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1

Aineistot ja arviointimenetelmät
Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen ihmisiin, yhteisöihin tai yhteiskuntaan kohdistuvia
vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa.
Muutokset voivat olla kehitystä parempaan tai huonompaan suuntaan riippuen siitä, kenen näkökulmasta niitä tarkastelee. Jonkin tietyn vaikutuksen merkitys saattaa olla erilainen yksilötasolla
kuin esimerkiksi ns. yleisen edun näkökulmasta. (SVA-opas, STM 1995.)
Hankkeen vaikutukset voivat kohdistua suoraan ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen. Toisaalta esimerkiksi luontoon tai elinkeinoihin kohdistuvat muutokset voivat vaikuttaa välillisesti myös ihmisten hyvinvointiin. Sosiaaliset vaikutukset liittyvät näin ollen läheisesti muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin joko välittömästi tai välillisesti. Rakennusvaiheen ja käytön aikaisten vaikutusten
lisäksi sosiaalisia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa asukkaiden
huolina, pelkoina, toiveina tai epävarmuutena hankkeen aiheuttamista muutoksista omassa
elinympäristössä. Nämä heikentävät viihtyvyyttä ja hyvinvointia yksilötasolla ja saattavat varsinkin
pitkään jatkuvina aiheuttaa stressiä ja jopa terveysongelmia. Yhteisön tasolla huolet ja epävarmuus
tulevasta voivat toimia joko yhdistävänä tai erottavana tekijänä.
Vaikutuksia elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen on arvioitu vakinaisten asukkaiden, vapaa-ajan
asukkaiden ja muiden alueella liikkuvien näkökulmista. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu muut
arviointiosiot, joissa käsiteltävät vaikutukset ovat yhteydessä edellä mainittuihin asioihin. Tuulivoimahankkeissa näitä vaikutustyyppejä ovat erityisesti melu- ja varjostusvaikutus, vaikutukset maisemaan, alueen virkistyskäyttöön, maankäyttöön ja elinkeinoihin (asutuksen sijainti, elinkeinot, palvelut) sekä liikenteelliset vaikutukset. Terveysvaikutuksiin on otettu kantaa yleisellä tasolla olemassa oleviin tutkimuksiin ja tietoihin perustuen (esim. säädetyt ohjearvot). Terveysvaikutuksia arvioitaessa on huomioitu myös, millaisia ajatuksia ja huolia asukkailla on terveysvaikutuksiin liittyen.
Virkistyskäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtötietoina on käytetty kartta-aineistoja,
kuten Maanmittauslaitoksen pohjakarttoja, Maastotietokannan rakennustietoja sekä Lipas-aineistoja, yleisötilaisuuksissa ja seurantaryhmältä saatua tietoa ja muuta palautetta, asukaskyselyn tuloksia sekä muiden vaikutustyyppien vaikutusarviointeja. Hankkeen vaikutuksia virkistyskäyttöön
on arvioitu sekä saavutettavuuden että viihtyisyyden näkökulmista. Tämän lisäksi hankkeen vaikutukset virkistyskäyttöön kytkeytyvät muihin arviointiosioihin, joissa käsiteltävät vaikutukset ovat
yhteydessä kaava-alueen maankäyttöön.
Elinkeinotoimintaa on arvioitu kaava-alueen ja sen lähiympäristön elinkeinotoiminnan osalta. Tuulivoimaloiden elinkeino- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin lähtötietoina on käytetty lähiseudun
elinkeinojen nykytilatietoja sekä tuulivoimahankkeista tehtyjä tutkimuksia, erityisesti vuonna 2019
valmistunutta raporttia Tuulivoiman aluetalousvaikutukset (Suomen tuulivoimayhdistys & Ramboll,
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/tuulivoiman-aluetalousvaikutukset-29.4.2019.pdf). Kyseinen selvitys on kattavin tuulivoiman työllisyysvaikutuksista tehty selvitys. Laskennat perusteet ja
käytetyt laskentamenetelmät on kuvattu selvityksessä. Laskentamenetelmä perustuu resurssivirtamalliin, joka kehitettiin SITRA:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen
(Luke) yhteistyönä vuosina 2013-2015 (Hokkanen ym. 2015: ”Alueelliset resurssivirrat Jyväskylän
seudulla”, https://www.sitra.fi/julkaisut/alueelliset-resurssivirrat-jyvaskylan-seudulla/). Lisäksi on
hyödynnetty kaavaprosessin ja YVA-menettelyn yhteydessä saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä
yleisötilaisuuksissa ja eri viranomaisten ja seurantaryhmän kanssa pidettävissä neuvotteluissa esille
tulleita näkökohtia.
Ihmisiin, virkistyskäyttöön ja elinkeinotoimintaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty muiden vaikutustyyppien vaikutusarviointeja sekä seuraavia lähtötietoja ja aineistoja:
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YVA-menettelyn aikana saadut lausunnot ja mielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) saadut lausunnot ja mielipiteet
Asukaskyselyn tulokset
Yleisötilaisuuksista ja seurantaryhmältä saadut tiedot
Kartta-aineistot, kuvasovitteet, mallinnukset
Muiden tuulivoimahankkeiden selvitystulokset
Tutkimukset ja kirjallisuus
Tuulivoiman aluetalousvaikutukset: työllisyysluvut ja aluetalousvaikutukset elinkaaren eri
vaiheissa (Suomen tuulivoimayhdistys & Ramboll 2019, https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/tuulivoiman-aluetalousvaikutukset-29.4.2019.pdf)

Vaikutusten arvioinnin ovat tehneet asiantuntijatyönä sosiologi ja maankäytön asiantuntijat yhteistyössä. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on hyödynnetty soveltuvin osin Imperia-hankkeