintoisena tietona, että Heittolan ja Riitialan kylissä on kuvattu vuonna 1927 elokuvaa ”Ei auta itku 
markkinoilla”, tuleva näyttelijä Matti Ranin teki elokuvassa ensiesiintymisensä alle vuoden ikäisenä.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Isojakokartalle merkityt talotontit. 

Kantatalot, koordinaatit,
Nimi,C,100 y,N,11,3x,N,11,3
Ala Wakeri / Ala-Vakeri 288821,647 6865487,114 A
Ala Wakeri / Ala-Vakeri 288856,001 6865485,860 B
Leicko/Leikko 288813,333 6865577,783 F
Wilppo/Vilppo 288850,667 6865581,547 D
Penttilä 288884,864 6865569,312 H
Penttilä 288907,453 6865570,567 I
Läycki/Läykki 288900,237 6865526,645 E
Kiianen 288936,316 6865531,037 K

Kimppukylän rajaus ja talotontit.  Kaapelireitti VE 1 sinisenä katkoviivana ja VE 2 vihreänä katkoviivana.Taus-
takartta Mml 10/2021. 
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       Kimppukylän talotontit ortokuvalla. Ortokuva Mml 10/2021. 

Vuoden 1797 isojakokartta asemoituna nykyisen peruskartan päälle Mml 10/2021, isojakokartta, Kansallisar-
kisto, Ikaalisten maalaiskunta A19:25/2 Riitiala,



            Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu              Tevaniemen tuulivoimapuisto 2021            

31

Ala-Vakerin kahden kylätontin eteläpuolista pihaa ja pellon reunaa. Oikealla kuvassa Ala-Vakerin kahden ky-
lätontin välinen tilustie. Kuvat pohjoiseen.

Ala-Vakerin Läykin ja Kiiasen eteläpuolista kylätonttia, kuva pohjoiseen. Oikealla vanha aitta Ala-Vakeri B ta -
lotontin eteläreunalla, kuva etelään.

Kaapelireitti VE 3 Kiiasen talotontin reunalta koilliseen. Oikealla Kimppukylän läpi kullkeva Heittolantie län-
teen. Tien vasemmalla puolella Läykin ja Ala-Vakerin talotontit, tien oikealla puolella Vilpon ja Penttilä H talo-
tontit.
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8. Mumäki / Muumäki
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333L

Laji Muu kulttuuriperintökohde Vanha yleislehtijako 221107

Tyyppi Kylänpaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6865593    I: 288862

Tyypin tarkenne talotontit N2000 Z  n. 107,50 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite Nykyinen asuinrakennus

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Muumäki on ollut Riitialan läntisenä naapurina lähes 500 vuotta. Muumäeltä mainitaan vuonna 1540 kaksi taloa, Sarkki  
I eli Muumäki ja Sarkki II (Ikaalisten entisen emäpitäjän historia 1 vuoteen 1640. 1996. S. 231-232 ja 414). Vuoden 
1797 isojakokartalle on merkitty yksi talotontti  ja isonjaon selitelmässä Mumäeltä mainitaan yksi  talo. Mahdollisesti 
Sarkki II on sijainnut  nykyisen Muumäen pohjoispuolella nykyisen Leinon paikkeilla  –  mäki jolla Leino sijaitsee, on ni-
metty isojakokartalle Sarkin mäeksi.

Kaapelireitti VE 1 kulkee n. 10 metrin etäisyydellä pohjoispuolella pellon reunassa.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Isojakokartalle merkitty talotontti. 

Mumäen/Muumäen talotontti. Kaapelireitti VE 1 sinisenä katkoviivana ja VE 2 vihreänä katkoviivana.Tausta-
kartta Mml 10/2021. 
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       Mumäen/Muumäen talotontti ortokuvalla. Ortokuva Mml 10/2021. 

Vuoden 1797 isojakokartta asemoituna nykyisen peruskartan päälle Mml 10/2021. Isojakokartta, Kansallisar-
kisto, Ikaalisten maalaiskunta A19:25/2 Riitiala.
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Kaapelireitti VE 1 pellon reunassa Muumäen koillispuolella, kuva länteen. Oikealla kaapelireitti talon luoteis-
puolella, kuva kaakkoon.

9. Raipala
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333L

Laji Muu kohde Vanha yleislehtijako 221107

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6866458   I: 292521

Tyypin tarkenne peltoaidat N2000 Z  n. 102,50 m 

Ajoitus moderni Koordinaattiselite Aidan lounaispää

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Noin 50 m pitkä ja enimmillään n. 2 m leveä ja 60 cm korkea kiviaita metsässä. Aidan pohjoissivulla kasvaa varttuneita 
kuusia. Paikalle on merkitty pelto vuosien 1959 ja 1984 peruskartoille. Paikallisen tiedon mukaan pelto on raivattu ja 
aita rakennettu 1950-luvulla.  Kaapelireitit VE 2 kulkee välittömästi aidan pohjoispuolella. 

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: -. 

 Raipala.  Kaapelireitti VE 2 vihreänä katkoviivan. Taustakartta Mml 10/2021. 
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Peltoaita koilliseen ja lounaaseen.

10. Rajakivi
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 2211010

Tyyppi Kivirakenteet Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6865873   I: 296765

Tyypin tarkenne rajakivet N2000 Z  n. 155 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Paikalle on merkitty vuoden 1805 isojakokartalle rajapiste ja selitelmään ”Rajakivi”. Paikalla on kaksi lähellä toisiaan si-
jaitsevaa isoa pystykiveä, joista toinen on pystytetty pienen kiviröykkiön päälle sekä kolmas rajamerkintä, joka on pie-
nempien kivien epämääräinen rypäs, sen kiviä on merkitty punaisella maalilla, kuin myös kiviröykkiön päälle pystytetyn 
rajakiven pää. Kaikki kolme rajamerkintää sijaitsevat entisillä kylärajoilla ja nykyisillä tilarajoilla.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Rajauksen mukaan. Lähin tuulivoimalan paikka sijaitsee n. 1,2 km länsilounaaseen.

Rajakivi, rajaus, kohdekoordinaatit sinisenä ympyränä, alakohde tähtenä. Taustakartta Mml 10/2021. 
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Vuoden 1805 isojakokartta. Rajakivi oikealla ylhäällä Kartta: KA, A19:30/7-21 Tevaniemi. 

    Pienen röykkiön päälle pystytetty rajakivi.
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Toinen pystykivi ja hieman epämääräinen pienempien kivien rypäs.

11. Rököttäjänsaari
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 2211010

Tyyppi Kivirakenteet Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6865040   I: 296240

Tyypin tarkenne rajakivet N2000 Z  n. 147,50m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Paikalle on merkitty vuoden 1805 isojakokartalle rajapiste ja sen nimeksi selitelmään ”Rököttäjänsaari”. Paikalla on iso 
röykkiön päälle asetettu pystykivi. Röykkiön kivet ovat paksun sammaleen peitossa. Rajakivi sijaitsee nykyisellä tilara-
jalla.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Rajauksen mukaan. Lähin tuulivoimalan paikka sijaitsee n. 850 m luoteeseen.

          Rököttäjänsaari, rajaus. Taustakartta Mml 10/2021. 
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Kohde itään ja koilliseen.        Ks.  isojakokartta s. 36.

12. Laakakallio pohjoinen
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333L

Laji Muu kulttuuriperintökohde Vanha yleislehtijako 2211010

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6868919    I: 295778 

Tyypin tarkenne Rakennusten perustukset N2000 Z  n. 132,50m 

Ajoitus historiallinen/moderni Koordinaattiselite Ladon jäännös

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Paikalle on merkitty vuosien 1959 ja 1984 peruskartoille lato. Paikalla on n. 6 x 3 metrin kokoisen pitkälle la-
honneen ladon perustusten jäännökset. Lato liittyy ilmeisesti pehkun nostoon. Ladosta n. 10-15 m länteen 
on kaksi haasion jäännöstä, joista pohjoisemmasta on jäljellä enää tyngät. Pehkua on kerätty alueelta ylei-
sesti vielä 1950-luvulla.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: -. Lähin tuulivoimalan paikka sijaitsee n. 1,2 km lounaaseen.

Alakohteet, koordinaatit: 
Tyyppi,C,100 y,N,11,3y x,N,11,3y,       Tyyppi,C,100 N,11,3 y x,N,11,3
haasio 295770,322 6868924,832           haasio  295767,471 6868921,206

Ladon jäännös koilliseen. Eteläisempi haasio.
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Laakakallio pohjoinen, rajaus, haasioiden sijainti tähtenä. Taustakartta Mml 10/2021. 

13. Ahvenlamminneva
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333L, N3333R

Laji Muu kulttuuriperintökohde Vanha yleislehtijako 2211010

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P:  6866670   I: 296011

Tyypin tarkenne Rakennusten perustukset N2000 Z  n. 147m 

Ajoitus historiallinen/moderni Koordinaattiselite pehkulato

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Paikalle on merkitty vuoden 1959 peruskartalle kaksi latoa ja vuoden 1984 peruskartalle yksi lato. Paikalla 
on n. 8 x 5 metrin kokoisen pehkuladon pitkälle lahonneet jäännökset. Itäisempi lato on hävinnyt kokonaan.  
Paikalla on myös useita reiʼitettyjä keloja, jotka ovat toimineet kuivatusseipäinä, joissakin on jäljellä rauta-
lankoja, joita pingotettiin kuivatusta varten seipäiden välille, aiemmin kelosta toiseen oli orret. Osa seipäistä  
on vielä pystyssä, jotkut kumollaan ja jo osin kasvillisuuden peitossa. Suossa erottuu myös poikkeavia kas-
villisuuskohtia, joista sammalta ja turvetta on ilmeisesti viimeksi nostettu. Paikallisen tiedon mukaan Ahven-
lamminnevalta on kerätty pehkua 1950-luvulle saakka, haasiot täytettiin 3 kertaa kesässä. Ahvenlamminne-
valla on ollut myös läpiajettava pehkulato, joka on hävinnyt.  Kylissä on ollut käytössä myös pehkumyllyjä. 
Etäisyys taloista pehkunnostosoille on voinut olla kymmeniä kilometrejä.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Rajauksen mukaan. Lähin tuulivoimalan paikka sijaitsee vajaa 800 m lounaaseen.
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Alakohteet, koordinaatit: 

Tyyppi,C,100 y,N,11,3 x,N,11,3 y,N,11,3 x,N,11,3
seiväs 296011,969 6866636,491         seiväs 296003,645 6866685,001
seiväs 296001,156 6866636,356         seiväs 295987,157 6866681,633
pehkulato 296011,413 6866670,356     seiväs 295985,827 6866677,023
seiväs 296055,310 6866680,794         seiväs 295984,262 6866682,588
pehkun nostopaikka 296044,749 6866699,848         seiväs 295984,412 6866657,791
seiväs 295982,674 6866667,497

Ahvenlamminneva, rajaus, kohdekoordinaatit sinisenä ympyränä, alakohteet tähtenä. Taustakartta Mml 
10/2021. 

Ladon jäännös kaakkoon ja pohjoiseen.



            Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu              Tevaniemen tuulivoimapuisto 2021            

41

Kuivatusseipäinä käytettyjä keloja.

14. Ahvenlamminneva 1
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333L, N3333R

Laji Muu kulttuuriperintökohde Vanha yleislehtijako 2211010

Tyyppi Puurakenteet Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6866624    I: 296011

Tyypin tarkenne rajamerkit N2000 Z  n. 147m 

Ajoitus historiallinen/moderni Koordinaattiselite rajamerkki

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Ahvenlammen pohjoisrannalla on viidestä n. 60 cm pitkästä kelopuun rangasta koostuva rajamerkki, kes-
kellä olevassa on roomalainen numero Xl. Rajamerkistä n. 100 m länteen on kahdessa kohtaa puisia linja-
merkkejä. Kohteet eivät sijaitse aivan nykyisillä rajalinjoilla.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Rajauksen mukaan. Lähin tuulivoimalan paikka sijaitsee vajaa 700 m lounaaseen.

Tyyppi,C,100 x,N,11,3 y,N,11,3
linjamerkki 295911,025 6866595,860
linjamerkki 295907,774 6866601,414
rajamerkki 296011,874 6866624,326
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Ahvenlamminneva 1, rajaukset. Taustakartta Mml 10/2021. 

Rajamerkki kaakkoon, alhaalla eteläisempi linjamerkki länteen.
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15. Ahvenlampi etelä
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333L

Laji Muu kulttuuriperintökohde Vanha yleislehtijako 2211010

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6865996   I: 295984

Tyypin tarkenne Rakennusten perustukset N2000 Z  n. 145m 

Ajoitus historiallinen/moderni Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Vuoden 1959 peruskartalle merkityn pehkuladon jäännös.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: -. Lähin tuulivoimalan paikka sijaitsee vajaa 600 m lounaaseen.

Taustakartta Mml 10/2021. 

                  
     Pehkuladon jäännös.
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16. Isovuori
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako N3333L

Laji Muu kulttuuriperintökohde Vanha yleislehtijako 2211010

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit ETRS-TM35FIN P:  6865979   I: 293670

Tyypin tarkenne Maanmittauspisteet N2000 Z  n. 150m 

Ajoitus historiallinen/moderni Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt Inventointilöydöt -

Isovuoren laelle on merkitty kolmiomittauspiste jo vuoden 1911 senaatin karttaan ja vielä vuoden 1990 pe-
ruskartalle Paikalla on n. 3 x 2,5 m kokoinen kallion reunalle koottu röykkiö, jossa on myös isoja 0,5-1 met-
rin kokoisia kiviä. Röykkiöön, osin kallioon, on tehty päätä ja sivulta n. 15-20 cm halkaisijaltaan oleva hol-
vaus, joka liittyy paikalla olleen kolmiomittaustornin kiinnityksiin. Lähellä on myös ainakin yksi kallioon pul-
tattu kiinnitystanko.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: -. Lähin tuulivoimalan paikka sijaitsee n. 850 m itään.

Röykkiö pohjoiseen ja etelään.

Röykkiön läpi on tehty pieni holvi päältä ja sivulta.
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Isovuori. Taustakartta Mml 10/2021. 

Kolmiomittauspiste on merkitty vuoden 1911 Senaatin kartalle. Kartta: Arkistolaitoksen digitaaliarkisto, 
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1164175 .

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1164175
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9. Aineistoluettelo
 

Kansallisarkisto: Isojakokartat:  Ikaalisten  maalaiskunta  A19:2/1-5  Heittola  (1799),  A19:25/1-5  Riitiala 
(1798),  A19:2/1-5 Heittola (1799),  A19:4/1-11 Höytölä (1824),  A19:30/1-6 Tevaniemi (1802), A19:30/7-21 
Tevaniemi  (1830) ja A19:4/1-11 Höytölä

Suomen taloudelliset kartat, Ikaalinen V:4 Icca:24

 Digitaalinen aineisto

Arkistolaitoksen digitaaliarkisto:
Pitäjänkartat ikaalinen, http://digi.narc.fi/digi/search.ka, Senaatin kartasto  http://digi.narc.fi/digi/view.ka?
kuid=1164175

Geologian tutkimuskeskus, 
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html

Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen tiedostopalvelu,
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, arkeologiset kohteet ja kulttuuriympäristön tutkimusraportit 
arkeologia, https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx

H  ttps://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto  

Vanha kartta, https://expo.oscapps.jyu.fi/s/vanhakartta/page/etusivu

Kirjallisuus

Alhonen, Pentti: Satakunnan luonnon geologinen historia, Satakunnan historia I. 1996. 

Ikaalisten entisen emäpitäjän historia 1 vuoteen 1640. 1996.

Ikaalisten entisen emäpitäjän historia 3. Suuresta Pohjan sodasta pitäjänjakoon 1721-1852. 2006.

https://expo.oscapps.jyu.fi/s/vanhakartta/page/etusivu
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1164175
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1164175
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=137171.KA
http://digi.narc.fi/digi/search.ka
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Suomen Luontotieto Oy

1. Johdanto
Tevaniemen Tuuli Oy tilasi keväällä 2021 Suomen Luontotieto Oy:ltä luontotyyppi- ja kas-
villisuusselvityksen suunnitteilla olevan Ikaalisten Tevaniemen tuulivoimapuistohankkeen 
vaikutusalueelta. Selvitys kuuluu hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin 
liittyviin perusselvityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut Laura Val-
tari ja Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Tutkimusalue
Tutkimusalue sijaitsee Ikaalisten kaupungissa, Tevaniemen kylän koillis- ja pohjoispuolella. 
Ikaalisten alue on luonnonolosuhteiltaan vaihettumavyöhykettä, joka sijaitsee etelä- ja keskibo-
reaalisen ilmasto- ja metsäkasvillisuusvyöhykkeen rajalla. Valtaosa suunnittelualueesta on met-
sää, mutta alueella on myös muutamia vesistökohteita ja pienialaisia suokuvioita. Kaikki alu-
een metsäkuviot ovat talousmetsäkäytössä ja valtaosa alueen metsistä on nuoria taimivaiheen 
metsiä tai juuri taimivaiheen ohittaneita. Vanhoja metsäkuvioita ei alueella ole.  Metsätyyppi 
on alueella pääosin mustikkatyypin kangasta, mutta muutamin kohdin alueella on karumpia 
kanerva- ja puolukkatyypin kankaita.  Suurin osa alueen suokuvioista on ojitettu kymmeniä 
vuosia sitten ja soinen luontotyyppi on muuttunut metsäiseksi luontotyypiksi. Asutusta tai peltoa 
ei alueella ole. Alueen eteläosan poikki kulkee Pirkanpolku niminen ulkoilureitti. 

3. Aineisto ja käytetyt menetelmät
Tutkimusalueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luonto-
tyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinym-
päristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojelemat pienvesikohteet, kuten 
lähteet ja purot. Selvitys sisälsi myös uhanalaisten luontotyyppien (Kontula & Raunio 2018) 

Valtaosa alueen kallioista on puustoisia
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inventoinnin. Maastotyöt toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen 
(Pääkkönen 2000) mukaisesti.

Luontotyyppiselvitys, jonka yhteydessä etsittiin myös uhanalaisia putkilokasvilajeja, teh-
tiin 1.6–28.8.2021 välisenä aikana.  Suunnitelluilta voimalanpaikoilta tehtiin tarkempi kasvil-
lisuuden ja muiden luontoarvojen kuvaus. Suunniteltujen voimalayksiköiden alustava sijainti 
on esitetty karttaliitteessä 1. Osa voimalanpaikoista muuttui huomattavasti kesän kasvukau-
den jälkeen, eikä näiltä kohteilta ollut enää mahdollista tehdä tarkempaa kasvillisuuden ku-
vausta. Yhteensä näitä merkittävästi muuttuneita voimalanpaikkoja oli 5.

Selvityksen maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. 
Maastotöissä avusti kesäkuun käynneillä Heidi Alho. Raportin taittoi Eija Rauhala. Selvi-
tyksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia 
selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua luontotietoa. Kansallisessa uhanalais-
rekisterissä ei ole tietoa suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisista putkilokasvilajeista, 
sammalista tai jäkälistä.  Metsäkeskuksen paikkatietoaineiston perusteella alueella on kaksi 
Metsälain 10 § mukaista erityisen arvokasta elinympäristöä. Tutkimusalueella ei ole luonnon-
suojelulailla suojeltuja kohteita eikä Natura-kohteita. V. 2021 julkaistun Pirkanmaan uhan-
alaiset lajit ja luontotyypit raportin (Kontula ym. 2021) mukaan alueella ei esiinny uhanalaisia 
luontotyyppejä.

4. Tulokset
4.1. Natura-alueet
Alueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei ole Natura 2000 suojelualueeksi valittuja 
kohteita.

4.2 Luonnonsuojelulain 29 § mukaiset suojeltavat luontotyypit
Alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Mikäli alu-
eella on esiintynyt tervaleppäkorpia tai metsälehmuslehtoja ovat ne hävinneet hakkuiden ja 
ojitusten seurauksena jo vuosikymmeniä sitten.

4.3 Metsälain 10 § tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt
Metsäkeskuksen avoimessa paikkatietoaineistossa alueelta on rajattu kaksi kohdetta, joista 
toinen on soistuva pikkulampi ja toinen noronvarsimetsä aivan tutkimusalueen luoteisrajalla.

Ahvenlammen itäpuoleinen pikkulampi
Ahvenlammen itäpuolella on karu pikkulampi, jota reunustaa hyllyvä avoluhta. Kasvilajistol-
taan kohde on hyvin niukkalajinen. Putkilokasvilajistoon kuuluu mm. suokukka (Andromeda 
polifolia), leväkkö (Scheuchzeria palustris) ja pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifoli). Lam-
men rannalla havaittiin varoitteleva metsäviklo.

Noronvarsimetsä alueen luoteisnurkassa
Nimettömän noron ympäristöön on rajattu 0.13 ha kokoinen kuusivaltainen metsälaikku. 
Kohteen puusto on nuorta tai keski-ikäistä ja paikoin hyvin tiheää. Varjostuksen vuoksi alus-
kasvillisuus on kohteella niukkaa. Puron varressa kasvaa muutamia hiirenportaita (Athyrium 
filix-femina), mutta muu kasvillisuus on tavanomaista. Alueella on jonkin verran lahoavaa 
pienpuustoa ja muutama tuulenkaato.

Näiden kahden paikkatietoaineistossa olevan kohteen lisäksi selvityksessä kuvattiin kaksi 
muuta kohdetta. Lampinevan alueella on kaksi erillistä, melko edustavaa nevalaikkua, jotka 
pinta-alaltaan ovat ehkä liian suuria metsälakikohteiksi, mutta ne käsitellään tässä kuitenkin 
metsälakikohteina.
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Lampinevan nevalaikut
Lampinevan alueella on kaksi erillistä nevaa, joista pohjoisempi on kooltaan noin hehtaa-
rin kokoinen ja eteläisempi noin 0,3 ha.  Kasvilajistoltaan kumpikin laikku ovat hyvin sa-
manlaisia. Laikkujen putkilokasvilajistoon kuuluu mm. leväkköä, pitkälehtikihokkia (Drosera 
longifolia), isokarpaloa (Vaccinium oxycoccos), tupasvillaa (Eriophorum vaginatum), valko-
piirtoheinää (Rhynchospora alba) ja riippasaraa (Carex magellanica). Leväkön runsaus on 
huomionarvoista, sillä paikoin laji kasvaa valtalajina kenttäkerroksessa. Nevojen keskiosien 
pohjakerrokset ovat yhtenäisen rahkasammalkasvuston peittämiä. Eteläisimmän nevalaikun 
keskiosa on hyvin upottavaa. Nevat on luettavissa ominaispiirteidensä ja kasvilajistona puo-
lesta ruoppakuljunevoiksi. Ruoppakuljunevat ovat niukkasammaleisia ja yleensä melko har-
vakasvuisia kuljunevoja. Tätä nevatyyppiä ei katsota uhanalaiseksi (Kontula ym 2018). Lampi-
nevan eteläisimmän ja pohjoisimman nevalaikun väliin jää hankalasti luokiteltava rämealue, 
joka on reunoiltaan melko pitkälle kuivunut, mutta jonka keskiosassa esiintyy laikuittain sekä 
suurvarpurämettä että tupasvillarämettä. Alueella on jonkin verran lahoavaa mäntykeloa ja 
reunoilla on myös muutamia hieskoivupökkelöitä.

Avokallioita ja louhikoita on alueella niukasti ja suurin osa kallioalueista puustoisia mä-
kiä, joissa kalliot ovat pääosin maannoksen peittämiä. Aivan alueen koillisosassa on Riihikal-
lion alue, jossa kuitenkin laajemmat avokalliot jäävät tutkimisalueen ulkopuolelle. Tuulivoi-
mapuiston maankäyttö ei ulotu edes lähialueelle, joten näitä kohteita ei tarkemmin tutkittu. 
Alueen mäkialueiden päällä on siirtolohkareita, mutta laajempia ja näyttäviä louhikoita ei 
alueella ole.

4.4 Purot ja norot
Purot ovat jokea pienempiä virtaavia vesiä. Vesilaissa puro määritellään valuma-alueen koon, 
kalaston ja virtaaman perusteella. Hyvin pienikin virtavesi voidaan luokitella puroiksi, jos 
siinä virtaa vettä ympäri vuoden ja se toimii kalojen elinympäristönä. Vesilain 1:3 § sisältää 
virtavesien – eli joen, puron ja noron – juridiset määritelmät, joita sovelletaan lainsäädännön 
tulkinnassa. Vesilain määritelmän mukaisesti purolla tarkoitetaan jokea pienempää virtaavan 
veden vesistöä, jonka valuma-alue on alle 100 km2. Puroa pienemmät virtavedet ovat no-

Nimetön lampi Ahvenlammen itäpuolella
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roja. Puron valuma-alueen alarajaa ei ole määritetty. Jos vettä virtaa uomassa jatkuvasti ja/
tai kalankulku on merkittävää, on virtavettä pidettävä purona, vaikka valuma-alue olisi kool-
taan pieni. Puron ja noron erottaminen toisistaan saattaa kuitenkin olla joskus mahdotonta. 
Vesilain mukainen puro voi alajuoksultaan olla varsin vuolaasti virtaava jokimainen uoma 
ja yläjuoksultaan pieni lähdepuro, jossa vesi virtaa pohjaveden ansiosta pysyvästi. Puron ja 
noron erottaminen toisistaan on tärkeää, koska noro ei ole vesilain mukainen vesistö, eikä sen 
muuttaminen edellytä vesilain lupaa (VL 3:2). Sen sijaan noro on vesilain nojalla suojeltu ve-
siluontotyyppi (VL 2:1). Sekä purojen että norojen varret ovat myös Metsälain 10 § mukaisia 
erityisen arvokkaita elinympäristöjä ja ne on jätettävä hakkuiden ulkopuolelle.

Alueella ei ole yhtään täysin luonnontilaista pidempää puroa tai noroa ja lähes kaikkia 
vesiuomia on suoristettuja ja kaivettu metsätalouden ehdoilla. Osa kuivatusverkoston vesiuo-
mista on kuitenkin ollut aiemmin luonnontilaisia ja pätkiä niistä on jäljellä muutamin kohdin. 
Luonnontilaisia tai sen kaltaisia noronpätkiä löytyy esim. Pitkäjärveen sen eteläpuolelta laske-
vasta uomasta ja Ylisen Kotajärven lasku- ja tulouomien varrelta. Kuitenkin näitäkin uomia on 
suoristettu ja näihin pääuomiin laskee useita kaivettuja metsäojia, joista osa on myös melko 
uusia. Valtaosa suuremmistakin uomista kuivuu kokonaan kuivien kesäkuukausien aikana.  
Osa uomien varsista on jätetty Metsälain mukaisesti hakkuiden ulkopuolelle, mutta osalla 
uomista hakkuut on ulotettu aivan uomien varteen.  Seuraavat kolme vesiuomaa poimittiin 
esimerkin omaisesti alueen vesiuomista, sillä näiden varsilla luontoarvojen katsottiin edes 
osittain säästyneen. Kuvattujen kohteiden lisäksi alueella on myös noron varteen rajattu Met-
sälakikohde, joka on kuvattu metsälakikohteiden yhteydessä.

Pitkäjärveen eteläpuolelta laskeva noro (Pitkäoja)
Pitkäjärveen eteläpuolelta laskevan noron varsi on hieman rehevämpi kuin alueen vesiuomat 
keskimäärin. Noron varsi on kuusivaltaista hieman korpimaista metsää ja noron varressa kas-
vaa paikoin myös harmaaleppää (Alnus incana).  Noron varren putkilokasvilajistoon kuuluu 
muutamin kohdin hiirenporrasta ja korpi-imarretta (Phegopteris connectilis) ja alueella on 

Lampinevan eteläisempi ruoppakuljuneva laikku
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myös hieman runsaammin lahopuuta. Noro on luonnontilaisimmillaan lähellä Pitkäjärveä. 
Pitkäojan varrella on vedenjakaja jonka jälkeen uoman vedet laskevat etelänsuuntaan. Täällä 
noro on pääosin suoristettua metsäojaa, johon laskee useita metsäojia. Kesällä 2021 noro oli 
täysin kuiva.

Ylisen Kotajärven pohjoispuolinen noro
Kotajärveen laskeva uoma, josta suurin osa on kaivettua metsäojaa. Loppupäässä uoma kul-
kee ojitetun entisen rämealueen läpi ja täällä oja on kokonaan oikaistu ja kaivettu. Yläjuok-
sulla uomassa on muutamia luonnontilaisen kaltaisia pätkiä, jossa noron reunalla kasvaa jon-
kin verran mm. hiirenporrasta sekä metsänalvejuurta (Dryopteris carthusiana). Heinäkuussa 
2021 vesiuoma oli kokonaan kuivunut.

Ylisen Kotajärven lasku-uoma
Kotajärvestä laskeva uoma on osittain luonnontilainen noro, mutta noron varren kasvillisuus 
on paikoin kärsinyt aivan noron reunaan ulottuneista hakkuista. muutamin kohdin noron 
varressa kasvaa hieman runsaammin harmaaleppää ja näillä kohdin kasvillisuus on hieman 
rehevämpää ja lajistoon kuuluu mm. mesiangervoa (Filipendula ulmaria), karhunputkea (An-

Ylisen Kotajärveen poh-
joispuolelta laskeva noro
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gelica sylvestris) sekä viitakastikkaa (Calamagrostis canescens).  Harmaaleppäkasvustot ovat 
pieniä, eikä lehtokuvioita ole noron varteen muodostunut.

4.5 Uhanalaiset luontotyypit
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus ympäristötyypeittäin arvioitiin uudelleen v. 2018 (Kon-
tula & Raunio toim.). Arvioinnin mukaisia uhanalaisia ja suojeltavia luontotyyppejä on alu-
eella varmasti esiintynyt ennen alueen muuttumista talousmetsäksi.

Osa alueen puolukkatyypin kankaista muistuttaa luontaisia kangasmetsäluontotyyppejä, 
mutta puuston harvennus, puuston yksilajisuus ja tasaikäisyys ja tasakokoisuus sekä käytän-
nössä olematon lahopuun määrä ovat muuttaneet luontotyyppien ominaispiirteitä siten, että 
ne eivät täytä uhanalaisen luontotyypin määritelmiä. Mikäli alueen kankaiden olisi hakkuiden 
jälkeen annettu uudistua luontaisesti ilman harvennushakkuita ja ylispuustoksi olisi säästetty 
vanhempaa puustoa ja lahopuuta, saattaisi alueella esiintyä näistä luontotyypeistä ainakin 
nuoria kuivia kankaita.

Tuoreiden kankaiden sekä soiksi luokiteltavien entisten korpien luontotyyppien kohdalla 
tilanne on myös sama. Näillä alueilla lisäksi voimaperäinen ojitus on vesitasapainon muut-
tumisen vuoksi vaikuttanut luontotyyppien ominaispiirteisiin ja erityisesti pohjakerroksen la-
jistoon voimakkaasti. Pitkäjärven eteläpuolella kulkevan ojan varrella on luultavasti aiemmin 
ollut korpea, sillä kasvillisuudessa näkyy edelleen korpilajistoa. Muutamin kohdin alueella 
kasvaa hieman runsaammin metsäkortetta (Equisetum sylvaticum), viitakastikkaa ja korpi-
kastikkaa (Calamagrostis phragmitoides) ja pohjakerroksessa esiintyy korpirahkasammalta 
(Sphagnum girgensohnii). Koko alue on kuitenkin ojitettu ja suuri osa alueesta on hakattu ja 
uudistettu jo vuosikymmeniä sitten, joten soista luontotyyppiä ei alueella enää ole.

Soisista luontotyypeistä alueella esiintyy pikkulampien reunuksien rantaluhtia, joita on 
kuvattu jo Vesilaki- ja Metsälakikohteiden kuvausten yhteydessä.

Rantaluhtien lisäksi alueella on jäljellä muutamia ojittamattomia isovarpurämelaikkuja, 
joiden vesitasapainoon eivät alueen ojitukset ole vaikuttaneet. Isovarpuräme luontotyypit 
ovat koko Suomen alueella arvioitu joko silmälläpidettäviksi tai vaarantuneiksi luontotyypeik-

Leväkkokasvustoja Lampinevan pohjoisimmalla nevalaikulla
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si. Tutkimusalueella on pieniä laikkuja luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia isovarpu-
rämeitä. Lampinevan nevalaikkujen ympäristössä ja Ahvenlammen pohjoispuolella on pieniä 
isovarpurämelaikkuja, joissa suopursu kasvaa valtalajina. Näihinkin kohteisiin on lähialueen 
ojitus vaikuttanut kuivattavasti, mutta luontotyypin ominaispiirteet ovat vielä säilyneet. 

Ylisen Kotajärven rannat ovat luhtaisia ja järvi on muuttumassa suoksi umpeenkasvun 
myötä. Suurin osa järven rantaluhdasta on avoluhtaa, jossa ei kasva pensaita tai puustoa, ja 
luhta vaihettuu metsänpuolella kivennäismaaksi ilman merkittävää pensaikkoreunusta. Järven 
pohjoispäässä umpeenkasvu on niin pitkällä että alue on luokiteltavissa luhtanevaksi. Luh-
tanevat ovat luhtalajien luonnehtimaa ruohoista väli- tai rimpipintaista kasvillisuutta. Niissä 
on nevalajeja enemmän kuin ranta- ja vesikasvien luonnehtimissa avoluhdissa. Luhtanevoilla 
rahkasammalia esiintyy avoluhtia runsaammin ja peittävämmin. Ylisen Kotajärven pohjoisosa 
täyttänee luhtaneva luontotyypin määritelmän. Luontotyyppi on Etelä- Suomessa vaarantunut 
(VU), mutta koko Suomessa luontotyyppi katsotaan silmälläpidettäväksi (NT)

4.6 Voimalanpaikkojen kasvillisuus ja luontotyypit
Suunnitellut voimalanpaikat tutkittiin kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta tarkemmin noin 
200 metrin etäisyydellä suunnitellusta voimalanpaikasta. Suunniteltujen voimalanpaikkojen 
sijainti on esitetty karttaliitteessä 1. Osa voimalanpaikoista muuttui huomattavasti kesän kas-
vukauden jälkeen, eikä näiltä kohteilta ollut enää mahdollista tehdä tarkempaa kasvillisuu-
den kuvausta. Yhteensä näitä merkittävästi muuttuneita voimalanpaikkoja oli 5 joten tarkempi 
kuvaus voitiin tehdä vain 4 kohteella. Muuttuneiden voimalanpaikkojen kuvaukset tehdään 
tarvittaessa myöhemmin.

Voimala 1
Lampinevan neva/räme alueen itäpuolelle suunnitellun voimalanpaikan ympäristö on melko 
vaihtelevaa. Puusto on nuorta ja mäntyvaltaista. Alueella on myös taimettuva avohakkuu-
laikku. Metsätyyppi on alueella pääosin puolukkatyypin kangasta, mutta alueen itäreunalla 
on myös mustikkatyypin kangasta ja täällä puustoon kuuluu kuusen lisäksi mäntyä, raudus-
koivua sekä paikoin myös haapaa. Pensaskerros koostuu kuusen taimista ja paikoin myös 
pihlajasta (Sorbus aucuparia). Aluskasvillisuuden valtalajisto muodostuu mustikasta (Vaccini-
um myrtilllus), puolukasta (Vaccinium vitis-idaea) ja metsälauhasta (Deschampsia flexuosa). 

Ylisen Kotajärven rantaluhtaa
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Hakkuuaukealla kasvillisuudessa näkyy hakkuiden jälkeinen pioneerivaikutus maitohorsman 
(Ebilobium angustifolium) ja kastikoiden runsautena. Lampinevan reuna-alueella kivennäis-
maa vaihettuu nopeasti ojitetuksi entiseksi rämeeksi. Nevan reunat ovat kuitenkin ojituksesta 
huolimatta säilyneet suurvarpurämeenä, eikä metsälajistoa ole tänne levinnyt. Alueella on 
niukasti lahopuuta, mutta rämeen reunalla on muutama hieskoivupökkelö.

Voimala 2
Kuusivaltaiselle pienelle moreeniharjanteelle sijoittuva voimalanpaikka. Puusto on kuusival-
taista ja keski-ikäistä. Kuusen lisäksi alueella kasvaa jonkin verran mäntyä, rauduskoivua ja 
yksittäisiä haapoja. Osa lähialueesta on ojitettua entistä korpea, jossa soinen luontotyyppi on 
jo kauan aikaa sitten muuttunut metsäiseksi luontotyypiksi. Metsätyyppi on alueella mustik-
katyypin tuoretta kangasta ja aluskasvillisuuden valtalajistoon kuuluu mustikka, puolukka ja 
kevätpiippo (Luzula pilosa). Osa alueesta on harvennettu muutamia vuosia sitten. Alueella on 
jonkin verran lahopuuta.

Voimala 6
Pitkäojan varressa sijaitsevalle matalalle harjanteella sijoittuvan voimalanpaikan ympäristö 
on hyvin vaihtelevaa. Suurin osa alueesta on nuorta kuusi-mäntyvaltaista nuorta metsää, jossa 
havupuiden lisäksi kasvaa hieman runsaammin hies- ja rauduskoivua sekä myös yksittäisiä 
haapoja. Alueella on myös kuusitaimikkoa ja alueen kaakkoispuolella metsäautotien toisella 
puolen avohakkuualuetta.  Osa alueesta on harvettu, mutta erityisesti Pitkäojan varressa puus-
to on paikoin hyvin tiheää ja osin riukuuntunutta.  Vanhaa tai varttunutta metsää ei alueella 
ole.

Voimala 9
Voimala sijoittuu metsäautotien päähän, tuoreen hakkuuaukean ja nuoren harvennetun män-
nikön reunalle. Alueen itäpuolella on kuusivaltainen, loivapiirteinen mäkialue. Mäkialueella 
puusto on hieman vanhempaa ja alue on harvennettu muutamia vuosia sitten. Metsätyyppi 
alueella on mustikkatyypin tuoretta kangasta, mutta muutamin pakoin rinnealueella on hie-
man rehevämpiä oravanmarjatyypin kankaan laikkuja, joissa kasvaa mm. vanamoa (Linnaea 

Voimala 2 ympäristöä
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borealis) ja oravanmarjaa (Maianthemum bifolium). Harjanteen länsipuoleinen hakkuuaukea 
on pioneerilajiston dominoimaa ja valtalajiston muodostavat runsaina kasvavat maitohorsma 
ja kastikat. Voimalanpaikan ympäristön tasamaalle sijoittuva alue on nuorta männikköä, jossa 
aluskasvillisuus on niukkalajista.

Voimala 6 lähiympäristöä

Voimala 9 lähiympäristöä
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5. Yhteenveto
Tutkimusalueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Kaik-
ki alueen entiset korpilaikut on ojitettu jo vuosikymmeniä sitten ja soinen luontotyyppi on 
muuttunut metsäiseksi luontotyypiksi. Tervaleppäkorpia tai jäänteitä niistä ei tutkimusalueella 
ole. Alueella ei kasva edes yksittäisiä metsälehmuksia, joten metsälehmuslehtoja ei alueella 
esiinny.

Metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä on alueella niukasti. Met-
säkeskuksen rajaamia kohteita on alueella vain kaksi ja tämän lisäksi selvityksessä tulkittiin 
Metsälain mukaisiksi arvokkaiksi luontotyypeiksi Lampinevan kaksi nevalaikkua. Osa alueen 
vesiuomista on paikoitellen luonnontilaisia noroja ja siten Metsälain suojelemia erityisen tär-
keitä elinympäristöjä. Norojen tulkintaa vaikeuttaa se, että samakin uoma voi osaltaan olla 
kaivettu ja suoristettu ja toiselta kohdin uoma voi olla luonnontilainen. Alueen yksi pikkulam-
pi on Vesilain suojelema kohde. Uhanalaisia luontotyyppejä ei alueelta ole aiemmin rajattu, 
mutta Ylisen Kotajärven luhtaneva kuuluu paikallisesti vaarantuneisiin luontotyyppeihin. Li-
säksi Ahvenlammen ja Lampinevan alueella on jäljellä muutamia ojittamattomia isovarpurä-
melaikkuja. Kasvilajistoltaan alue on tavanomaista ja valtaosa alueesta on hyvin niukkalajista. 
Vesiuomien ja norojen ympäristössä kasvilajisto on monimuotoisempaa, mutta uhanalaista 
lajistoa ei alueelta löytynyt. Alueella ei ole perinnebiotooppeja eikä vanhaan asutukseen viit-
taavia kasvilajeja eli arkeofyyttejä havaittu alueella. Merkkejä vanhasta metsälaidunnuksesta 
ei kasvillisuudessa havaittu. Alueen metsiä on hoidettu jo vuosikymmeniä tehometsätalouden 
ehdoilla ja valtaosa alueen metsäkuvioista nuoria metsiä tai taimikoita. Vanhoja metsiä ei 
alueella ole ja varttuneidenkin metsäkuvioita on niukasti.

Suunnitellut voimalanpaikat on sijoitettu niin, ettei niillä kohdin tai niiden välittömässä lä-
hiympäristössä ole suojeltavia luontotyyppejä tai luontoarvoiltaan muuten merkittäviä kohtei-
ta. Alueelle rakennettavien ja kunnostettavien teiden sekä voimansiirtolinjojen suunnittelussa 
on huomioitava arvokkaiden ja suojeltavien luontokohteiden sijainti.

Isovarpurämettä Ahvenlammen pohjoispuolella
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7. Liitteet
Karttaliite 1. Tutkimusalue ja suunnitellut voimalanpaikat
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Karttaliite 2. Arvokkaat luontokohteet (Eteläosa)

Karttaliite 3. Arvokkaat luontokohteet (Keskiosa)
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1. Johdanto
Tevaniemen Tuuli Oy tilasi keväällä 2021 Suomen Luontotieto Oy:ltä viitasammakko-, lii-
to-orava- ja lepakkoselvityksen suunnitteilla olevan Ikaalisten Tevaniemen tuulivoimapuis-
tohankkeen vaikutusalueelta. Selvitys kuuluu hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympä-
ristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella 
toiminut Laura Valtari ja Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Tutkimusalue
Tutkimusalue sijaitsee Ikaalisten kaupungissa, Tevaniemen kylän koillis- ja pohjoispuolella.  
Valtaosa suunnittelualueesta on metsää, mutta alueella on myös muutamia vesistökohteita 
ja pienialaisia suokuvioita. Kaikki alueen metsäkuviot ovat talousmetsäkäytössä ja valtaosa 
alueen metsistä on nuoria taimivaiheen metsiä tai juuri taimivaiheen ohittaneita. Vanhoja 
metsäkuvioita ei alueella ole.  Metsätyyppi on alueella pääosin mustikkatyypin kangasta, 
mutta muutamin kohdin alueella on karumpia kanerva- ja puolukkatyypin kankaita.  Suurin 
osa alueen suokuvioista on ojitettu kymmeniä vuosia sitten ja soinen luontotyyppi on muut-
tunut metsäiseksi luontotyypiksi. Asutusta tai peltoa ei alueella ole. Alueen eteläosan poikki 
kulkee Pirkanpolku niminen ulkoilureitti. 

3. Viitasammakkoselvitys
3.1 Viitasammakko ja lajin ekologian yleispiirteet

Tuntomerkit

Viitasammakko (Rana arvalis) on pienikokoinen, suurimmillaankin vain noin 5 cm mittainen
teräväkuonoinen sammakko. Täysikasvuinen viitasammakko on tavallisesti noin 2 cm taval-
lista sammakkoa (Rana temporaria) lyhyempi. Lajin varmimmat tunnusmerkit ovat kuitenkin
takajalassa. Viitasammakon räpylän ulkopuolelle jää 2,5-3 varvasluuta, kun sammakolla 
enintään 2. Jalkapohjan sisäsyrjän metatarsaalikyhmy on kova ja kookas, vähintään puolet si-
simmän varpaan pituudesta; sammakolla tämä kyhmy on pehmeä ja pyöreä ja alle kolmannes
varpaan pituudesta. Selkäpuoli on useimmiten harmaanruskea ja harvakseltaan tummien 
laikkujen kirjailema; vatsapuoli on lähes yksivärisen valkea. Selän sivuilla kulkevat ihopoimut
ovat vaaleat. Keskiselässä saattaa olla vaalea pitkittäisjuova. Parhaimpiin lajituntomerkkeihin
kuuluu kutuaikana koiraiden ääntely, joka muistuttaa uppoavan pullon pulputusta ja on ver-
raten hidas voup, voup, voup... Kuoron ääni muistuttaa kaukaa erehdyttävästi teeren soidi-
nääntä.

Levinneisyys

Viitasammakko on Itämerenalueen ja Venäjän pohjoisempien osien laji. Euroopassa eteläi-
simmät esiintymisalueet ovat Ranskan luoteisosissa ja Alppien pohjoispuolella. Idässä le-
vinneisyys jatkuu aina Siperiaan saakka. Suomessa pohjoisimmat havainnot ovat Napapiirin 
pohjoispuolelta. Pohjoisessa viitasammakko on kuitenkin eteläosia harvalukuisempi, kun taas
Keski-Suomessa se on paikoin jopa sammakkoa runsaslukuisempi. Erityisen runsas se on Poh-
janlahden maannousemarannikon merenlahdilla. Laji voi levitä uusille alueille melko no-
peastikin ja esim. Saaristomeren välisaaristoon laji on uimalla levinnyt.  Nyt inventoidulla 
alueella lajia ei liene aiemmin tavattu tai ainakaan julkaistuja havaintoja ei Lajitietokeskuk-
seen ole ilmoitettu. 
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Elintavat

Viitasammakko on pääasiassa hämäräaktiivinen, hitaasti liikkuva saalistaja, mutta voi koste-
alla säällä liikkua myös päiväsaikaan. Nuoret yksilöt ovat huomattavan päiväaktiivisia. Vii-
tasammakot ovat tavallisesti hidasliikkeisiä ja liikkuvat varsin pienellä alueella. Keväällä ne 
viihtyvät kutuvesissään, ja kun eläin on kesällä löytänyt mieluisan paikan, se liikkuu siitä 
ainoastaan muutaman kymmenen metrin säteellä. Jos elinpaikka on erityisen hyvä, saattaa 
sammakko palata samalle paikalle seuraavinakin vuosina.

Talvehtiminen

Etelä-Suomessa viitasammakko hakeutuu horrokseen syys-lokakuussa ja herää huhtikuun tie-
noilla. Pohjoisempana horrosaika on pidempi. Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti
yksinomaan vesien pohjissa, sekä makeassa, että murtovedessä. Viitasammakko suosii tal-
vehtimispaikkana suurempia lampia ja järviä, mutta voi talvehtia myös lähteissä ja pienissä 
lampareissa.

3.2 Lajin uhanalaisuus
Viitasammakko on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymispaikko-
jen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. (Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä 
pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisääntymis- ja levähdyspaik-
kojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.)

Laji ei Suomessa kuitenkaan ole uhanalainen, vaikkakin erityisesti monet pienten kostei-
koiden esiintymät ovat hävinneet mm. rakentamisen ja metsäojitusten vuoksi. Paikoin myös
turvetuotanto on hävittänyt suuria viitasammakkopopulaatioita.  Lounaiselta saaristoalueelta 
laji on monilta kohteilta nopeasti hävinnyt supikoiran leviämisen ja runsastumisen vuoksi. 
Erityisesti kutuaikana kosteikkosaalistukseen sopeutunut supikoira voi pienissä populaatioissa 
aiheuttaa merkittävää haittaa viitasammakoille.

Alueella ei ole viitasammakoidenden kutupaikkoja
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3.3 Aineisto ja käytetty menetelmä
Ilmavalokuvan perusteella alueelta etsittiin kaikki vesistökohteet, joissa viitasammakoita saat-
taisi esiintyä. Karttatiedon perusteella alueelta löytyi yhteensä kuusi pikkujärveä, lampea tai 
kosteikkoa, jotka saattaisivat sopia sammakoiden kutupaikoiksi (karttaliite 1). Näiden kohtei-
den lisäksi alueella on pieniä sorakuoppia, ja metsäojien laajennuksia, joissa on vettä sam-
makoiden kutuaikana. Kohteille tehtiin kuuntelukäynti 27.4–8.5 välisenä aikana. Erityishuo-
mio kiinnitettiin luhtareunaisiin lampiin, joissa kutupaikan ympäristössä on riittävän laajalti 
kosteapohjaista metsämaastoa tai avointa ympäristöä sammakoiden kesänviettopaikaksi ja 
saalistusympäristöksi. Kuuntelu ajoitettiin iltaan klo (16.00-21.00) jolloin ilman lämpötila oli 
korkeimmillaan ja jolloin sammakoiden kutu on tavallisesti vilkkaimmillaan. Ilman lämpötila 
kuuntelukäyntien aikana vaihteli +9- +15 asteen välillä. Veden lämpötila mitattiin usealta 
kohteelta ja se vaihteli rantaveden +8 asteesta varjoisten alueiden 3 asteeseen. Rantapenkka 
oli muutamalla varjoisalla kohteella edelleen jäässä ja roudassa.
Selvityksen maastotöistä vastasi ja raportin kirjoitti FM. biologi Jyrki Matikainen. Maastotöissä 
avusti Heidi Alho. Raportin taittoi Eija Rauhala. Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luo-
vutti tilaaja käyttöömme.

3.4 Tulokset
Alueella ei havaittu kutevia viitasammakoita, vaikka ruskosammakoita (Rana temporaria) ja 
myös rupikonnia (Bufo bufo) alueen kosteikoilla kutee. Useimmat alueella sijaitsevat samma-
koiden kutupaikat ja kosteikot sijaitsevat kohteilla, jossa ympäröivä maasto ei ole optimaa-
lista viitasammakoiden saalistusympäristöä ja kesänviettoaluetta. Laji viihtyy kesäisin melko 
rehevässä ympäristössä ja kangasmetsistä tai rämeiltä lajin harvemmin tapaa. Lajitietokes-
kuksen arkistossa ei ole ilmoitettuja tietoja viitasammakosta nyt tutkitulta alueelta tai edes 
lähiympäristöstä. Pirkanmaan rehevissä järvenlahdissa laji on melko tavallinen ja lintujärvillä 
laji on paikoin jopa runsas. Ruskosammakko on alueella tavallinen laji yleinen ja myös rupi-
konnia tavattiin kahdelta lammelta. Vesiliskoja eli mantereita (Lissotriton vulgaris) ei alueella 
havaittu. Lajille elinympäristöksi sopivia reheviä pikkulampia ei alueella ole.

Nimetön lampi Ahvenlammen itäpuolella
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3.5 Tutkitut kohteet

1. Ylinen Kotajärvi
Alueen länsiosissa sijaitseva Ylinen Kotajärvi on noin 5 ha laajuinen, matala järvi. Järveä reu-
nustaa luhtareunus useissa kohdin ja järven pohjoisosassa luhta laajenee pieneksi reheväksi 
nevaksi. Järven pohjoispäässä havaittiin laajalla alueella kutevia ruskosammakoita ja rusko-
sammakoiden kutua. Myös järven eteläosissa oli ruskosammakoiden kutupaikkoja, mutta yk-
silömäärät olivat pohjoispäätä pienempiä. Järven länsireunassa, lähellä retkeilyreittiä, havait-
tiin myös kaksi kutevaa rupikonnaa. Järvellä havaittiin myös sammakoita saalistava kurkipari, 
joka yritti pesintää järvellä.

2. Ahvenlampi
Ahvenlampi on karu suolampi, jota reunustaa osittain ojitettu räme. Järven eteläpäässä ha-
vaittiin kutevia ruskosammakoita yhdellä alueella. Kutevia ruskosammakoita oli alueella vain 
kymmenkunta ja kalaisa järvi on nuijapäiden selviytymisen kannalta huono elinympäristö.

3. Ahvenlammen itäpuoleinen pikkulampi
Ahvenlammen itäpuolella on rämeen keskellä pieni nevareunainen lampi. Lampea ympäröi 
hyllyvä ja osin upottava rahkasammalreunus. Lampi on matala ja se kuivunee vähävetisinä 
kesinä. Kohteella ei havaittu sammakkoeläimiä. Lammen pohjoispuolella havaittiin kolme 
kyytä pienellä alueella ja lähistöllä lienee kyiden talvehtimispaikka.

4. Pitkäjärvi
Pitkäjärvi on pieni noin 1.5 ha kokoinen erämainen järvi. Notkelmaan syntynyt järvi on karu 
ja vain muutamin paikin sen rannoilla on luhtareunuksia. Alueen eteläpäästä ja myös pohjois-
osasta löytyi kutevia ruskosammakoita. Kutevia sammakoita havaittiin alle 10 yksilöä. Järven 
pohjoispäästä löytyi myös yksi rupikonna, mutta lajin kutupuuhia ei havaittu.

Ylisellä Kotajärvellä on runsaasti sammakoille sopivia 
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5. Lampinevan suolaikut
Lampineva on pohjois-eteläsuuntainen suoalue, jossa on kolme erillistä nevalaikkua. Kaikki 
laikut olivat keväällä veden peittämiä, mutta jo kesäkuussa avovettä ei niissä enää ollut. Ete-
läisimmän nevalaukun itäpuolelta löytyi suo-ojasta kahdesta kohtaa ruskosammakon kutua. 
Muilta nevalaikuilta ei sammakoita löytynyt

6. Sorakuoppa Pitkäjärven kaakkoispuolella
Metsätien päässä sijaitsevalta, osin jo metsittyneeltä sorakuopalta, löytyi ruskosammakoiden 
kutupaikka. Sorakuopan pohjalla olevan lampareen länsireunassa oli runsaasti ruskosamma-
koiden kutua ja alueella havaittiin myös useita kutevia sammakoita. Vettä sorakuopan pohjal-
la oli runsaasti ja kuoppa pysyy vetisenä myös kesäkautena.

Pitkäjärven kaakkoispuolisella sorakuopalla oli runsaasti ruskosammakoiden kutua

Ruskosammakon kutua Pitkäjärvellä
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4. Liito-oravaselvitys
4.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten 
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen 
ym. 2019) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on 
vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimei-
sen vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodi-
rektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä 
eikä heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli 
lajin suojelutaso säilyy suotuisana.

4.2 Käytetty menetelmä
Tutkimusalueelta (karttaliite 1) tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetel-
mää käyttäen. Ilmakuva-aineiston perusteella alueelta etsittiin kaikki lehtipuuvaltaiset metsä-
kuviot sekä varttuneemmat metsäkuviot, joissa liito-oravia saattaisi esiintyä. Avohakkuuauke-
at sekä nuoret taimikkoalueet, joita alueella on runsaasti, jätettiin inventoinnin ulkopuolelle. 
Mikäli hakkuualueilla oli säästöpuiksi jätettyjä haapoja (Populus tremula), niiden tyvet käytiin 
tutkimassa. Erityisen tarkasti tutkittiin suunniteltujen voimalanpaikkojen ympäristö. Inven-
toinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja ruokailupuiden 
tyviltä ja oksien alta 4.3–14.4. välisenä aikana. Jätöshavaintojen lisäksi alueelta etsittiin mah-

Pölkkysillan jätösha-
vaintopaikan säästö-
puuhaapoja

Liito-oravan jätöksiä 
haavan tyvellä 
Riihiviidan alueella
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dollisia pesä- ja päivälepokoloja. 
Alueelta tutkittiin suurikokoisem-
pien puiden ja erityisesti haapojen 
tyvet liito-oravan jätösten löytämi-
seksi. Talvijätösten lisäksi inven-
tointialueelta haettiin liito-oravan 
jättämiä virtsamerkkejä, jotka vär-
jäävät erityisesti haapojen epifyyt-
tisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat 
voimakkaasti läheltä nuuhkaistes-
sa. Lisäksi alueelta etsittiin liito-
oravan jättämiä syönnöksiä ja mui-
ta ruokailujälkiä. Lajin suosimien 
ruokailupuiden alta löytyy silmuja 
ja oksankärkiä ja kesäaikana myös 
pureskeltuja lehtiä, joita kertyy jos-
kus runsaastikin puiden alle. 

4.3 Tulokset 
Alueelta löytyi liito-oravan jätöksiä kahdelta kohteelta. Pölkkysilta karttamerkinnän (ETRS-
TM35FIN, N: 6866174,216 ja E: 295098,474 ) pohjoispuolelta, metsäautotien varresta, löytyi 
kahden haavan alta liito-oravan jätöksiä. Löytöpaikka on taimettuvan hakkuuaukean pohjois-
osassa, jossa taimikon sekaan on jätetty säästöpuiksi kymmenkunta kookasta haapaa.  Jätös-
ten vähäisen määrän (vain kolme papanakasaa) perusteella kyseessä on ollut todennäköisesti 
alueen läpi kulkenut yksilö. Alueen pohjoispuoleinen harvennettu kuusikko tutkittiin tarkkaan 
useaan kertaan, eikä jätöksiä löytynyt tältä alueelta. Kolmen jätöskasan lisäksi mitään muita 
merkkejä ei lajista tällä kohteella tehty. Jätöshavaintopaikka on liito-oravalle tyypillinen, sillä 
laji hakeutuu usein yksittäisiin kookkaisiin haapoihin, joissa usein on koloja suojapaikoiksi ja 
jotka toimivat myös ravintokohteina.

Toinen liito-oravan havaintopaikka sijaitsi Riihiviita karttamerkinnän (N: 6864957,645 
ja E: 295450,474) eteläpuolella, jossa notkossa sijaitsevan sekametsäkuvion alueelta löytyi 
liito-oravan jätöksiä noin 10 puun alta. Alueella oli sekä tuoreita, että vanhempia jätöksiä 
noin puolen hehtaarin alueella. Jätöksiä oli alueella huomattavasti enemmän kuin Pölkkysil-
lan kohteella ja jätösten määrän perusteella alueella oleskellut liito-orava yksilö oli viipynyt 
alueella useita viikkoja. Alueella on laikuittain varttunutta sekametsää, mutta ihan tyypillistä 
liito-oravan elinympäristöä on alueella niukasti. Havaintopaikka rajautuu lännenpuolella laa-
jaan avohakkuualueeseen. Osa metsäalueesta on harvennettu joitakin vuosia sitten. Kolopui-
ta tai esim. virtsamerkkejä ei alueella havaittu. Pinta-alan ja elinympäristön määrän perustella 
alue ehkä riittäisi lisääntyvän naaraan elinpiiriksi, mutta mikäli alue olisi ollut asuttu koko 
talven, jätöksiä olisi alueella ollut huomattavasti runsaammin. 

Tutkimusalueella on hyvin vähän liito-oravalle sopivaa elinympäristöä. Koko aluetta on 
hoidettu talousmetsänä pääosin havupuita suosien, ja valtaosa alueen metsäkuvioista on nuo-
ria ja harvennettuja. Alueella on myös erittäin vähän kolopuita ja lajin ravintokohteina suosi-
mat harmaaleppävaltaiset metsäkuviot puuttuvat alueelta lähes kokonaan.  Ylisen Kotajärven 
itärannalla sekä Pitkäjärven rannoilla on jonkin verran lajille tyypillistä elinympäristöä, mutta 
näiltä kohteilta ei merkkejä lajista havaittu. Koska koko tutkimusalue on metsää, ei tuulivoi-
maloiden rakentaminen muodosta lajille liikkumisesteitä.  Alueelle rakennettava/kunnostetta-
va tieverkko ei myöskään estä lajin liikkumista alueella.

Liito-orava koivussa ruokailemassa
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5. Lepakkoselvitys 
5.1. Perustietoa Suomen lepakoista
Suomessa on tavattu yhteensä 13 lepakkolajia. Näistä kuuden on varmuudella todettu li-
sääntyvän maassamme. Yleisin ja laajimmalle levinnyt laji on pohjanlepakko (Eptesicus nils-
soni), josta on tehty havaintoja Lapin pohjoisosista asti. Muita yleisesti esiintyviä lajeja ovat 
viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (M. brandtii) ja vesisiippa (M. daubentonii), 
sekä korvayökkö (Plecotus auritus). Suomen EUROBATS-raportin mukaan viiksisiippojen le-
vinneisyys ulottuu pohjoisille leveyspiireille 64–65 asti, korvayökön ja vesisiipan pohjoisille 
leveyspiireille 63–64 asti. Edullisilla paikoilla siippoja on kuitenkin tavattu jopa 66 leveysas-
teen pohjoispuolella (Wermundsen 2010). Muut Suomessa tavatuista lajeista esiintyvät harvi-
naisempina lähinnä etelärannikon tuntumassa. Puutteellisen seurannan vuoksi kaikkien lajien 
esiintymisalueita ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta tarkkaan. 

Suomessa esiintyvät lepakot ovat kaikki hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisin ja lepäävät 
päivän suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimerkiksi puunkolot ja rakennukset, jot-
ka sijaitsevat lähellä ruokailualueita. Runsaimmin lepakoita esiintyy maan eteläosan kulttuu-
riympäristöissä. Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin kun sopivien kolo-
puiden määrä on metsä-talouden vuoksi vähentynyt. Talven lepakot viettävät horroksessa. Ne 
siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi käyvät mm. kallioluolat ja rakennukset. Osa 
lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin matkoja etelään talvehtimaan.

Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin 
lajeihin. Tämä tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai hei-
kentäminen on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 §). Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitettu 
luonnonsuojelulain 38 §:n nojalla. Tämän lisäksi Suomi on allekirjoittanut lepakoiden suoje-
lua koskevan kansainvälisen EUROBATS-sopimuksen, joka velvoittaa mm. lepakoiden talveh-
timispaikkojen, päiväpiilojen ja tärkeiden ruokailualueiden säilyttämiseen.

Lepakoiden suurin uhkatekijä on soveliaiden elinympäristöjen katoaminen. Maatalousym-
päristöjen yksipuolistuminen ja lisääntynyt kemikaalien käyttö vähentävät saatavilla olevaa 
ravintoa; tiiviimpi rakentaminen ja metsätalous puolestaan päiväpiilopaikkoja. Viimeisim-
mässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa ripsisiippa (M. nattereri) on luokiteltu erit-
täin uhanalaiseksi (EN) ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU). Näistä 
ripsisiippa on myös luokiteltu luonnonsuojeluasetuksessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi.

5.2 Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueella esiintyviä lepakoita selvitettiin 15.6- 4.8.2021 välisenä aikana. Yhteensä 
kuunteluöitä oli viisi ja kaikkina öinä havaintoja teki kaksi henkilöä eri alueilla. Kävellen tehty 
selvitys tehtiin metsäautoteitä hyväksikäyttäen, eikä umpimetsiä tutkittu. Erityinen huomio 
kohdistettiin alueen vesistökohteille, koska lepakot suosivat vesistöjen reunoja saalistusalu-
einaan. Alueella tehty lepakkoselvitys toteutettiin näköhavainnoinnin sekä havainnoimalla 
lepakoiden käyttämiä kaikuluotausääniä ultraäänidetektoria käyttäen. Havainnoinnissa käy-
tettiin Pettersson Elektronikin sekö Anabatin (Anabat Express) valmistamia detektoreita eli 
ultraääni-ilmaisimia, joilla lepakoiden korkeat kaikuluotausäänet muunnetaan korvin kuulta-
viksi. Passiivisia, äänittäviä kuuntelulaitteita ei selvityksessä käytetty. 

Detektorihavainnointia tehtiin kunakin yönä noin kolmen tunnin ajan vaihtamalla koko 
ajan detektorin kuuluvuusaluetta (25- 50 kHz). Tunnistamattomia ääniä ei selvityksessä ha-
vaittu. Lämpötila vaihteli 9-20 asteen välillä ja yöt olivat heikkotuulisia. Alueelta ei ole ole-
massa aiempaa lepakkotietoa, eikä esim. Laji.fi tiedostoissa ole kirjattuja lepakkohavaintoja 
alueelta.

Selvityksen maastotöistä vastasi ja raportin kirjoitti FM. biologi Jyrki Matikainen. Maasto-
töissä avusti Heidi Alho. Raportin taittoi Eija Rauhala. Selvityksen karttamateriaalin luovutti 
tilaaja käyttöömme
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5.3 Tulokset
Selvityksen aikana tehtiin yhteensä havaintoja noin 25 lepakosta (Karttaliite 3). Tutkimusalu-
een runsaslukuisin lepakkolaji oli pohjanlepakko, joita havaittiin kuudella kohteella. Pohjan-
lepakoita havaittiin tyypillisen tapaan yksittäin tai pareittain ja myös pohjanlepakkohavainnot 
keskittyivät alueen vesistökohteille. Kuunteluhavaintoja pohjanlepakoista tehtiin yhteensä n. 
15, mutta iso osa havainnoista todennäköisesti koski samoja paikkaa vaihtaneita yksilöitä. 
Havaituksi yksilömääräksi tulkittiin 8-10 yksilöä. 

Vesisiippa oli yksilömäärän perusteella lähes yhtä runsaslukuinen kuin pohjanlepakko, 
mutta lajia tavattiin ainoastaan Ylisen Kotajärven alueella, vaikka alueen muutkin vesistö-
kohteet ovat ympäristönsä puolesta lajille soveliaita saalistusalueita. Tyypilliseen tapaan suu-
rin osa havainnoista koski vedenpinnan tai kosteikon päällä matalalla saalistaneita yksilöitä. 
Yhteensä vesisiippahavaintoja tehtiin noin 15, mutta osa havainnoista koski samoja paikkaa 
vaihtaneita yksilöitä. Lajin äänen detektorikuuluvuus on vain parikymmentä metriä ja osa 
alueen luhtarantojen vedenpuoleisella reunalla lentäneistä vesisiipoista jäi varmasti kuulu-
vuusalueen ulkopuolelle. Eniten vesisiippoja havaittiin kosteikon itäreunalla sekä kosteikon 
eteläreunalla. Kotajärven alueella havaittiin heinäkuun käynnillä runsaasti kuoriutuvia survi-
aissääskiä ja vesiperhosia ja alue on lepakoille erittäin hyvää saalistusympäristöä.

Ylisen Kotajärven alueella tehtiin myös kaksi detektorihavaintoa viiksi/isoviiksisiipoista, 
jotka saalistivat järven itärannalla yhdessä vesisiippojen kanssa. Lisäksi lajipari havaittiin 
myös kahdella muulla kohteella lentämässä metsäautotien yllä. Lajiparin tunnistaminen ää-
nestä lienee mahdotonta. Lajiparille on tyypillistä, että joillakin alueilla laji on jopa runsas, 
kun taas suuret alueet voivat olla lajiparin osalta asumattomia. Lajiparille ovat tyypillisiä suu-
ret pesimäyhdyskunnat, jotka voivat olla pitkään asuttuina. Isoviiksisiippaa pidetään metsäla-
jina, mutta ilmeisesti tämäkin laji pesii Suomessa rakennuksissa
 Ylinen Kotajärvi on melko rehevä järvi, jonka rantoja kiertää luhtareunus. Kosteikkojen ran-
tavyöhykkeet ovat reheväkasvuisia ja alueella on tuulelta suojaisia poukamia, jotka ovat lepa-
koiden suosimia saalistusalueita. Rehevien rantavyöhykkeiden hyönteislajisto voi olla hyvin 
runsas ja hyönteisten yksilömäärät voivat olla korkeita. Suuri ravintokohteiden määrä hou-
kuttelee lähialueella pesivät lepakot saalistamaan alueelle ja lepakoiden yksilömäärän perus-
teella Ylistä Kotajärveä voi pitää lepakoiden tärkeänä saalistusalueena (Luokka II Eurobats). 

Tutkimusalueen lähiympäristössä ei ole rakennuksia, joten alueella saalistavat lepakot jou-
tuvat lentämään saalistusalueelleen kaukaa.  Todennäköisesti selvityksessä havaitut lepakot 
pesivät jossain lähiseudun rakennuksessa. Alueella on myös muutamia kolopuuhaapoja, joita 
vesisiipat saattavat käyttää lepo- tai pesimäpaikkoinaan. 

Lepakkoyhdyskuntien sijainnin tarkka selvittäminen vaatii käytännössä aivan pihapiireihin 
ja rakennusten vieressä tehtävää havainnointia ja usein rakennusten ullakkotilojen tarkastus-
ta. Lepakkoyhdyskuntia seuraamalla on havaittu, että lepakot saattavat Suomessakin lentää 
useita kilometrejä saalistusalueelleen 
(mm. Lappalainen 2002), joten alueella 
havaitut lepakot saattavat saalistaa hyvin 
laajalla alueella.

Nykytietämyksen mukaan ainakin 
osa lepakoista muuttaa talveksi etelään 
talven viettoon. Osa lepakoista kuitenkin 
talvehtii Suomessa ja niiden elinmahdol-
lisuuksien turvaamiseksi on ensiarvoisen 
tärkeää, että mahdolliset talvehtimispai-
kat selvitetään. Inventointialueella ei ha-
vaittu sellaisia luonnonympäristöjä (lou-
hikoita, luolia), jotka olisivat mahdollisia 
lepakoiden talvehtimispaikkoja

Lepakkodetektori
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7. Liitteet
Karttaliite 1. Tutkimusalue ja sammakkoselvityksessä tutkitut kohteet
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Karttaliite 2. Liito-oravan jätöshavaintopaikat
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16

IKAALISTEN TEVANIEMEN TUULIPUISTOHANKKEEN VIITASAMMAKKO-, LIITO-ORAVA- JA LEPAKKOSELVITYS 2021

Suomen Luontotieto Oy

Liite 4. Lepakoiden käyttämien alueiden luokitteluperusteet

Lepakoiden käyttämien alueiden luokitteluperusteet Suomen lepakkotieteellisen 
yhdistyksen kartoitusohjeen mukaan (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 
2012) 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. 

Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa 
kielletty 

-  Hävittämiselle tai heikentämiselle on haettava lupa ELY-keskukselta. 

-  Jos poikkeuslupa myönnetään, tulee lepakoille aiheutuvaa haittaa pienentää esi-
merkiksi asentamalla korvaavia päiväpiilopaikkoja, kuten pönttöjä. 

-  Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon suojeltuun kohteeseen liittyvät lepa-
koiden käyttämät kulkureitit ja ruokailualueet. 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. 

Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS) 

-  Vahva suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa. 
-  Tärkeä saalistusalue voi olla sellainen, jolla saalistaa monta lajia ja/tai alueella 

saalistaa merkittävä määrä yksilöitä. 
-  Aluetta käyttävä laji on harvinainen tai harvalukuinen. 
-  Alue on todettu tai todennäköinen siirtymäreitti päiväpiilon ja saalistusalueen 

välillä. 
-  Jos siirtymäreitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti. 
-  Huomioidaan alueen lähellä sijaitsevat lisääntymis- ja levähdyspaikat 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. 

Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. 

-  Alue on lepakoiden käyttämä, mutta laji ja/tai yksilömäärä on pienehkö. 

-  Ei mainittu luonnonsuojelulaissa 

-  Ei suosituksia EUROBATS-‐sopimuksessa 
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1. Johdanto
Tevaniemen Tuuli Oy tilasi keväällä 2021 Suomen Luontotieto Oy:ltä pesimälinnustoselvityk-
sen suunnitteilla olevan Ikaalisten Tevaniemen tuulivoimapuistohankkeen vaikutusalueelta. 
Selvitys kuuluu hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perus-
selvityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut Laura Valtari ja Suomen 
Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Tutkimusalue
Tutkimusalue sijaitsee Ikaalisten kaupungissa, Tevaniemen kylän koillis- ja pohjoispuolella.  
Valtaosa suunnittelualueesta on metsää, mutta alueella on myös muutamia vesistökohteita 
ja pienialaisia suokuvioita. Kaikki alueen metsäkuviot ovat talousmetsäkäytössä ja valtaosa 
alueen metsistä on nuoria taimivaiheen metsiä tai juuri taimivaiheen ohittaneita. Vanhoja 
metsäkuvioita ei alueella ole.  Metsätyyppi on alueella pääosin mustikkatyypin kangasta, 
mutta muutamin kohdin alueella on karumpia kanerva- ja puolukkatyypin kankaita.  Suurin 
osa alueen suokuvioista on ojitettu kymmeniä vuosia sitten ja soinen luontotyyppi on muut-
tunut metsäiseksi luontotyypiksi. Asutusta tai peltoa ei alueella ole. Alueen eteläosan poikki 
kulkee Pirkanpolku niminen ulkoilureitti. 

3. Aineisto ja käytetyt menetelmät
Tutkimusalueen pesimälinnusto selvitettiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää (Koski-
mies 1988) käyttäen, siten että laskennoissa etsittiin Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja 
sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen 2019) mainittuja koko lintulajeja koko 
tutkimusalueelta. Laskenta tehtiin kahteen kertaan siten, että ensimmäinen laskentakierros 
tehtiin 7–17.5 ja toinen 7-20.6.2021. Koko alue kuljettiin systemaattisesti läpi metsäautoteitä 
hyväksikäyttäen. Kuljettu reitti suunniteltiin siten, että suunnitellut voimalanpaikat osuivat täl-
le. Näillä kohteilla selvitys oli muuta aluetta tarkempaa mm. mahdollisten petolintujen pesien 
löytymiseksi. Voimalanpaikkojen selvitykset tehtiin kaikki kesäkuussa. Osa voimalanpaikoista 
muuttui lintujen pesimäkauden jälkeen ja näiden voimaloiden kohdalla tarkempaa pesimä-
linnustokartoitusta ei voinut enää tehdä.

Maastotöistä vastasi ja raportin kirjoitti biologi FM Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto 
Oy:stä. Maastotöissä avusti Heidi Alho.  Raportin taittoi Eija Rauhala. Selvityksessä käytetyn 
karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme.

Laskenta suoritettiin aamuisin klo 3.30–9.00 välisenä aikana. Koska työn tarkoituksena oli 
löytää mahdolliset vaateliaat tai uhanalaiset pesimälajit käytettiin laskennassa myös atrappia 
vakioidun kartoituslaskentamenetelmän ohjeiden vastaisesti. 

Linnuston laskentamenetelmistä kartoituslaskenta on tarkin, mutta samalla työläin, mikäli 
laskentakertoja on useampi kuin yksi. Kartoituslaskentamenetelmää käytetään yleisesti maa-
linnuston selvitys- ja seurantamenetelmänä ja menetelmänä se on hyvin yksinkertainen ja 
helposti toteutettavissa.

Kartoituslaskentamenetelmä perustuu tavallisesti useaan käyntikertaan tutkimusalueella. 
Kuten muutkin pesimälinnustoon kohdistuvat laskentamenetelmät sen pohjana on lintujen re-
viirikäyttäytyminen. Kullakin käyntikerralla merkitään kartalle kaikki pesivää paria osoittavat 
havainnot. Useimmiten havainto on laulava koiras, mutta myös pesät, juuri pesästä lähteneet 
maastopoikaset sekä varoittelevat naaraat ovat pesivää paria osoittavia havaintoja. Havainnot 
merkitään käyntikartalle, jonka tulisi olla mahdollisimman tarkka. Käytännössä peitepiirros, 
johon voi merkitä omia karttamerkkejä, on usein paras vaihtoehto. 

Kartoitus on hidas, mutta hyvin tehokas laskentamenetelmä. Avomaastossa, kuten suo-
ympäristössä tai peltoaukeilla kartoituslaskentamenetelmä on hyvin tehokas laskentamene-
telmä. Kahden laskentakerran menetelmällä ei välttämättä havaita kaikkia alueella esiintyviä 
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lintuja, niiden satunnaisen liikkumisen sekä muuttuvien ympäristöolosuhteiden vaikutusten 
takia. Kartoituslaskentamenetelmällä yhdellä käyntikerralla havaitaan metsämaastossa noin 
60 % pesimälinnuista, mutta avomaastossa havaintotehokkuus voi olla jopa yli 90 %. Har-
vakasvuisissa metsissä yhdellä käyntikerralla voidaan olosuhteiden ollessa suotuisat havaita 
lähes kaikki alueella pesivät lintuparit, mikäli laskennan ajoitus osuu oikeaan aikaan (mm. 
Koskimies ja Väisänen 1988). Kattavamman ja yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi tulisi 
peitteisessä maastossa laskentakertoja olla mielellään enemmän kuin kaksi. Tulosten tulkin-
nassa inventointialueen rajalla havaitut parit tulkittiin alueella pesiviksi. Kanalinnut tulkittiin 
pesiviksi, mikäli kyse oli yksinäisestä naaraslinnusta. Havaitut petolinnut tulkittiin alueella 
mahdollisesti pesiviksi, vaikkei niiden pesäpaikkaa löydetty. Selvityksessä käytettiin atrappia 
jo mahdollisesti laulukautensa lopettaneiden tai muista syistä hiljaisten lintulajien havaitse-
miseksi. 

Pesimälinnustoselvityksen tuloksiin otettiin mukaan alueelle kesä-elokuussa tehdyn luon-
totyyppi- ja kasvillisuusselvityksen aikaiset lintuhavainnot, mikäli oletettiin että laji oli pesinyt 
alueella. Nämä havainnot koskivat mm. kanalintupoikueita. Uhanalaisen tai vaateliaan lin-
nuston havaintopaikat on esitetty karttaliitteissä 2 ja 3.

Osana pesimälinnustoselvitystä alueelle tehtiin kaksi pöllönkuunteluretkeä, jossa metsä-
autoteiltä kuunneltiin pöllöjen soidinhuhuilua maaliskuussa. Lisäksi alueelta etsittiin metso-
jen soidinpaikkoja. 

4. Tulokset
4.1 Alueella pesivät /havaitut Lintudirektiivin (Council Directive 
79/409/ETY) liitteen I pesimälajit

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 1 pari 

Ylisellä Kotajärvellä havaittiin jo liito-oravaselvityksen aikana jäällä seisonut laulujoutsenpari, 
joka havaittiin vielä toukokuun alussa alueella. Laji ilmeisesti aloitti pesinnän järven pohjois-

Laulujoutsen pari
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päässä, jonne oli kasattu pesäkeko. Jostain syystä pesintä kuitenkin keskeytyi ja linnut hävisi-
vät alueelta. Kesäkuun lopussa alueella havaittiin jälleen laulujoutsenpari, mutta ei poikasia.

Kurki (Grus grus) 1 pari

Alueen ainoa kurkipari pesi Ylisellä Kotajärvellä, josta löytyi kurjen kaksimunainen pesä. Pe-
sinnän onnistumisesta ei ole varmuutta, mutta kurkia havaittiin samalla alueella koko pesimä-
kauden. Kotijärven lisäksi alueella ei muita kurjen pesimäpaikaksi sopivia kohteita ole.

Pyy (Bonasa bonasia) 5 paria

Pyy on alueen runsaslukuisin kanalintu ja niitä havaittiin usealla kohteella. Poikuehavaintoja 
tehtiin kolme. Ylisen Kotajärven itärannalla havaittiin maastopoikue, jossa oli vähintään 6 
poikasta ja myös Pitkäjärven pohjoispuolella, voimala no 1 lähellä, sekä Riihiviidan alueella 
havaittiin pyy poikueet. Lisäksi alueella havaittiin yksittäisiä pyitä tai pyyn lumijälkiä useal-
la paikalla ja parimääräksi tulkittiin 5 paria, joka lienee kuitenkin minimiarvio. Alueella on 
melko vähän pyylle sopivia kuusivaltaisia ja varttuneita sekametsiä tai harmaaleppää kasvavia 
puronvarsia, joissa pyyt viihtyvät.

Teeri (Tetrao tetrix)  poikue + yksittäisiä lintuja

Teerihavaintoja tehtiin tutkimusalueella yllättävän niukasti.  Keväällä lajin soidinääntä kuu-
lui muutamaan otteeseen jostain tutkimusalueen itäpuolelta.  Ahvenlammen pohjoispuolelta 
tehtiin myöhään heinäkuussa poikuehavainto jo hyvin lentävästä teeripoikueesta. Lisäksi voi-
mala 6 lähistöllä nähtiin yksinäinen naaraslintu pesimälinnustoselvityksen yhteydessä. Muita 
pesintään viittaavia havaintoja ei lajista. Poikuehavainnon lisäksi nähtiin yksittäisiä aikuisia 
teeriä muiden selvitysten yhteydessä.  Kaikki yksittäishavainnot koskivat koiraslintuja.

Pyy
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Metso (Tetrao urogallus)  2 koirasta+ naaras

Alueen metsokanta osoittautui melko niukaksi ja alueelta ei tehty poikuehavaintoja. Pesi-
mäaikana alueelta tehtiin havaintoja koirasmetsosta alueen pohjoisreunalta ja lisäksi Ylisen 
Kotajärven rannalla havaittiin huhtikuussa yksinäinen naarasmetso. Alueelta huhtikuussa teh-
dyn soidinpaikkojen etsimisen yhteydessä löytyi tutkimusalueen rajalta, Laakakallion alueelta 
metson soidinpaikka, jossa soivia yksilöitä havaittiin kuitenkin vain kaksi. Soidinpaikka on 
ilmeisesti jo tunnettu aiemmin ja paikallinen retkeilijä puhui Ojajärven soidinpaikasta, joka 
lienee sama kuin nyt selvityksen yhteydessä havaittu soidinpaikka. Metson soidinpaikkaselvi-
tystä on tarkemmin kuvattu kappaleessa 4.4.

Palokärki (Dryocopus martius) 1-2 paria

Palokärjestä tehtiin kaksi pesimäaikaista havaintoa.  Toinen havainnoista tehtiin alueen rajal-
la, Laakakallion alueella, jossa havaittiin ääntelevä lintu huhtikuussa. Toinen havainto tehtiin 
toukokuussa Ahvenlammen eteläpuolella, jossa havaittiin ilmeisesti poikasilleen ravintoa ke-
rännyt äänetön lintu. Tuoretta pesäkoloa ei alueelta löytynyt, mutta vanhoja pesäkoloja ha-
vaittiin muutamassa paikassa. Lajin reviiri on usean neliökilometrin laajuinen ja laji voi hakea 
ruokaa poikasilleen jopa kilometrinkin päästä pesäkolosta.  Lajin ruokailujälkiä näkyi alueen 
lahopuissa ja kannoissa jonkin verran. Talviaikana lajin talvireviirit menevät päällekkäin ja 
alue voi kuulua useammankin parin talvireviiriin. 

Viirupöllö (Strix uralensis) 1 pari

Pöllöselvityksen yhteydessä kuultiin viirupöllön soidinhuhuilua tutkimusalueen länsiosasta 
Ylisen Kotajärven itäpuolelta. Alueella soitettiin atrappia myöhemmin keväällä useaan ker-
taan, mutta linnusta ei tehty uusia havaintoja. Alueen myyräkannat olivat hyvin niukat ja 
kyseessä lienee ollut pesimätön yksilö. Laji vastaa hyvin atrappiin, ja mikäli laji olisi pesinyt 
alueella, olisi se reagoinut tähän.

Tutkimusalueella ei havaittu lajille pesäpaikoiksi ripustettuja pönttöjä ja mahdollisia luon-
nollisia pesäpaikkoja, kuten suuria puunkoloja tai vanhoja petolintujen pesäpohjia, on alu-
eella erittäin vähän jos ollenkaan.

Naaras teeri
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Varpuspöllö (Claucidium passerinum) 1 pari

Pitkäjärven länsipuolella oli varpuspöllöreviiri, joka löytyi maaliskuun pöllönkuunteluretken 
aikana. Alueella havaittiin innokkaasti viheltänyt lintu, joka vastasi atrappiin välittömästi. 
Pitkäjärven eteläpuolella havaittiin myös kesäkuussa aikuinen lintu, joka löytyi peippojen 
varoittelun perusteella tiheästä kuusikosta. Alueelle on ripustettu varpuspöllölle tarkoitettuja 
pönttöjä ja rengastusaineiston mukaan alueelta on myös rengastettu varpuspöllöjä. Laji on 
vanhojen metsien tyyppilajeja, mutta pöntötyksen ansioista laji voi pesiä myös varttuneissa 
kuusivaltaisissa talousmetsissä.

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) 1 pari

Alueen eteläosassa Ojanvarrenniityn ja Pölkkysillan taimettuvilla hakkuuaukeilla tehtiin ha-
vainto pikkulepinkäisparista, joka myös onnistui pesinnässään, sillä heinäkuussa alueella 
havaittiin maastopoikue, jossa oli kaksi jo hyvin lentävää poikasta.  Alkukesällä hankalas-
ti havaittava pikkulepinkäinen muuttuu helposti havaittavaksi, kun maastopoikaset lähtevät 
liikkeelle. Laji suosii puoliavoimia, lämpimiä ympäristöjä ja se voi pesiä myös laajemmilla 
hakkuuaukeilla. Lajin maailmankanta on nopeasti vähentynyt ja laji on Suomestakin paikoin 
jo hävinnyt.

4.2 Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa 
(Hyvärinen ym. 2019) mainitut lintulajit

Hiirihaukka (Buteo buteo) 1 pari (VU=vaarantunut) 1 pari

Aivan alueen eteläreunalla havaittiin soidintava hiirihaukkapari kevätmuuttoselvityksen yh-
teydessä ja aikuisia lintuja havaittiin saalistamassa alueella kesäkuussa muutamaan kertaan. 
Lajin mahdollista pesää haettiin Riihiviidan eteläpuoleiselta hieman varttuneemmalta metsä-

Pikkulepinkäinen kuuluu alueen pesimälinnustoon
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kuviolta, jonne aikuisen hiirihaukan nähtiin lentävän saalis kynsissään. Alueelta ei löytynyt 
pesää, mutta elokuussa tutkimusalueen eteläpuolella Kauriskallion alueella havaittiin nuori, 
kerjäävä hiirihaukka, joten laji tulkittiin pesiväksi. Pesäpaikka saattaa kuitenkin sijaita tutki-
musalueen ulkopuolella.

Västäräkki (Motacilla alba) 1 pari (NT=silmälläpidettävä)

Koko tutkimusalueen ainoa västäräkkihavainto tehtiin alueen eteläosan hakkuuaukealla, jos-
sa havaittiin pariskunta pesäntekopuuhissa. Lajille sopivaa avointa tai puoliavointa elinympä-
ristöä on alueella hyvin niukasti ja havaittu pesäpaikka sijoittui alueen laajimmalle hakkuu-
aukolle.

Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) 2 paria (VU=vaarantunut)

Tutkimusalueella tehtiin kaksi havaintoa töyhtötiaisista. Toinen havainto tehtiin alueen koil-
lisnurkkauksessa, jossa metson soidinpaikkaselvityksen yhteydessä havaittiin laulava töyhtö-
tiainen lajille sopivassa kalliomaastossa. Toinen havainto koski jo hyvin lentäneitä maasto-
poikasia ja tämä havainto tehtiin Pitkäjärven länsipuoleisen hakkuuaukean reunametsikössä. 
Alueella on karuja mäntyvaltaisia metsäkuvioita ja alueelle mahtuisi useampikin pari pesi-
mään. Laji kovertaa pesäkolonsa tavallisesti pitkälle lahonneeseen koivupökkelöön, joita on 
alueella niukasti. Laji saattaa poikkeuksellisesti pesiä myös linnunpöntössä. Töyhtötiainen on 
nopeimmin taantuvia metsälajejamme.

Närhi (Garrulus glandarius) 2 paria(NT=silmälläpidettävä)

Närhestä tehtiin alueella kaksi pesimäaikaista havaintoa. Voimala no 2 pohjoispuolelta tehtiin 
havainto äänettömästä närhestä linnustoselvityksen aikana ja käyttäytymisen perusteella laji 
pesi jossain lähistöllä. Lisäksi Ylisen Kotajärven etelärannalla havaittiin närhipoikue kesäkuun 
lopulla. Syysmuuttoseurannan aikana laji havaittiin useasti eri puolilla aluetta ja osa näistä 
havainnoista koski vaelluksilla olleita yksilöitä.

4.3 Suunniteltujen voimalayksiköiden alueen pesimälinnusto
Suunniteltujen voimalayksiköiden pesimälinnusto selvitettiin koko lajiston osalta kahden 
käyntikerran kartoituslaskentamenetelmää käyttäen. Osalle kohteista käyntikertoja kertyi use-
ampikin ja myöhemmin kesällä tehdyn kasvillisuusselvityksen aikana tehdyt pesä- tai poikue-
havainnot otettiin mukaan laskentatuloksiin, mikäli oli syytä olettaa että pesintä oli tapah-
tunut suunnitellun voimalanpaikan alueella. Laskenta ulottui noin 200-250 metrin päähän 
suunnitellusta voimala-alueesta. Suunniteltujen voimalayksiköiden alustava sijainti on esitetty 
karttaliitteessä 1. Osa voimalanpaikoista muuttui huomattavasti kesän pesimäkauden jälkeen, 
eikä näiltä kohteilta ollut enää mahdollista tehdä tarkempaa pesimälinnustoselitystä. Yhteen-
sä näitä merkittävästi muuttuneita voimalanpaikkoja oli 5.

Voimala 1

Lampinevan räme/neva alueen itäpuolelle suunnitellun voimalanpaikan ympäristö on melko 
vaihtelevaa. Puusto on nuorta ja mäntyvaltaista. Alueella on myös taimettuva avohakkuulaik-
ku. Metsätyyppi on alueella pääosin puolukkatyypin kangasta mutta alueen itäreunalla on 
myös mustikkatyypin kangasta ja täällä puustoon kuuluu kuusen lisäksi mäntyä, rauduskoi-
vua sekä paikoin myös haapaa. Alueella on niukasti lahopuuta, mutta rämeen reunalla on 
muutama kolopuupökkelö. Linnustoltaan alue on niukkaa.
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Sepelkyyhky 1 pari

Käpytikka 1 pari

Laulurastas 1 pari

Punarinta 1 pari

Pajulintu 1 pari

Talitiainen 1 pari

Peippo 2 paria

Voimala 2

Kuusivaltaiselle pienelle moreeniharjanteelle sijoittuva voimalanpaikka. Puusto on kuusival-
taista ja keski-ikäistä. Kuusen lisäksi alueella kasvaa jonkin verran mäntyä, rauduskoivua ja 
yksittäisiä haapoja. Osa alueesta on ojitettua entistä korpea, jossa soinen luontotyyppi on jo 
kauan aikaa sitten muuttunut metsäiseksi luontotyypiksi. Metsätyyppi on alueella mustikka-
tyypin tuoretta kangasta ja aluskasvillisuuden valtalajistoon kuukuu mustikka, puolukka ja 
kevätpiippo. Osa alueesta on harvennettu muutamia vuosia sitten. Alueella on jonkin verran 
lahopuuta, mutta kolopuita ei havaittu.

Lehtokurppa 1 pari (lähti jaloista)

Laulurastas 1 pari

Punarinta 1 pari

Tiltaltti 1 pari (pesänrakennusta)

Hippiäinen 1 pari

Kirjosieppo 1 (pönttö metsäautotien varressa)

Närhi 1 pari

Vihervarpunen 1-2 paria

Peippo 2 paria

Tiltaltti pesi  voimala no 2 alueella
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Voimala 6

Pitkäojan varressa sijaitsevalle matalalle harjanteella sijoittuvan voimalanpaikan ympäristö 
on hyvin vaihtelevaa. Suurin osa alueesta on nuorta kuusi-mäntyvaltaista nuorta metsää, jossa 
havupuiden lisäksi kasvaa hieman runsaammin hies- ja rauduskoivua sekä myös yksitäisiä 
haapoja. Alueella on myös kuusitaimikkoa ja alueen kaakkoispuolella metsäautotien toisella 
puolen avohakkuualueetta.  Osa alueesta on harvettu, mutta erityisesti Pitkäojan varressa 
puusto on paikoin hyvin tiheää ja osin riukuuntunutta.  Vanhaa tai varttunutta metsää ei alu-
eella ole.

Teeri 1 pari (naaras taimikkoalueella)

Laulurastas 1 pari

Punakylkirastas 1 pari

Punarinta 2 paria

Hippiäinen 1 pari

Peukaloinen 1 pari Pitkäojanvarressa 

Lehtokerttu 1 pari

Pajulintu 1 pari

Peippo 2 paria

Keltasirkku 1 pari 

Voimala 9

Voimala sijoittuu metsäautotien päähän, tuoreen hakkuuaukean ja nuoren harvennetun män-
nikön reunalle. Alueen itäpuolella on kuusivaltainen, loivapiirteinen mäkialue. Mäkialueella 

Leppälintu havaittiin voimala no 9 lähialueella



11

IKAALISTEN TEVANIEMEN TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2021

Suomen Luontotieto Oy

puusto on hieman vanhempaa ja alue on harvennettu muutamia vuosia sitten. Metsätyyppi 
alueella on mustikkatyypin tuoretta kangasta, mutta muutamin pakoin rinnealueella on hie-
man rehevämpiä oravanmarjatyypin kankaan laikkuja, joissa kasvaa mm. vanamoa ja oravan-
marjaa. Harjanteen länsipuoleinen hakkuuaukea on pioneerilajiston dominoimaa ja valtala-
jiston muodostavat runsaina kasvavat maitohorsma ja kastikat. Voimalanpaikan ympäristön 
tasamaalle sijoittuva alue on nuorta männikköä, jossa aluskasvillisuus on niukkalajista. Lähes 
kaikki lintuhavainnot tehtiin alueen itäpuolen harjanteelta.

Metsäkirvinen 1 pari (itäpuolen harjanteella)

Laulurastas 1 pari

Leppälintu 1 pari (selvityksen ainoa havainto)

Punarinta 1 pari

Hippiäinen 1 pari

Kuusitiainen 1 pari 

Peippo 2 paria

Keltasirkku 1 pari (poikue hakkuuaukealla)

4.4 Metson soidinpaikkaselvitys
4.4.1 Yleistä metson soitimesta
Metsojen soidinalue muodostuu kukkojen päiväreviireistä sekä varsinaisesta yhteissoidinpai-
kasta, johon metsokukkojen päiväreviirit tavallisesti rajautuvat. Soidinpaikassa eli soitimen 
valtakukon hallussaan pitämällä alueella on yhteissoidinvaiheen toiminnallinen keskus. Tällä
alueella on noin aarin kokoinen parittelupaikka, joka voi olla pienehkö aukio tai kumpare.

Vanhojen kukkojen päiväreviirit sijaitsevat yleensä lähimpänä soidinpaikkaa. Yhden met-
sokukon soidinreviiri on noin 2-3 hehtaaria ja suurten soitimien soidinalue voi olla jopa 
300 hehtaaria. Metson reviirin ja siten koko soidinalueen vaatima pinta-ala on riippuvainen 
metsän laadusta metson silmin tarkasteltuna. Mikäli metsäalue on pirstaleinen esim. avohak-
kuista,

viljelyksistä tai vesistöistä johtuen on metson reviirin ja koko soidinalueen vaatima pinta-
ala suurempi kuin yhtenäisillä vanhan metsän kuvioilla. Metso ei kuitenkaan tarvitse soidin-
paikakseen vanhaa metsää, vaan metsää, jossa on tiettyjä vanhan metsän piirteitä (Linden 
2002). Näitä piirteitä ovat puuston monilajisuus, monipuolinen ikäjakauma ja erityisesti met-
sän pienaukkoisuus, joka nykyajan talousmetsistä puuttuu.

Metson soidinpaikka voi sijaita melko monentyyppisessä metsäympäristössä. Yleensä soi-
dinpaikka sijoittuu varttuneeseen havumetsään, jossa näkyvyyttä metson silmän tasalla on 
noin 30- 90 metriä ja puuston tiheys on noin 500- 900 runkoa hehtaarilla (Helle ym. 2002). 
Liian tiheitä samoin kuin liian avoimia metsiä metso välttää soidinaikanaan. Soidinpaikan 
tärkeimmäksi tekijäksi onkin arveltu näkyvyyttä metson kannalta. Tämä on tärkeää niin koi-
raiden yhteydenpidon ja näkyvyyden kuin myös predaation välttämisen kannalta. Usein soi-
din tapahtuu hieman ympäristöä korkeammalta kummulta. Soidinpaikkoja ilmentää metsän 
stabiilisuus ja usein soidinpaikat ovat metsän hidaskasvuisimmassa osassa, jossa puustossa 
näkyvät muutokset ovat hyvin hitaita (Rolstad ym 1989).

Metsokukko on hyvin paikkauskollinen soidinpaikalleen ja sitouduttuaan soidinpaikkaan-
sa se pysyy sille uskollisena koko elinikänsä. Vanhat metsokukot voivat jäädä soidinpaikalleen
vaikka se olisi avohakattu ja vaikka naaraat eivät sille ympäristön muuttumisen vuoksi enää 
saapuisikaan. Uusien soidinpaikkojen syntymekanismit tunnetaan hyvin huonosti eikä myös-
kään sitä mitkä tekijät vaikuttavat soidinpaikkojen siirtymiseen tunneta tarkasti. Se tiedetään 
että toimiva soidinpaikka kuvastaa erinomaisesti alueen metsopopulaation elinvoimaisuutta.
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4.4.2 Tulokset
Riihikallion alueelta, aivan tutkimusalueen rajalta löytyi metson soidinpaikka. Huhtikuun 
alussa tehdyllä maastokäynnillä löytyi noin puolentoista hehtaarin alueelta jonkin verran 
metson jälkiä, jätöksiä sekä siiven levityksestä syntyneitä lumijälkiä. Ensimmäisellä käynti-
kerralla ei alueella havaittu metsoja, mutta 14.4 aamuyöllä tehdyllä käynnillä alueella havait-
tiin kaksi soidintavaa metsokukkoa. Koppeloita ei alueella havaittu. Hieman yllättäen sama-
na päivänä, iltapäivällä havaittiin kuitenkin naarasmetso Ylisen Kotajärven itärannalla noin  
3 kilometrin päässä soidinpaikasta. Kalliomaastossa sijaitseva soidinpaikka oli harvapuustois-
ta nuorta männikköä, jossa maasto oli loivasti kumpuilevaa ja näkyvyys hyvä.  Ympäristön-
sä puolesta alue on hyvin tyypillinen metson soidinpaikka. Soidinpaikan koordinaatit ovat 
(ETRS-TM35FIN)  N: 6868476,909 ja E: 295620,378. 

5. Yhteenveto
Koko tutkimusalueelta selvitettiin Lintudirektiivin liitteen I lintulajien ja kansallisessa uhan-
alaisluokituksessa (Hyvärinen ym 2019) mainittujen lajien esiintyminen. Tämän lisäksi selvi-
tettiin suunniteltujen voimalayksiköiden sijaintipaikkojen koko pesimälinnusto kartoituslas-
kentamenetelmää käyttäen.

Tutkimusalueella pesi tai havaittiin pesimäaikana yhteensä 9 lintudirektiivin lajia. Kansal-
lisessa uhanalaisluokituksessa mainittuja lintulajia pesi tai havaittiin pesimäaikana yhteensä 
4 lajia. Lisäksi osa Lintudirektiivin liitteen I lajeista kuuluu myös kansallisesti uhanalaisiin 
lajeihin.

Valtaosa suunnitelluista voimalayksiköistä tulisi sijoittumaan joko taimikkoalueille tai 
nuoriin harvennettuihin talousmetsiin, joissa lajimäärä ja linnuston tiheys ovat pieniä. Vanho-
ja tai edes varttuneita metsälaikkuja on alueella niukasti. Muutamaa laikkua lukuun ottamatta 
kaikki alueen rämeet ja korpinotkelmat ovat ojitettuja ja soinen luontotyyppi on muuttunut 
metsäiseksi luontotyypiksi, joten suolajisto on hyvin niukkaa. Vanhojen tai edes varttuneiden 

Metso soitimella
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metsäkuvioiden niukkuus näkyy hyvin vanhaa metsää vaativien lajien esiintymisessä. Esi-
merkiksi puukiipijästä tehtiin vain muutama havainto pesimäaikana ja tiaisia ja kirjosieppoja 
alueella pesii poikkeuksellisen vähän pesäkolojen puuttumisen vuoksi.

Alueen pikkujärvet ja lammet ovat karuja ja niillä pesii vain muutamia vesilintulajeja. Ve-
silinnuista alueella havaittiin pesivänä laulujoutsen, tavi, sinisorsa ja telkkä.

Kahlaajista metsäviklo oli runsaslukuisin ja myös lehtokurppia alueella havaittiin. Rantasi-
pi pesi Ylisen Kotajärven alueella.

Alueen pesivään petolintulajistoon kuuluu ainakin hiirihaukka, jonka saalistusreviiri ulot-
tuu tutkimusalueen puolelle. Runsaina myyrävuosina alueella saattaa pesiä useampikin hii-
rihaukka pari. Ylisellä Kotajärvellä havaittiin saalistava nuolihaukka lepakkoselvityksen yhte-
ydessä, mutta lajin pesintää ei tutkimusalueen puolella todettu. Kalasääksiä ei alueella pesi, 
eikä lajista tehty edes ylilentohavaintoja lajin pesimäaikana. 

Alueen metsäkanalintukanta on kohtalainen tai heikko johtuen ilmeisesti runsaista hak-
kuista ja nuorten taimikoiden suuresta osuudesta metsäpinta-alasta. Riihikallion alueella on 
metson soidinpaikka, jossa soivia metsokukkoja havaittiin kuitenkin vain kaksi yksilöä. Teeren 
soidinpaikkoja ei alueella havaittu.

Pikkujyrsijäkannat olivat keväällä ja kesällä 2021 alueella hyvin niukat ja pöllöjen lisään-
tymismahdollisuudet olivat heikot. Osa tutkimusalueesta kuuluu viirupöllön ja varpuspöl-
lön reviireihin. Runsaina myyrävuosina alueella pesinee myös helmipöllö, jolle on ripustettu 
pönttöjä pesinnän mahdollistamiseksi. Koloissa pesivien pöllöjen esiintymistä rajoittaa sopi-
vien luonnonkolojen ja myös pönttöjen puute. 

Kokonaisuutena alueen pesimälinnustoa voi pitää tyypillisenä talousmetsien linnustona, 
jossa nuorten metsien osuus näkyy vahvasti pesimälajistossa. 
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7. Liitteet

Karttaliite 1. Suunniteltujen voimalanpaikkojen sijainti
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1. Johdanto
Tevaniemen Tuuli Oy tilasi Suomen Luontotieto Oy:ltä lintujen kevätmuuttoselvityksen suun-
nitteilla olevan Ikaalisten Tevaniemen tuulivoimapuistohankkeen vaikutusalueelta. Selvitys 
kuuluu hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. 
Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut Laura Valtari ja Suomen Luontotieto 
Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Ikaalisten Tevaniemen alueelle suunnitellun tuulipuiston alueen läpimuuttavaa linnustoa ha-
vainnoitiin 25.3- 10.5.2021 välisenä aikana yhteensä 12 päivänä. Havainnointia suoritettiin 
suunnittelualueen keskellä sijaitsevalta metsäautotieltä ja nimettömältä mäeltä, joka sijaitsi 
laajan hakkuuaukean reunalla. Yhtenä päivänä (14.4) havainnointia tehtiin myös louhikkoi-
selta mäkialueelta alueen luoteisosassa. Havainnointipaikat on esitetty karttaliitteessä 1. Yh-
deltäkään havaintopaikalta ei ollut täysin esteetöntä näkymää kaikkiin ilmansuuntiin. Alu-
eella ei ole korkeampia puuttomia mäkiä, joten havaintopaikat sijoitettiin avoimien alueiden 
reunoille. Havainnointia suoritettiin yhdestä pisteestä kerrallaan yhden- kahden havainnoijan 
voimin.  Maaliskuussa havainnointipäiviä oli 3, huhtikuussa 7 ja toukokuussa 2. Viimeinen ha-
vainnointipäivä oli 10.5, jolloin alueen läpi muuttavat kurjet, hanhet ja valtaosa petolinnuista 
mehiläishaukkaa ja nuolihaukkaa lukuun ottamatta, olivat jo ohittaneet alueen. Toukokuussa 
selvitys yhdistettiin pesimälinnustoselvitykseen ja pesimälinnustoselvityksen aikana havaitut 
muuttolinnut otettiin mukaan laskentatuloksiin. Esim. kaikki 4 muuttanutta mehiläishaukkaa 
nähtiin muiden selvitysten yhteydessä. Yhteensä seuranta tunteja oli muutontarkkailupäivinä 
noin 90. Lisäksi toukokuussa muuttoa seurattiin pesimälinnustoselvityksen yhteydessä ajoit-
tain noin 10 tunnin ajan.

Pääsääntöisesti muuttoa seurattiin aamuisin auringonnoususta noin klo 12.00 asti ja peto- 
ja kurkimuuton aikaan myös iltapäivällä 13.00- 18.00.  Kahtena päivänä seuranta keskeytet-
tiin säätilan muuttumisen ja muuton täydellisen loppumisen johdosta aamupäivällä. Yhteensä 
havainnointia oli 12 päivänä ja havainnoinnista vastasi pääosin Jyrki Matikainen. Avustajana 
toimi huhtikuussa Heidi Alho.

 Muutonseuranta ei ollut satunnaista ja muutontarkkailupäivät pyrittiin valitsemaan muu-
ton kannalta sääolosuhteiltaan parhaimpiin päiviin. Kurkien päämuuton aikaan alueella oli 
havainnointia päivittäin. Muuttohavainnot kirjattiin yksilöittäin ja yksilömäärän sekä kello-
najan lisäksi arvioitiin ja kirjattiin muuttokorkeus.. Muuttokorkeudessa käytettiin kolmipykä-
läistä asteikkoa, jossa 1 pykälä tarkoitti 0-60 m, 2 pykälä 60–230 ja kolmas yli 230 m. 

Huhtikuun alkupuolen muutonseurantaa vaikeuttivat muutamina aamuina aamusumut. 
Tällöin varpuslintuja nähtiin jonkin verran, mutta suurempien lajien muutto saattoi olla käyn-
nissä sumurintaman päällä. Sumut jatkuivat alueella usein lähes puoleenpäivään asti.

3. Tulokset
Muutontarkkailussa havaitut muuttolinnut ja yksilömäärät on esitetty taulukossa 1. Seuraavas-
sa alueen läpi kulkevaa kevätmuuttoa kuvataan ryhmäkohtaisesti. 
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Taulukko 1. Havaitut muuttolinnut yksilömäärineen.

Laji Yksilömäärä

Ampuhaukka 2

Anas sp 8

Anser sp n.40

Buteo/Pernis 4

Haarapääsky n.30

Harmaahaikara 1

Hemppo 3

Hiirihaukka 26

Isokoskelo 2

Järripeippo n.140

Kahlaajalaji 3

Kalasääksi 5

Kalalokki 7

Kanahaukka 6

Kangaskiuru 2

Kapustarinta 1 ä

Keltavästäräkki 8

Keltasirkku 23

Kiuru 58

Kulorastas 24

Kuikka 4

Kuovi 33

Kurki 1430

Käpytikka 5

Käpylintulaji  n.30

Laulujoutsen 72

Laulurastas 22

Liro 3

Mehiläishaukka 4

Merikotka 3

Metsähanhi 126

Metsäkirvinen 27

Metsäviklo 2

Mustarastas 9

Naakka 37

Naurulokki 7

Laji Yksilömäärä

Nuolihaukka 5

Niittykirvinen 24

Nokkavarpunen 1

Närhi 7

Pajusirkku 11

Peippo 1160

Peippolaji n.400

Piekana 4

Pikkuvarpunen n.30

Pikkulintu n.300

Punakylkirastas 39

Punatulkku 16

Rantasipi 1

Rastas sp n.60

Ruskosuohaukka 3

Rautiainen 27

Räkättirastas n.180

Sepelkyyhky 230

Sinisuohaukka 9

Sinisorsa 13

Tavi 23

Telkkä 4

Tervapääsky 6

Tilhi n.35

Tikli 4

Tundrahanhi 8

Tuulihaukka 32

Töyhtöhyyppä 28

Valkoviklo 2

Varis 28

Varpushaukka 33

Viherpeippo 12

Vihervarpunen        n. 
180

Västäräkki 14
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Kuikka ja uikkulinnut sekä haikarat
Kuikkalintuja ei alueella läpi muuttanut neljää kuikkaa lukuun ottamatta. Muuttavat kuikat 
havaittiin pesimälinnustoselvityksen yhteydessä toukokuun lopulla. Muuttavia uikkulintuja ei 
selvityksessä havaittu. Ylisellä Kotajärvellä havaittiin 2.5 saalistava harmaahaikara, joka lähti 
muutolle.  

Laulujoutsen
Laulujoutsenen päämuutto ajoittuu alueella maaliskuun alun ja huhtikuun puolenvälin välille. 
Keväällä 2021 laulujoutsenten muutto alkoi varhain, mutta muuttokausi venyi pitkäksi huhti-
kuun huonojen muuttosäiden vuoksi. Eteläiseen Suomeen kerääntyi odottamaan muuttosäi-
den paranemista suuria joutsenparvia yhdessä hanhien kanssa. Ensimmäiset linnut liikkuvat 
alueella sula- ja pälvipaikkoja etsien, eikä selvää muuttosuuntaa linnuilla muuton alkuvai-
heessa ole. Ensimmäiset laulujoutsenet kerääntyvät alueen pelloille vielä soiden ja pikkujär-
vien ollessa jäässä ja usein ne kerääntyvät jokien tulva-alueille. Tutkimusalueen eteläpuolella 
oli keväällä muutamia laulujoutsenten kertymäalueita mm. Saukonperän alueella. Ylisellä 
Kotajärvellä pesintää yrittänyt pari oli paikalla jo 27.3 vaikka järvi oli vielä umpijäässä.

Laulujoutsenten muutto suunnittelualueen oli vähäistä ja alueen poikki muutti yhteensä 
vain 72 lintua. Laulujoutsenten muuttosuunta oli lähes kaikilla yksilöillä pohjoinen. 

Laulujoutsenten muuttokorkeus oli alhainen ja suurin osa havaituista linnuista (yli 90 %) 
muutti juuri puiden latvojen yläpuolella. Laulujoutsenten alhaisen muuttokorkeuden vuoksi 
todennäköisesti osa alueen läpi muuttaneista linnuista jäi havaitsematta.

Hanhet
Muutonseurannassa hanhia nähtiin vain vähän vaikka keväällä alueen luoteispuolella sijaitse-
valla Vähäjärvellä levähti keväällä 2021 satoja hanhia, jotka kävivät ruokailemassa Riitialan 
ja myös Tevaniemen pelloilla. Tutkimusalue jää sivuun ilmeisesti Kyrkösjärveä pitkin kulke-
valta hanhien muuttoreitiltä. Yhteensä metsähanhia havaittiin 126 yksilöä ja näiden lisäksi ha-
vaittiin noin 40 määrittämätöntä harmaahanhilajia. 14.4 havaittiin 8 tundrahanhea ja lisäksi 
kuultiin erillisestä parvesta tundrahanhien ääntä.  Valkoposkihanhia tai muita hanhilajeja ei 

Metsähanhi on vähälukuinen läpimuuttaja alueella
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seurannan aikana havaittu. Vähäjärven lisäksi perinteisiä hanhien kevätmuutonaikaisia le-
vähdysalueita ei suunnittelualueen lähialueilla ole. Havaittujen hanhiparvien muuttokorkeus 
oli melko korkea ja valtaosa havaituista linnuista muutti törmäysriskikorkeuden yläpuolella. 
Valtaosa hanhihavainnoista tehtiin alueen luoteisreunalla ja osa näistä muuttaviksi tulkituista 
linnuista saattoi olla ruokailulennolla Vähäjärveltä pois tai takaisin. Tähän viittaa hanhien 
muuttosuunta joka oli pääosin luoteen suuntaan.

Puolisukeltajasorsat, telkkä ja muut vesilinnut
Useimmat vesilintulajit ovat yömuuttajia ja aamun muutontarkkailussa nähdään usein vain 
muuton rippeet. Koska lajit muuttavat keskiyön tunteina, ei tarkkoja muuttoreittejä ole mah-
dollista selvittää valoisan ajan havainnoinnilla. Vesistöt toimivat useimpien vesilintujen 
muuttoväylinä, joten suunnittelualueen poikki muuttaa keväisin todennäköisesti vain pieniä 
määriä puolisukeltajasorsia. Aamumuuton seurannan yhteydessä nähtiin yksi noin 20 linnun 
taviparvi ja yksittäisiä telkkiä. Ylisellä Kotajärvellä havaittiin 20.4 noin 40 tavia ja sinisorsaa 
sekä 4 haapanaa.

Merikotka ja maakotka 
Merikotkia nähtiin muutonseurannassa vain 3 yksilöä. Lajin kevätmuutto alkaa jo helmikuun 
lopulla, joten todellinen alueen läpi muuttavien merikotkien määrä saattaa olla suurempi. Pir-
kanmaan eteläosien järvialueista on viime vuosina tullut tärkeä merikotkien talvehtimisalue 
ja osa täällä talvehtivista linnuista muuttanee pohjoiseen tai Selkämeren-Perämeren alueelle 
Tevaniemen hankealueen yli. Kaksi havaituista linnuista oli viime vuonna syntyneitä 2kv lin-
tuja ja yksi esiaikuinen, jolla pyrstössä oli jo melkoisesti valkeaa. Kaikki muuttavat merikotkat 
havaittiin ensimmäisinä havaintopäivinä. Kaikkien merikotkien muuttosuunta oli pohjoinen 
ja ne muuttivat hyvin korkealla.
Maakotkia seurannassa ei havaittu lainkaan. Etelässä talvehtivat yksilöt muuttavat pohjoisen 
suuntaan jo lopputalvesta, jolloin alueella ei vielä havainnointia ollut.

2 kv (eli edellisenä vuonna syntynyt) merikotka
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Muut petolinnut 
Petolintujen muuttoa ohjaavien reittien ja nosteita synnyttävien korkeiden kallioiden puuttu-
misen vuoksi alueen läpi kulkeva petolintumuutto oli vaisua, ja havaitut petolinnut muuttivat 
alueen yli laajana rintamana, ilman selvää muuttoväylää. Kevään 2021 havainnoinnissa run-
saslukuisin muuttaja oli varpushaukka, joita nähtiin 33 yksilöä. Muuttavia tuulihaukkoja las-
kettiin 32.  Hiirihaukkoja (mukana Buteo/pernis) näkyi seurannassa 26 ja sinisuohaukkoja 9.  
Kalasääksiä nähtiin muuttavina 5.  Seurannan ulkopuolella nähtiin toukokuun lopussa neljä 
muuttavaa mehiläishaukkaa, muiden selvitysten yhteydessä.  Vähälukuisimmista petolinnuis-
ta alueella havaittiin sirosuohaukkalaji, kuusi kanahaukkaa, viisi piekanaa, 5 nuolihaukkaa ja 
kaksi ampuhaukkaa sekä kolme ruskosuohaukkaa. 

Tuulihaukka oli  varpushaukan kanssa runsaslukuisin muuttava petolintu 

Muuttava piekan
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Taulukko 2.  Havaittujen petolintujen muuttokorkeudet lajeittain (suluissa n= ne yksilöt joi-
den muuttokorkeus saatiin varmuudella selvitettyä)

Laji Lentokorkeus 1 Lentokorkeus 2 Lentokorkeus 3

Tuulihaukka (25) 3 3 19

Nuolihaukka (5) 5

Ruskosuohaukka (3) 1 2

Sinisuohaukka (9) 1 1 7

Sirosuohaukka (1) 1

Hiirihaukka (19) 3 16

Piekana (5) 5

Mehiläishaukka(4) 4

Buteo/Pernis (3) 3

Merikotka  (3) 3

Kalasääksi (5) 1 4

Varpushaukka (33) 3 30

Kurki
Kurkien kevätmuutto ajoittui keväällä 2021 melko pitkälle ajanjaksolle ja muuton huippupäi-
vä oli 19.4. Päämuuttopäivänä alueella oli havainnointia klo 12.00–19.00.  Päämuuttopäivä-
nä kurkia havaittiin 876 ja vielä seuraavana päivänä 240. Alueen läpi muutti yksittäisiä kurkia 
jo maaliskuun lopussa ja viimeiset muuttaviksi tulkitut kurjet havaittiin 3.5.  Yhtensä muut-
taviksi tulkittuja kurkia havaittiin noin 1430.  Osa kurjista muutti Tevaniemen kylän ylitse tai 

Muuttavia kurkia
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alueen länsipuolitse, mutta osa kurjista muutti suoraan tutkimusalueen yli. Päämuuttopäivinä 
kurkimuutto oli hyvin suoraviivaista ja muuttosuunta oli pohjoinen. Valtaosa kurjista muutti 
hyvin korkealla, suotuisan sivumyötäisen tuulen ansioista. Kurkien muutto tapahtuu useim-
miten nousevia ilmavirtauksia eli termiikkejä hyväksi käyttäen, ja sisämaassa kurjet muuttavat 
tavallisesti hyvin korkealla. 

Kurkien muuttoreitit vaihtelevat vuosittain jonkin verran, ja päämuuttoreitin sijoittumi-
nen riippuu voimakkaasti tuuliolosuhteista. Länsi-itäsuunnassa muuttoreitti saattaa vaihdella 
kymmeniä kilometrejä vuosien välillä. Päämuuton aikaan kurjet lentävät tavallisesti hyvin 
korkealla hyödyntäen tuuliolosuhteita optimaalisesti. 

Kahlaajat
Muutonseurannassa suunnittelualueen poikki havaittiin muuttavan vain pieniä määriä kah-
laajia. Suurin osa kahlaajista on yömuuttajia ja aamumuutolla näkyy tavallisesti vain yöllisen 
muuton jälkijoukkoja. Runsaslukuisin muuttaja oli kuovi joita havaittiin 33 yksilöä ja toiseksi 
runsaslukuisin laji oli töyhtöhyyppä (28 yksilöä). Muita kahlaajia nähtiin vain yksittäin tai 
pikkuparvina, eikä arktisia kahlaajia havaittu lainkaan. 

Alueella havaitut kuovit muuttivat korkealla, mutta töyhtöhyyppien muuttokorkeus on 
useimmiten törmäysriskikorkeudella ja lähes kaikki havaitut muuttavat töyhtöhyypät lensivät 
törmäysriskikorkeudella. Muiden kahlaajien muuttokorkeus on korkeampi ja nämä tavallisesti 
lentävät törmäysriskirajan yläpuolella. Sumuisina seuranta-aamuina kahlaajien muuttokorke-
us on keskimääräistä alhaisempi. 

Lokkilinnut
Lokkilintuja nähtiin muutonseurannassa erittäin vähän. Alueen poikki lensi yksittäisiä ilmei-
sesti paikallisia naurulokkeja ja kalalokkeja ilman selkeää muuttosuuntaa. Kala- tai lapintii-
rasta tehtiin äänihavainto korkealla lentävästä linnusta 10.5.

Läntisempi muutontarkkailupaikka
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Kyyhkyt
Sepelkyyhkyjä muuttaa alueen poikki jonkin verran ja lajille ovat tyypillisiä suuret muutto-
parvet. Kevään 2021 havainnointipäivät osuivat huonosti yksiin lajin muuttopäivien kanssa 
ja sepelkyyhkyn havaintomäärät jäivät pieniksi. Yhteensä muuttavia sepelkyyhkyjä nähtiin 
vain 230. Törmäysriskikorkeudella muuttavista sepelkyyhkyistä lensi arviolta noin 50 %. Laji 
muuttaa tyypillisesti melko matalalla. Uuttukyyhkyjä tai muita kyyhkylajeja ei seurannassa 
havaittu.

Varpuslinnut
Varpuslintujen muutto sisämaassa tapahtuu tavallisesti laajana rintamana, jos muuttoa oh-
jaavia vesistöjä tai laajoja peltoaukeita ei ole (mm. Pöyhönen 1995). Sekä rannikolla että 
sisämaassa varpuslinnut seuraavat rantalinjoja ja muita vastaavia muutonjohteita, mikäli niitä 
alueella on. Erityisesti syysmuuton aikaan varpuslintuja kerääntyy niemenkärkiin ja muihin 
muuton tulppakohtiin ennen muuton jatkumista esim. vesistöjen yli. Keväällä lintujen muutto 
on kuitenkin suoraviivaisempaa, eivätkä linnut keräänny syksyn tapaan esim. niemien kärkiin. 
Varpuslintuja muutti alueen poikki yllättävän vähän. Runsaslukuisimpia muuttajia olivat 
peippolinnut ja rastaat, mutta niidenkin yksilömäärät jäivät vähäisiksi. Vähälukuisimmista 
lajeista havaittiin kaksi muuttavaa kangaskiurua, nokkavarpunen ja hemppoja. Hieman yl-
lättävä havainto oli muuttava noin 30 linnun pikkuvarpusparvi. Lajia harvemmin havaitaan 
metsäalueiden yllä.

Varpuslintujen muuttokorkeus vaihteli aivan puiden latvusten tasolta noin sataan metriin, 
mutta pääosin muutto kulki aivan puiden latvustojen yläpuolella. Tihkusateessa ja sumuisina 
aamuina muutto kulki kokonaan hyvin matalalla. Selkeällä säällä muuttokorkeus oli sadeke-
liä korkeampi mutta tällöinkin korkeus jää yleensä törmäysriskirajan alapuolelle. Erityises-
ti rastaiden muuttokorkeus jäi useimmiten törmäysrajan alapuolelle. Minkäänlaista selkeää 
muuttolinjaa ei varpuslinnuilla alueella havaittu ja linnut muuttivat laajana rintamana alueen 
poikki.

Sepelkyyhkyjä muutti niukasti alueen läpi



11

IKAALISTEN TEVANIEMEN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTONSELVITYS 2021

Suomen Luontotieto Oy

4.  Epävarmuustekijät
Työn tarkoituksena ei ollut selvittää alueen läpimuuttavien lintujen kokonaismäärää. Läpi-
muuttavien lintujen kokonaismäärän selvitys olisi edellyttänyt aukotonta havainnointia koko 
kevätmuuttokauden. Lintujen muuttoreitit, muuton ajoitus ja monet muut muuttoon vaikut-
tavat tekijät vaihtelevat vuosien välillä (mm. Pöyhönen 1995). Esim. alueen läpi muuttavien 
kurkien määrä vaihtelee huomattavasti vuosien välillä ja kurkien päämuuttoreitti voi vaihdella 
kymmeniä kilometrejä keväiden välillä. Merkittävin muuttoon vaikuttava tekijä ovat sääolot, 
jotka vaihtelevat huomattavasti vuosien välillä.

Nyt saadut tulokset selvittävät lintujen muuttoa alueen poikki keväällä 2021, eikä tulosten
perusteella voi antaa täydellistä kuvaa lintujen kevätmuutosta alueella. Kevään 2021 sääolo-
suhteet olivat haastavia parhaiden muuttopäivien ennakoimiseksi, eikä keväälle tyypillisiä 
suurten lintujen muuttoryntäyksiä juuri ollut kurkea lukuun ottamatta.

Alueella levähtänyt harmaahaikara lähti muutolle

Näkymä metsäautotien muutontarkkailupaikalta lännen suuntaa
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5. Yhteenveto kevätmuutosta
Kevään 2021 muuttohavainnoinnin perusteella suunnittelualueen poikki ei kulje merkittävää 
lintujen muuttoväylää, eikä muuttoa ohjaavia johtolinjoja ole alueella.  Suunnittelualueen 
länsipuolella sijaitseva Kyrösjärvi toimii todennäköisesti muuttoa ohjaavana linjana ainakin 
laulujoutsenille ja hanhille, mutta suunnittelualueelle asti tämä johtolinja ei ulotu. Suunnit-
telualueen lähistöllä ei myöskään sijaitse merkittäviä lintujen kevätmuutonaikaisia levähdys-
alueita, jotka ohjaisivat lintuja kulkemaan tuulipuistoalueen lävitse. 

Laulujoutsenia seurannassa nähtiin vain 72 yksilöä. Laulujoutsenet muuttavat yleensä ve-
sistöjä seuraten ja joutsenmuutto on alueen poikki satunnaista. 

Pohjoiseen muuttavien hanhien muuttoreitit vaihtelevat tuuliolosuhteiden mukaan jonkin 
verran, mutta sisämaassa linnut seuraavat tavallisesti laajempia vesistöreittejä. Alueen länsi-
puolella sijaitseva Kyrösjärven vesistöalue on hanhien ja muiden vesilintujen muuttoväylä, 
mutta vuosittainen muuttavien vesilintujen määrä vaihtelee huomattavasti. Seurannassa ha-
vaittiin tuulipuistoalueen länsireunalla muuttavia metsähanhia jonkin verran. Johtolinjojen 
puuttumisen vuoksi muuttavien metsähanhien määrä jäi vain 126  lintuun ja 40 harmaa-
hanheen. Muista hanhista havaittiin tundrahanhia, mutta esim. valkoposkihanhia ei seuran-
nassa havaittu. Vesilintuja alueen poikki muuttaa normaalikeväinä hanhia lukuun ottamatta 
todennäköisesti melko vähän muuttolinjojen painottuessa vesistöjen rannoille. Selvityksessä 
nähtiin vain pieniä määriä puolisukeltajia ja muita sorsalintuja.

Petolintuja alueen läpi muutti kohtalaisen runsaasti.  Runsaslukuisimmat muuttavat pe-
tolinnut olivat varpushaukka, tuulihaukka ja hiirihaukka. Muiden petolintujen määrät jäivät 
vähäisiksi. Merikotkia selvityksessä havaittiin kolme ja maakotkia ei havaittu lainkaan. Lähes 
kaikkien havaittujen petolintujen muutto oli suoraviivaista ja alueella kiertelyä tai alueelle las-
keutumisia havaittiin hyvin vähän. Meri- ja maakotkien muutto ajoittuu helmi – maaliskuulle, 
jolloin seurantaa alueella oli vain muutamana päivänä.

Kurkimuutto alueen poikki oli melko runsasta keväällä 2021. Yhteensä seurannassa ha-
vaittiin muuttavana 1430 kurkea. Kurkien päänmuuttoreitti vaihtelee lähinnä tuuliolosuhtei-
den perusteella jonkin verran ja joinakin vuosina kuten nyt kurkien päämuuttoreitti todennä-
köisesti osuu lähelle suunnittelualuetta. 

Alueen läpimuuttavat kahlaajat muuttavat tavallisesti hyvin korkealla, mutta muutamat la-
jit, kuten töyhtöhyyppä muuttavat tavallisesti törmäysriskikorkeudella. Alueen läpimuuttavien 
kahlaajien määrä oli töyhtöhyyppiä ja kuovia lukuun ottamatta melko vähäinen.

Sepelkyyhkyjä muuttaa alueen poikki vähäisiä määriä johtolinjojen puuttumisen vuoksi. 
Laji pysähtyy usein ruokailemaan laajoille peltoaukeille, eikä niitä lähialueella ole.

Varpuslinnut muuttavat alueen poikki laajana rintamana sopivien muuttojohteiden puut-
tumisen vuoksi. Havainnoinnissa näkyi kohtalaisesti erityisesti peippolintuja ja rastaita. 
Runsaslukuisin muuttaja oli peippo, joita havaittiin n.1200 yksilöä. Varpuslinnut muuttavat 
tavallisesti matalalla, joten osa alueen poikki muuttaneista varpuslinnuista jäi varmasti ha-
vaitsematta.
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1. Johdanto
Tevaniemen Tuuli Oy tilasi Suomen Luontotieto Oy:ltä lintujen syysmuuttoselvityksen suun-
nitteilla olevan Ikaalisten Tevaniemen tuulivoimapuistohankkeen vaikutusalueelta. Selvitys 
kuuluu hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. 
Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut Laura Valtari ja Suomen Luontotieto 
Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Ikaalisten Tevaniemen alueelle suunnitellun tuulipuiston alueen läpimuuttavaa linnustoa ha-
vainnoitiin 28.8- 30.10.2021 välisenä aikana yhteensä 13 päivänä. Lisäksi muiden selvitysten 
yhteydessä käytiin elokuussa Ylisen Kotajärven luhdilla, jossa havaittiin muutamia kahlaajia 
ja nämä havainnot otettiin mukaan syysmuuttoselvitykseen. Havainnointia suoritettiin suun-
nittelualueen keskellä sijaitsevalta metsäautotieltä ja nimettömältä mäeltä, joka sijaitsi laajan 
hakkuuaukean reunalla. Lisäksi muuttoa seurattiin kolmena päivänä alueen koillisnurkka-
uksesta Laakakallion alueelta. Havainnointipaikat on esitetty karttaliitteessä 1. Yhdeltäkään 
havaintopaikalta ei ollut täysin esteetöntä näkymää kaikkiin ilmansuuntiin. Alueella ei ole 
korkeampia puuttomia mäkiä, joten havaintopaikat sijoitettiin avoimien alueiden reunoille. 
Laakakallion alueelta on hieman parempi näkymä lännen suuntaan kuin muilta muutontark-
kailukohteilta. Havainnointia suoritettiin yhdestä pisteestä kerrallaan yhden- kahden havain-
noijan voimin.  Elokuussa havainnointipäiviä oli 2, syyskuussa 6 ja lokakuussa 5. Viimeinen 
havainnointipäivä oli 30.10. Yhteensä seuranta tunteja oli muutontarkkailupäivinä noin 90.

Pääsääntöisesti muuttoa seurattiin aamuisin auringonnoususta noin klo 12.00 asti ja peto- 
ja kurkimuuton aikaan myös iltapäivällä 13.00- 18.00.  Yhteensä havainnointia oli 12 päivänä 
ja havainnoinnista vastasi pääosin Jyrki Matikainen. Avustajana toimi Heidi Alho.

Muutonseurannassa havaittiin yksi haarahaukk
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 Muutonseuranta ei ollut satunnaista ja muutontarkkailupäivät pyrittiin valitsemaan muu-
ton kannalta sääolosuhteiltaan parhaimpiin päiviin. Muuttohavainnot kirjattiin yksilöittäin ja 
yksilömäärän sekä kellonajan lisäksi arvioitiin ja kirjattiin muuttokorkeus. Muuttokorkeudes-
sa käytettiin kolmipykäläistä asteikkoa, jossa 1 pykälä tarkoitti 0-60 m, 2 pykälä 60–230 ja 
kolmas yli 230 m. 

Seurannan loppuvaiheessa muutonseurantaa vaikeuttivat muutamina aamuina aamu-
sumut. Tällöin varpuslintuja nähtiin jonkin verran, mutta suurempien lajien muutto saattoi 
olla käynnissä sumurintaman päällä. Sumut jatkuivat alueella usein lähes puoleenpäivään asti

3. Tulokset
Laulujoutsen
Laulujoutsenen muutto ajoittuu alueella loka-joulukuulle. Syksyllä 2021 laulujoutsenten pää-
muutto Pirkanmaan alueella ajoittui selkeästi marraskuun puolelle, jolloin seurantaa ei alu-
eella enää ollut. Ensimmäiset muuttavat laulujoutsenet havaittiin 12.9 ja viimeiset 30.10. Sel-
keää päämuuttopäivää ei seurannassa havaittu ja alueen läpi muuttaneiden laulujoutsenten 
kokonaismäärää (93 yksilöä) voi pitää vähäisenä. Aivan alueen lähistöllä ei ole merkittäviä 
laulujoutsenten syysmuutonaikaisia, joten kaikki havaitut linnut olivat selkeästi muuttavia.  
Kaikki havaitut laulujoutsenet muuttivat etelänsuuntaan ja parvien muuttokorkeus oli lajille 
tyypillisesti juuri puiden latvojen yläpuolella. 

Metsähanhi ja muut hanhet 
Muutonseurannassa nähtiin hanhia niukasti, vaikka Pirkanmaan eteläosiin ja Satakuntaan ke-
rääntyi runsaasti metsähanhia ruokailemaan ennen muutolle lähtöä. Hanhet myös viihtyivät 
tankkausalueillaan poikkeuksellisen pitkään ja vielä marraskuun alkupuolella alueella havait-
tiin tuhansia hanhia. Perinteisiä hanhien syysmuutonaikaisia levähdysalueita, joihin kerään-
tyy satoja lintuja, ei Tevaniemen suunnittelualueen lähialueilla ole. Muuttavia metsähanhia 

Laulujoutsenia nähtiin syysmuutolla niukast
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Taulukko 1. Tevaniemen tuulipuistoselvityksessä syysmuutolla havaitut lintulajit ja niiden 
yksilömäärät .            
      

Laji Yksilömäärä

Ampuhaukka 1

Anas sp 6

Anser sp 50

Buteo/Pernis 2

Haarapääsky 12

Haarahaukka 1

Hiirihaukka 31

Hiiripöllö 1

Isokäpylintu 6

Isolepinkäinen 1

Iso Falco-laji 1

Järripeippo        N. 140

Kahlaajalaji 5

Kalasääksi 2

Kanadanhanhi 16

Kanahaukka 4

Kapustarinta 35

Keltavästäräkki 3

Keltasirkku            n.70

Kiuru 18

Kottarainen 45

Kulorastas 22

Kurki 2060

Käpytikka 16

Käpylintulaji             n.30

Laulujoutsen 93

Laulurastas 39

Liro 13

Merikotka 4

Metsähanhi 265

Metsäkirvinen 23

Metsäviklo 2

Mustarastas 21

Naakka        n.160

Nuolihaukka 3

Laji Yksilömäärä

Niittykirvinen            n.40

Närhi 37

Pajusirkku 7

Peippo      n.1300

Peippolaji         n.200

Piekana 3

Pohjantikka 1

Pikkulintu          n.200

Punakylkirastas 137

Punatulkku 67

Rastas sp         n.220

Ruskosuohaukka 5

Rautiainen 36

Räkättirastas      n. 1800

Sepelkyyhky 760

Sinisuohaukka 5

Taivaanvuohi 5

Tavi 27

Telkkä 4

Tervapääsky 1

Tilhi             n.40

Tundrahanhi 26

Tuulihaukka 17

Töyhtöhyyppä 5

Valkoviklo 4

Varis            n.90

Varpushaukka 38

Viherpeippo 16

Vihervarpunen           n. 80

Västäräkki 14
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havaittiin 265 (11 parvea) ja tundrahanhia määritettiin 26 (3 parvea). Myös kanadanhanhia 
nähtiin syysmuutolla 16 yksilöä. Näiden lisäksi määrittämättömiä Anser-hanhia laskettiin 
noin 50. Muita hanhilajeja ei havaittu. Metsähanhet muuttivat kaikki törmäysriskikorkeudella 
tai tämän alapuolella puiden latvoja hipoen. Sen sijaan havaittu kanadanhanhiparvi muutti 
korkealla törmäysriskikorkeuden yläpuolella. Selvää päämuuttopäivää ei hanhilla todettu. 

Puolisukeltajasorsat, telkkä ja muut vesilinnut
Useimmat vesilintulajit ovat yömuuttajia ja aamun muutontarkkailussa nähdään usein vain 
muuton rippeet. Koska lajit muuttavat keskiyön tunteina, ei tarkkoja muuttoreittejä ole mah-
dollista selvittää valoisan ajan havainnoinnilla. Vesistöt toimivat useimpien vesilintujen muut-
toväylinä, eikä näitä alueella ole, joten suunnittelualueen poikki muuttaa todennäköisesti 
vain pieniä määriä puolisukeltajasorsia. Aamumuuton seurannan yhteydessä nähtiin jonkin 
verran sinisorsia ja taveja. Telkkiä nähtiin muuttavina vain muutamia. Ylisen-Kotajärven alu-
eella havaittiin elokuun alkupuolella muutamia kymmeniä sinisorsia ja taveja muiden selvi-
tysten yhteydessä. Sorsastuskauden aloituksen (20.8) jälkeen ei sorsalintuja alueella havaittu 
kahdella käyntikerralla.

Kaikki havaitut puolisukeltajasorsat muuttivat melko matalalla (törmäysriskikorkeudella).

Maa ja merikotka 
Maa- ja merikotkan syysmuutto ajoittuu Suomessa loka-marraskuulle. Lokakuussa alueella 
havaittiin 4 muuttavaa tai kiertelevää merikotkaa, joista yksi oli vanha lintu ja kaksi esiaikuista 
sekä 1 nuori lintu. Maakotkia ei muutonseurannassa havaittu. Merikotkat muuttivat tai kier-
telivät selkeästi törmäysriskirajan yläpuolella.  Alueella havaittujen merikotkien lentosuunnat 
vaihtelivat koillisen suunnasta lounaaseen. Merikotkat ovat oppineet käyttämään ravinnok-
seen hirvenmetsästysaikana hirvien mahoja, joita jää metsästyksen jälkeen maastoon. Ilmiö 
on nopeasti yleistynyt erityisesti eteläisen Suomen alueella. Näitä kierteleviä, haaskoja hyväk-
sikäyttäviä lintuja liikkuu myös Ikaalisten alueella.

Vanha merikotka muuttolennossa
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Muut petolinnut ja pöllöt
Petolintujen muuttoa ohjaavien reittien ja nostei-
ta synnyttävien korkeiden kallioiden puuttumi-
sen vuoksi alueen läpi kulkeva petolintumuutto 
oli vaisua, ja havaitut petolinnut muuttivat alueen 
yli laajana rintamana, ilman selvää muuttoväy-
lää. Syksyn 2021 havainnoinnissa runsaslukuisin 
muuttaja oli varpushaukka, joita nähtiin 38 yksi-
löä. Lähes yhtä runsas muuttaja oli hiirihaukka 
(31 yksilöä). Tuulihaukkoja näkyi seurannassa 17 
ja mehiläishaukkoja 8. Suohaukoista sekä sini-
suohaukkoja, että ruskosuohaukkoja havaittiin 
kumpiakin 5. Kanahaukkoja havaittiin 4. Vähä-
lukuisimmista petolinnuista alueella havaittiin 
mm. Iso Falco (todennäköisesti muuttohaukka), 
3 piekanaa, 3 nuolihaukkaa, 2 kalasääskeä sekä 
yksittäinen ampuhaukka. Harvinaisempaa lajis-
toa edusti alueella 28.8 kierrellyt haarahaukka.  
Muuttavista pöllölajeista havaittiin hakkuauke-
alla saalistanut hiiripöllö, joka tulkittiin muutta-
neeksi.

Taulukko 2.  Havaittujen petolintujen muuttokorkeudet lajeittain (suluissa n= ne yksilöt joi-
den muuttokorkeus saatiin varmuudella selvitettyä)

Laji Lentokorkeus 1 Lentokorkeus 2 Lentokorkeus3

Ruskosuohaukka (5) 1 2 2

Sinisuohaukka (4) 1 3

Haarahaukka 1

Mehiläishaukka (6) 6

Hiirihaukka (28) 3 25

Piekana (3) 3

Buteo/Pernis (3) 3

Merikotka (mukana 
myös kiertelevät) (4)

1 3

Kalasääksi (2) 2

Iso Falco (1) 1

Tuulihaukka (15) 2 4 9

Nuolihaukka (3) 1 2

Ampuhaukka (1) 1

Varpushaukka (33) 3 30

Kanahaukka (4) 2 2

Hiiripöllö



8

IKAALISTEN TEVANIEMEN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTONSELVITYS 2021

Suomen Luontotieto Oy

Kurki
Kurkien syksyinen muuttoreitti Pohjanmaalta kulkee tavallisesti eteläisen Suomen yli siten, että 
muutto kulkee Pirkanmaan kautta lounaisen Suomen yli niin että, että päämuuttovirta kulkee 
tavallisesti läntisen Uudenmaan ja Turun välistä. Se mitä reittiä kurjet käyttävät riippuu pitkälti 
sääolosuhteista. Muuttosään ollessa edullinen kurjet jatkavat usein matkaansa, eivätkä pysähdy 
lainkaan etelärannikolla. Muutto on usein kaksijakoinen siten, että Oulun seudun kerääntymis-
paikalle kertyneet kurjet muuttavat aiemmin kuin Vaasan seudulle kerääntyneet kurjet.

Kurkien muutto ajoittui syksyllä 2021 hyvin pitkälle aikavälille, ja ensimmäiset muuttajat 
havaittiin alueella jo 28.8. Viimeinen muuttoryntäys venyi lähes lokakuun puoliväliin, joka 
kurjella on poikkeuksellista. Havaintopäivät osuivat huonosti kurkimuuton päämuuttopäiviin 
lokakuussa, mutta syyskuussa päämuuttopäivänä alueella oli havainnointia. Ensimmäinen 
päämuuttoaalto kurjilla oli 15.9. jolloin pääosin Tampereen yli muutti yli 6000 kurkea. Te-
vaniemen alueella kurkia havaittiin noin 1600 (14 parvea) ja muutto kulki selkeästi alueen 
itäpuolitse. Toinen päämuuttopäivä oli 13.10. mutta tällöin havainnointia ei alueella ollut. 
Kurkien lentokorkeus oli muuton huippuhetkinä erittäin korkea ja muuttonopeus oli pohjois/
koillistuulen vauhdittamana kova. Yhteensä alueen poikki havaittiin muuttavana noin 2060 
kurkea, mutta koska havainnointi ei ollut aukotonta ja erityisesti lokakuussa seurantapäivät 
osuivat huonosti kurkien muuttopäiviin, todennäköinen alueen ylittävien kurkien lukumäärä 
oli huomattavasti suurempi.

Erityisesti Oulun seudun kerääntymä-alueen kurkien päämuuttoreitti saattaa joinain vuo-
sina kulkea suunnittelualueen yli (Lintujen muuttoreitit selvitys, Birdlife Suomi) ja näin oli 
tilanne v. 2021

Kurkien muuttoreitit vaihtelevat kuitenkin vuosittain jonkin verran, ja päämuuttoreitin si-
joittuminen riippuu voimakkaasti tuuliolosuhteista. Länsi-itäsuunnassa muuttoreitti saattaa 
vaihdella kymmeniä kilometrejä vuosien välillä (Birdlife Suomi)

Kurkia havaittiin syysmuutolla niukasti
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Kahlaajat
Muutonseurannassa suunnittelualueen poikki havaittiin muuttavan vain pieniä määriä kah-
laajia. Suurin osa kahlaajista on yömuuttajia ja aamumuutolla näkyy tavallisesti vain yöllisen 
muuton jälkijoukkoja. Kevääseen verrattuna kahlaajalajisto oli selkeästi erilainen ja mm. kuo-
veja nähtiin vain yksi ja töyhtöhyyppiäkin murto-osa kevään määrästä. Kahlaajien lajimäärä 
jäi seurannassa pieneksi ja monia tavallisia muuttajia ei seurannassa havaittu lainkaan.  Syk-
syn runsaslukuisin muuttaja oli kapustarinta, joita nähtiin 35yksilöä (1 parvi). Arktisia kah-
laajia ei seurannassa havaittu lainkaan.  Kaikki muutolla havaitut kahlaajat lensivät hyvin 
korkealla ja selkeästi törmäysriskirajan yläpuolella. Ylisen Kotajärven luhta-alueilla käytiin 
elokuussa muiden selvitysten yhteydessä ja alueella levähtäneet lirot, metsäviklot ja taivaan-
vuohet laskettiin mukaan muuttolintulajistoon.

Lokkilinnut
Lokkilintuja nähtiin muutonseurannassa erittäin vähän. Alueen poikki lensi yksittäisiä har-
maalokkeja ja kalalokkeja ilman selkeää muuttosuuntaa.  Tevaniemen kylän pelloilla ruokaili 
lokakuun alussa noin 30 kalalokkia. Tiiroja tai kihuja ei seurannassa havaittu.

Kyyhkyt
Sepelkyyhkyjä muuttaa alueen poikki jonkin verran ja lajille ovat tyypillisiä suuret muut-
toparvet. Yhteensä muuttavia sepelkyyhkyjä nähtiin noin 760 yksilöä, mutta tästä määrästä 
suurin osa koski yhtä noin 400 linnun muuttoparvea. Törmäysriskikorkeudella muuttavista 
sepelkyyhkyistä lensi noin 50 %. Laji muuttaa tyypillisesti melko matalalla. Kevääseen verrat-
tuna muuttavien sepelkyyhkyjen määrä oli huomattavasti suurempi. Uuttukyyhkyjä tai muita 
kyyhkyjä ei muutonseurannassa havaittu.

Varpuslinnut
Varpuslintujen muutto sisämaassa tapahtuu tavallisesti laajana rintamana, jos muuttoa ohjaa-
via vesistöjä tai laajoja peltoaukeita ei ole (mm. Pöyhönen 1995). Vaikka seurannassa kes-
kityttiin suurten ja törmäyksille mahdollisesti alttiiden lajien seurantaan, havaittiin muutta-
via varpuslintuja muun muuton seurannan ohessa kohtalaisesti.  Selkeästi runsain muuttava 
lajiryhmä olivat peippolinnut, mutta erityisesti räkättirastaita oli hyvän pihlajanmarjasadon 
ansiosta runsaasti liikkeellä. Mikäli muutonseurantaa olisi jatkettu marraskuulle, olisi räkätti-
rastas ollut runsaslukuisin muuttava varpuslintu alueella. Vaateliaampaa varpuslintulajistoa ei 
muutonseurannassa havaittu.

Varpuslintujen muuttokorkeus vaihteli aivan puiden latvusten tasolta muutamaan sataan
metriin. Selkeällä säällä muuttokorkeus oli sadekeliä korkeampi ja tällöin valtaosa linnuista
muutti törmäysriskialueella. Rastaiden muuttokorkeus jäi useimmiten törmäysrajan alapuo-
lelle
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4.  Epävarmuustekijät
Työn tarkoituksena ei ollut selvittää alueen läpimuuttavien lintujen kokonaismäärää. Läpi-
muuttavien lintujen kokonaismäärän selvitys olisi edellyttänyt aukotonta havainnointia koko 
syysmuuttokauden. Lintujen muuttoreitit, muuton ajoitus ja monet muut muuttoon vaikut-
tavat tekijät vaihtelevat vuosien välillä (mm. Pöyhönen 1995). Esim. alueen läpi muuttavien 
kurkien määrä vaihtelee huomattavasti vuosien välillä ja kurkien päämuuttoreitti voi vaihdella 
kymmeniä kilometrejä syksyjen välillä. Merkittävin muuttoon vaikuttava tekijä on sääolot, 
jotka vaihtelevat huomattavasti vuosien välillä. Nyt saadut tulokset selvittävät lintujen muut-
toa alueen poikki syksyllä 2021, eikä tulosten perusteella voi antaa täydellistä kuvaa lintujen 
syysmuutosta alueella. Havainnoinnin tehokkuutta heikensi muutontarkkailupaikkojen mata-
luus. Havainnointi osui hyvin muuton huippuhetkiin erityisesti kurjen ensimmäisen päämuut-
topäivän osalta ja mm. lintujen muuttokorkeudesta saatiin varsin hyvä kuva.

5. Yhteenveto syysmuutosta
Syksyn 2021 muuttohavainnoinnin perusteella suunnittelualueen poikki ei kulje merkittävää 
lintujen muuttoväylää eikä, muuttoa ohjaavia johtolinjoja ole alueella.

Laulujoutsenia seurannassa nähtiin vain 93 yksilöä. Alueen lähiympäristössä ei ole perin-
teisiä laulujoutsenten syysmuutonaikaisia levähdysalueita. Lajille on tyypillistä että se löytää 
nopeasti sopivat ruokailupellot ja näille kohteille saattaa ravintotilanteesta riippuen kertyä 
satoja lintuja ruokailemaan. Mikäli ravintotilanne on suotuisa, linnut saattavat viivytellä muu-
tolle lähtöä lumen tuloon asti. 

Metsähanhilla ei sisämaassa syksyisin ole yhtä selviä muuttoväyliä kuin keväällä. Johtolin-
jojen puuttumisen vuoksi muuttavien hanhien määrä jäi vain 265 metsähanheen, 26 tundra-
hanheen ja yhteen kanadanhanhiparveen. Muita hanhia ei selvityksessä havaittu.
Vesilintuja alueen poikki muuttaa normaalisyksyinä hanhia lukuun ottamatta melko vähän 
muuttolinjojen painottuessa vesistölinjoille. 

Petolintuja alueen läpi muutti ehkä keskimääräistä syksyä vähemmän ja havainnoinnissa 
havaittiin eniten varpushaukkoja, joita muutti alueen poikki 38 yksilöä. Hiirihaukkoja las-
kettiin 31, tuulihaukkoja 17, mehiläishaukkoja 8 ja sinisuohaukkoja sekä ruskosuohaukkoja 

Muuttava ruskosuohaukka
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kumpiakin 5 yksilöä. 4.  Lähes kaikkien havaittujen petolintujen muutto oli suoraviivaista ja 
alueella kiertelyä tai alueelle laskeutumisia havaittiin hyvin vähän. 
Merikotkia selvityksessä nähtiin vain 4 ja näistä osa koski kierteleviä lintuja. Maakotkia ei 
selvityksessä havaittu. Merikotkien muuton selvittämiseksi havainnointia oli pitänyt keskittää 
marras-joulukuulle. 

Kurkimuutto jakaantui syksyllä 2021 poikkeuksellisen pitkälle aikavälille ja päämuutto-
reitit kulkivat Tampereen kaupungin yli tai vieritse. Yhteensä Tevaniemen tutkimusalueen yli 
havaittiin muuttavan 2060 kurkea, mutta koska havainnointipäivät osuivat huonosti kurkien 
päämuuttopäivään lokakuussa, todellinen alueen ylittäneiden kurkien määrä oli huomatta-
vasti suurempi. Kurkien päänmuuttoreitti vaihtelee syksyisin lähinnä tuuliolosuhteiden pe-
rusteella jonkin verran ja joinakin vuosina kuten nyt kurkien päämuuttoreitti todennäköisesti 
osuu suunnittelualueelle. Suunnittelualueen yli muuttaneista kurjista lähes kaikki muuttivat 
törmäysriskirajan yläpuolella.

Alueen läpimuuttavat kahlaajat muuttavat tavallisesti hyvin korkealla, mutta muutamat la-
jit, kuten töyhtöhyyppä muuttavat tavallisesti törmäysriskikorkeudella. Alueen läpimuuttavien 
kahlaajien määrä jäi syksyllä 2021 vähäiseksi.

Sepelkyyhkyjä muuttaa alueen poikki vähäisiä määriä johtolinjojen puuttumisen vuoksi. 
Valtaosa havaituista sepelkyyhkyistä koski 400 linnun muuttoparvea. Alueen välittömässä lä-
hiympäristössä ei ole suuria peltoaukeita, joihin usein kerääntyy sepelkyyhkyjä tankkaamaan 
ennen muutolle lähtöä.

Varpuslinnut muuttavat alueen poikki laajana rintamana sopivien muuttojohteiden puut-
tumisen vuoksi. Havainnoinnissa näkyi kohtalaisesti erityisesti peippolintuja ja rastaita.  Var-
puslinnut muuttavat tavallisesti matalalla, joten osa alueen poikki muuttaneista varpuslinnuis-
ta jäi varmasti havaitsematta. Marjalintujen, kuten räkättirastaan suurta yksilömäärää selittää 
erinomaisen hyvä pihlajanmarjasato. 
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7. Liitteet
Karttaliite 1. Muutontarkkailupaikkojen sijainti



Tevaniemen suurpetoselvityksen yhteenveto 

Tevaniemen tuulipuistohankkeen alueelta tehtiin suurpetoselvitys talvella 2021-2022. Selvityksen 

maastotyöt toteutettiin jälkihavaintomenetelmää ja riistakameraseurantaa käyttäen ja maastotyöt 

ajoittuivat marraskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välille. Alueelle tehtiin metsäautoteihin perustuva 

jälkihavainnointireitti, joka kuljettiin kahdesti läpi maan ollessa lumipeitteinen. Oletetuille 

riistapoluille ja eläinten käyttämille kulkureiteille asetettiin 5 riistakameraa, jotka kuvasivat akkujen 

ja pattereiden loppumiseen asti. Maastotöiden lisäksi haastateltiin alueen petoyhdyshenkilöä, 

metsästäjiä ja alueen maanomistajia mahdollisista suurpetohavainnoista.  

Tutkimusalueelle sijoitetut riistakamerat eivät taltioineet susia ja muutenkin kameroihin osui 

niukasti eläimiä. Suden jälkiä, jätöksiä tai muita merkkejä susien esiintymisestä alueella ei tehty 

lumiaikaan tehdyissä jälkiselvityksissä. Aluetta tutkittiin kesän 2021 luontoselvityksissä varsin 

tarkasti, eikä havaintoja suurpedoista tai niiden jättämistä jäljistä tai jätöksistä tehty.  

Tevaniemen tuulipuistoalue ei kuulu minkään tunnetun susireviirin alueeseen, eikä alueella tai sen 

lähistöllä ole tunnettuja suden lisääntymispaikkoja. Yksittäisiä susihavaintoja on Ikaalisten alueella 

tehty, ja alueelta on aiemmin raportoitu myös susien aiheuttamista kotieläinvahingoista. 

Tevaniemen tuulipuiston alueelta näitä havaintoja ei kuitenkaan ole tehty. Erityisesti alueen länsi/ 

luoteispuolella on elinvoimaisia susireviirejä mm. Parkanon alueella ja näiden reviirien 

pesimättömät yksilöt saattavat liikkua myös Tevaniemen tuulipuistoalueen poikki uusia elinalueita 

etsiessään. 

Karhuja tai merkkejä karhuista ei alueella kesän 2021 selvityksessä havaittu, eikä alueella ole 

pysyvää karhukantaa. Lähimmät tunnetut karhujen elinpiirit sijaitsevat Pirkanmaan pohjoisosissa 

Seitsemisen-Kurun alueella ja täälläkin karhukanta käsittää vain yksittäisiä yksilöitä. Yksittäisiä 

karhuja Tevaniemen alueella liikkuu ja mm. Tevaniemen Kalliokielen alueella tehtiin varmistettu 

karhuhavainto 26.8.2021. 

Ilveksistä ei tehty havaintoja selvitysten aikana, mutta yksittäisiä ilveksiä alueella varmasti ainakin 

satunnaisesti liikkuu. Alueella on niukasti louhikkoisia kallioalueita, joita ilves käyttää niin 

lepopaikkoinaan kuin pesäpaikkoinaan. Petoyhdyshenkilöiden mukaan alueelta ei ole tehty tuoreita 

ilveshavaintoja. 

Ahmoista ei varmistettuja havaintoja alueelta ole tehty ja etelässä vähälukuinen ahma on alueella 

vain läpikulkija. 
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Tiivistelmä

Menetelmä

Hankkeen vaikutusta ilmastonmuutokseen arvioitiin hankkeen johdosta ja sen eri
vaiheissa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen perusteella. Kasvihuonekaasu-
päästöt esitetään yhteismitallistettuna hiilidioksidiekvivalenttina (CO2-ekv.), joka
kuvaa ilmastoa lämmittävää kokonaisvaikutusta (global warming potential,
GWP).

Ilmastovaikutusten arvioinnissa huomioitiin hankkeen elinkaaren aikana syntyvät
päästöt: rakentamisen aiheuttamat päästöt ja vaikutukset hiilinieluihin ja -varas-
toihin sekä käytön aikaiset ja elinkaaren lopussa tapahtuvat vaikutukset.

Tuulivoima-alueen kielteiset ilmastovaikutukset aiheutuvat voimaloiden rakenta-
misesta ja käytön aikaisista päästöistä sekä elinkaaren lopun toiminnoista. Li-
säksi tuulivoima-alueella toteuttaminen vaikuttaa alueen kasvillisuuden nykyisiin
ja tuleviin hiilinieluihin ja -varastoihin, kun metsäisillä alueilla puusto poistetaan.

Rakentamisvaiheessa päästöjä aiheutuu materiaalien valmistuksesta, kuljetuk-
sista ja työmaatoiminnoista. Tuulivoima-alueella tuotetaan vähäpäästöistä ener-
giaa, jolloin vältetään päästöintensiivisemmän sähköntuotantotavan aiheuttamia
päästöjä. Näihin vältettyihin vaikutuksiin viitataan raportissa myönteisinä päästö-
vaikutuksina.

Vaikutukset hankkeen aiheuttamiin hiilivaraston- ja nielun muutokseen arvioitiin
määrittelemällä hankkeessa poistuvan puuston ja sen hiilensitomispotentiaalin
(hiilinielun) määrä.

Tulokset

Hanke (VE1) tuottaa elinkaaren (30 vuotta) aikana sähköä 10 260 GWh. Tuotan-
non toteuttaminen tuulivoimalla aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä 87 717 t CO2-ekv.
Jos sama määrä sähköä tuotetaan Suomen keskimääräisen sähkönhankinnan
(2013-2015, SYKE 2015) päästökertoimen mukaisesti, sähköntuotanto aiheuttaa
hiilidioksidipäästöjä 1 887 840 t CO2-ekv. Tuulivoimatuotannon hiilidioksidipääs-
töjen säästö on tällöin edellisten lukujen erotus eli 1 800 123 t CO2-ekv.

Ikaalisten kaupungin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020 olivat 63 900 t CO2-
ekv (https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/). Jos vuotuisten päästöjen määrä säi-
lyy samalla tasolla, päästöjen määrä 30 vuoden aikana on 1 980 900 t CO2-ekv.

Laskelman perusteella Tevaniemen tuulivoimahankkeen tuottama päästöjen vä-
henemä on lähes yhtä suuri kuin kaupungin kokonaispäästöt 30 vuoden aikana.

Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty tuotantoalueen päästöjen jakaumat. Käytön aikai-
set myönteiset ilmastovaikutukset ylittävät yhteenlasketut kielteiset elinkaariset
päästövaikutukset viimeistään neljän käyttövuoden jälkeen (Kuvat 1 ja 2). Tuo-
tantoalueen elinkaariset päästöt tuotettua sähköä kohden (ml. vaikutus puuston
hiilivarastoihin ja -nieluihin) ovat noin 8,3-8,5 g CO2-ekv/kWh, mikä on huomat-
tavasti alempi kuin fossiilisilla energiamuodoilla tuotetun sähkön tai Suomen kes-
kimääräisen sähkönhankinnan päästöt (Kuvat 3).

KuvassaKuva 4 on esitetty Tevaniemen kumulatiivinen sähköntuotanto verrat-
tuna Ikaalisten sähkönkulutukseen vuoden 2019 mukaan. Sähköntuotanto on
huomattavasti suurempaa kuin vuoden 2019 mukainen kulutus. Kuvassa Kuva 5
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on esitetty Ikaalisten kumulatiiviset päästöt vuoden 2020 päästöjen mukaan ver-
rattuna Tevaniemen päästöihin. Tuulivoiman päästöt ovat hyvin pieni osa Ikaalis-
ten kokonaispäästöistä. Kokonaispäästöjen jakauma on esitetty kuvassaKuva 6.

Taulukko 1. Tuotantoalueen vaihtoehtojen VE1 ja VE2 päästöjen jakauma.
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Kuva 1. Tuotantoalueen VE1 kumulatiiviset päästövaikutukset elinkaaren aikana.
Vuosi 0 on rakentamisvaihe, v. 1 on ensimmäinen käyttövuosi ja v. 31 voimala
puretaan. Yhtenäiset viivat kuvaavat kielteisiä päästövaikutuksia, katkoviivat
myönteisiä (vältettyjä) vaikutuksia.

Kuva 2. Tuotantoalueen VE2 kumulatiiviset päästövaikutukset elinkaaren aikana.
Vuosi 0 on rakentamisvaihe, v. 1 on ensimmäinen käyttövuosi ja v. 31 voimala
puretaan. Yhtenäiset viivat kuvaavat kielteisiä päästövaikutuksia, katkoviivat
myönteisiä (vältettyjä) vaikutuksia.
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Kuva 3. Energialähteiden elinkaarisia päästöarvioita, g CO2-ekv./kWh. Lisätiedot
ja lähteet liitteen taulukossa L2.1.
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Kuva 4. Tevaniemen kumulatiivinen sähköntuotanto verrattuna Ikaalisten säh-
könkulutukseen vuoden 2019 mukaan.

Kuva 5. Ikaalisten kumulatiiviset kokonaispäästöt vuoden 2020 päästöjen mu-
kaan verrattuna Tevaniemen päästöihin.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

S
äh

kö
en

er
gi

a,
 G

W
h

Vuosi

Tevaniemi,
kumulatiivinen
tuotanto VE1

Ikaalinen, kumulatiivinen
sähkönkulutus vuoden 2019
kulutuksen mukaan

Tevaniemi,
kumulatiivinen
tuotanto VE2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pä
äs

tö
t, 

10
00

 t 
CO

2-
ek

v

Vuosi

Tevaniemi, päästöt VE1,
kumulatiivinen

Ikaalinen,
kumulatiiviset
kokonaispäästöt
vuoden 2020
päästöjen
mukaan

Tevaniemi, päästöt
VE2, kumulatiivinen



6 / 10
Liite 13 Hiilitaselaskelma

Kuva 6. Kuvassa on esitetty Ikaalisten kaupungin hiilidioksidipäästöjen jakauma
vuodelta 2019. Kaupungin kokonaispäästöt vuonna 2020 olivat 63 900 t CO2-ekv
(SYKE 2020).
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Taulukko 2. Hiilitaselaskelman tulokset hankkeen elinkaaren (30 vuotta) aikana.

Muuttuja
Päästöt ja sähköntuotanto elinkaaren aikana (t CO2-ekv.)
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Turbiinit
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Puuston kaadon myötä mene-
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Päästöt yhteensä 87 717 75 947

Sähköntuotanto 10 260 GWh 9 120 GWh



8 / 10
Liite 13 Hiilitaselaskelma

1 Johdanto

Työn tausta ja tavoite

Tevaniemen Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tevaniemeen, joka sijait-
see noin 9 kilometriä Ikaalisten keskustan pohjoispuolella. Hankealueen koko on
1249 hehtaaria. Sinne on suunnitteilla enintään 9 tuulivoimalaa, joiden yksikkö-
teho on 8–10 MW. Tuotantoalueen maksimiteho on 90 MW. Voimaloiden koko-
naiskorkeus on enintään 280 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakenne-
taan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voima-
loiden välille ja sähköasema.

Tässä raportissa esitetään arvio tuulivoima-alueen ilmastovaikutuksista elinkaa-
riarviointiin perustuen. Hiilitaseella tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkaariarvi-
ointiin perustuvaa laskelmaa tuulivoima-alueen elinkaaren aikaisista ilmastovai-
kutuksista, joissa huomioidaan kasvihuonekaasujen lisäksi vaikutukset alueen
puuston hiilinieluun ja -varastoon.

Hankkeen liittyminen ilmastotavoitteisiin

Suomessa ja muissa teollisuusmaissa merkittävä osa kasvihuonekaasupäästöistä
syntyy energiasektorilla. Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2019
noin 52,8 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia. Tilastokeskuksen ennakkotiedon
mukaan vuonna 2019 energiasektorin osuus kansallisista päästöistä oli 74 pro-
senttia (noin 38,8 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia). Energiasektorin pääs-
töistä merkittävä osa (43 prosenttia) aiheutui energiateollisuudesta. Maankäytön
muutoksesta aiheutuvat metsän raivauksen päästöt olivat Suomessa noin 3 mil-
joonaa tonnia CO2-ekvivalenttia. Rakennetuksi maaksi muutetut alueet vastasi-
vat noin viidenneksestä, metsämaasta viljelysmaaksi muutetut alueet noin puo-
lesta, ja turvetuotantoalueet noin viidenneksestä metsän raivauksen aiheutta-
mista kokonaispäästöistä. (Tilastokeskus 2020).

Suomen pyrkimyksenä on tehdä osansa, jotta Pariisin ilmastosopimuksen mukai-
sesti rajoitetaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Suomen ilmastolakia
(609/2015) uudistetaan parhaillaan. Uudistuksen tavoitteena on kansallisen hiili-
neutraaliuden toteutumisen mahdollistaminen vuoteen 2035 mennessä. Samalla
ilmastolaki laajenee kattamaan myös maankäyttösektorin sekä hiilinielujen vah-
vistamisen. Suomen ilmastopaneelin linjauksen mukaan vuoteen 2035 mennessä
päästöjä tulee Suomessa vähentää 70 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrat-
tuna, ja maankäyttösektorin nettonielun tulee olla vähintään 21 miljoonaa tonnia
CO2-ekvivalenttia, jotta hiilineutraalius toteutuu (Ilmastopaneeli 2021).
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2 Keskeiset käsitteet

Elinkaariarviointi (Life cycle assessment, LCA) menetelmä tuotteen tai palvelun
koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten analysointiin ja arviointiin.

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv. Carbon dioxide equivalent) - Hiilijalanjäljen
yksikkö. Eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus muunnettuna hiili-
dioksidin vastaavaksi vaikutukseksi ilmakehässä.

Hiilijalanjälki (Carbon footprint) - Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen tai palvelun elin-
kaarisia ilmastovaikutuksia muunnettuna hiilidioksidiekvivalenteiksi.

Hiilinielu Maaperän ja kasvillisuuden hiilivaraston vuosittainen kasvu.

Hiilivarasto Yhteyttämisen kautta kasvillisuuteen ja maaperään varastoitunut
hiili.

Päästö Tässä raportissa päästöillä tarkoitetaan ilmastovaikutuksia. Katso: hiilija-
lanjälki.

3 Lähtötiedot, oletukset ja arviointimenetelmät

Ilmastovaikutusten arviointi toteutettiin elinkaariarvioinnin periaatteisiin nojau-
tuen (ks. tarkemmin Liite 3). Arvioinnissa keskityttiin merkittävimpien vaikutus-
ten arviointiin hyödyntämällä suunnitteluvaiheessa olevia määrätietoja sekä jul-
kaistua kirjallisuutta päästökertoimista sekä materiaalien määrä- ja laatutie-
doista.

Laskennassa huomioitiin rakentamisen yhteydessä aiheutuvat päästöt (voimalan
materiaalit, kaapelointi ja tiestö) ja kasvillisuuden poistamisen yhteydessä aiheu-
tuvat vaikutukset hiilivarastoihin ja -nieluihin. Käyttövaiheessa huomioitiin välte-
tyt sähköntuotannon päästöt, ja elinkaaren lopussa materiaalien kierrätyksen ja
käsittelyn päästöt. Työmaatoimintojen (rakentaminen ja purkaminen, huolto- ja
korjaus) päästövaikutukset ovat vähäiset, ja niitä ei ole sen vuoksi kaikilta osin
arvioitu.

Arvioinnin lähtötietoina käytetään Tevaniemen Tuuli Oy:n toimittamia tietoja, jul-
kaistuja ympäristötuoteselosteita (EPD) ja elinkaaritietopankkien (co2data.fi,
ÖKOBAUDAT ja ecoinvent 3.8) päästötietoja, Metsäkeskuksen hila-aineistoa
(2022) sekä Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen tilastotietoja. Turbiinien
määrä- ja laatutiedot on kerätty Gomaa et al. (2019) julkaisusta.

Taulukossa 2 on esitetty keskeisimmät laskennassa käytetyt lähtötiedot ja ole-
tukset.

Materiaalien ja jätteiden käsittelyn päästökertoimet on poimittu julkaistusta EPD
dokumentista sekä edellä mainituista elinkaaritietopankeista. Kuljetusten päästöt
on arvioitu suomalaisen co2data.fi- sekä One Click LCA-tietokannan perusteella.
Erikoiskuljetukset on arvioitu Ethawind Oy:n ja VTT Lipasto-tietokannan avulla.

Käytön aikaisten myönteisten vaikutusten arvioinnissa (vältetyt sähköntuotannon
päästöt) tarkasteltiin muutamia tapauksia sen mukaan, mitä tuotantomuotoa
tuulivoimalla tuotetun sähkön on ajateltu syrjäyttävän kansallisen tason tuotan-
nossa. Syrjäytetyn sähköntuotantomuodon päästökertoimina käytettiin seuraa-
via:
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 Kansallinen sähkön päästökerroin (skenaario), 127-30 g CO2-ekv./kWh
(SYKE / co2data.fi-palvelu)

 Kansallinen sähköntuotannon päästökerroin (vakiona pidettävä keskiarvo,
131 g CO2/kWh (Motiva, 2021)

 Turpeen elinkaarinen päästökerroin, 390 g CO2-ekv./kWh (Koffi, 2017)
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Taulukko 2. Laskelman keskeiset lähtötiedot ja oletukset.

Muuttuja Arvo Lähde

Voimaloiden tehotie-
dot

8-10 MW (voimala) Tevaniemen Tuuli Oy

Voimaloiden määrä VE1 9 kpl,

VE2 8 kpl

Tevaniemen Tuuli Oy

Poistuvan metsän
pinta-ala, pysyvä

VE1 12,1 ha,

VE2 9,9 ha

Paikkatietolaskenta

Poistuvan metsän
pinta-ala, palautuva

VE1 4 ha,

VE2 4 ha

Paikkatietolaskenta

Puuston kasvukerroin Pirkanmaalla
1,2-3,5 m3/ha/v

Vaahtera 2021

Hiilen osuus puuai-
neksesta

50 %

Voimaloiden käyt-
töikä

30 vuotta Tevaniemen Tuuli Oy

Korvattavan sähkön-
tuotannon päästöker-
toimet

ks. Liite 2. Motiva 2021, Koffi ym.
2017, co2data.fi

Uudet huoltotiet pituus VE1 2 km,

pituus VE2 1 km,

leveys 6 m, tieaukean leveys 14
m

hiekkapäällyste

Tevaniemen Tuuli Oy

Uusia sähköasemia 1 kpl Tevaniemen Tuuli Oy

Maakaapelit pituus VE1 16,3 km,

pituus VE2 14,9 km

Tevaniemen Tuuli Oy

Kuljetukset Tuulivoimalat laivarahtina
Tanska-Rauma.

Materiaalien kuljetukset Suo-
messa: Eritelty taulukossa 1.

Kuljetusetäisyydet arvioitu
Google maps ja sea-dis-
tances.org -palvelujen
avulla.
Päästökertoimet One Click
LCA:n ja co2data.fi -tieto-
pankin mukaiset.
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Liite 1: Kartta hankealueesta

Kuvassa L1 on esitetty hankealueen, voimaloiden, uusien teiden ja maakaapelei-
den sijainti.

Kuva L1: Hankealueen kartta.
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Liite 2: Energiatuotantomuotojen päästöt

Taulukossa L2.1. on esitetty koonti julkaistuista energialähteiden elinkaaripääs-
töistä. Kuvassa L2.1. on esitetty co2data.fi -palvelun sähkön päästökertoimen
skenaario, jota on hyödynnetty tässä arviossa. CO2data.fi -palvelun päästöker-
roin ei ota huomioon polttoaineiden valmistuksen ja kuljetuksen päästöjä, eikä
näin ollen ole suoraan vertailukelpoinen taulukon L2.1. elinkaarisiin päästöihin.

Taulukko L2.1. Vertailu sähköntuotantoteknologioiden elinkaarisista
päästöistä, g CO2-ekv./kWh.

g CO2-ekv.kWh Lähde

Tevaniemen tuulivoima-
alue, VE1

8,5 Tässä työssä arvioitu

Tevaniemen tuulivoima-
alue, VE2

8,3 Tässä työssä arvioitu

Aurinkovoima 41 SYKE, Y-hiilari laskuri (Koffi
ym. 2017)

Tuulivoima 11 SYKE, Y-hiilari laskuri (Koffi
ym. 2017)

Vesivoima 24 SYKE, Y-hiilari laskuri (Koffi
ym. 2017)

Ydinvoima 12 SYKE, Y-hiilari laskuri (Koffi
ym. 2017

Turve 390 Koffi ym. 2017 (ylin arvo)

Biomassa (eri lajikkeita) 17-484 Koffi ym. 2017 (alin ja ylin
arvo)

Öljy (eri lajikkeita) 306-314 Koffi ym. 2017 (alin ja ylin
arvo)

Suomen sähkönhankinta,
keskiarvo v. 2013-2015

184 SYKE, 2015

Hankkeen (VE1) elinkaaren aikainen sähköntuotanto on 10 260 GWh. Tuotannon
toteuttaminen tuulivoimalla aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä 87 717 t CO2-ekv
(Taulukko 2. Hiilitaselaskelman tulokset hankkeen elinkaaren (30 vuotta) ai-
kana.Taulukko 2). Jos sama määrä sähköä tuotetaan Suomen keskimääräisen
sähkönhankinnan (2013-2015, SYKE 2015) päästökertoimen mukaisesti, sähkön-
tuotanto aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä 1 887 840 t CO2-ekv. Tuulivoimatuotan-
non hiilidioksidipäästöjen säästö on tällöin edellisten lukujen erotus eli 1 800 123
t CO2-ekv.
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Kuvissa L2.2 ja L2.3 on esitetty kumulatiiviset vaikutukset Tevaniemen tuuli-
voima-alueen elinkaaren ajalta. Kuvasta nähdään, että hankkeen myönteiset ku-
mulatiiviset vaikutukset ovat yhtä suuria kuin kielteiset vaikutukset aikaisintaan
ensimmäisenä käyttövuotena ja viimeistään 4 vuoden käyttöiän jälkeen, riippuen
korvaavan sähkön päästökertoimesta.  Vertailun vuoksi kuvissa on esitetty myös
ennakkotieto Ikaalisten vuosipäästöistä vuonna 2020 (SYKE, 2020).

Kuva L2.2. Tuotantoalueen VE1 kumulatiiviset päästövaikutukset elinkaaren aikana.
Vuosi 0 on rakentamisvaihe, v. 1 on ensimmäinen käyttövuosi ja v. 31 voimala puretaan.
Yhtenäiset viivat kuvaavat kielteisiä päästövaikutuksia, katkoviivat myönteisiä (vältet-
tyjä) vaikutuksia.

Kielteiset,
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Myönteiset:
co2data.fi
skenaario

Myönteiset:
SYKE vakio

Myönteiset:
Motiva vakio

Myönteiset:
Energiateollisuu

s vakio
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Myönteiset:
turve
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Kuva L2.3. Tuotantoalueen VE2 kumulatiiviset päästövaikutukset elinkaaren aikana.
Vuosi 0 on rakentamisvaihe, v. 1 on ensimmäinen käyttövuosi ja v. 31 voimala puretaan.
Yhtenäiset viivat kuvaavat kielteisiä päästövaikutuksia, katkoviivat myönteisiä (vältet-
tyjä) vaikutuksia.

Liite 3: Elinkaariarviointi ja vuokaaviot

Elinkaariarviointi eli LCA (life cycle assessment) on tieteellinen menetelmä tuot-
teen tai prosessin koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten analysointiin
ja arviointiin. Arvioinnin toteuttamisen tueksi on laadittu kansainvälisen standar-
dointijärjestön ISO:n 14040-sarjan standardit. Elinkaariarviointi käsittää neljä
vaihetta (kuva L3.1).

Hiilijalanjälki pohjautuu elinkaariarviointiin, jossa tarkasteltavana vaikutusluok-
kana on ilmastovaikutukset. Hiilijalanjälki ilmaistaan yleensä kilogrammoina tai
tonneina CO2-ekvivalenttia, joka kertoo vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen
(global warming potential, GWP).
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Kuva L3.1. Elinkaariarvioinnin vaiheet ja käyttökohteita (ISO 14044).

Arvioidun voimalan elinkaarivaiheet on esitetty Kuvassa L3.2. Kuvissa L3.3-4 on
esitetty yksityiskohtaisemmat vuokaaviot tuotantoalueen elinkaarivaiheista.

Kuva L3.2. Tuulivoimalan elinkaaren vaiheet.
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Kuva L3.3. Voimalan elinkaarivaiheet kehdosta valmiiseen voimalaan.

Kuva L3.4. Voimalan elinkaari käytöstä hautaan.


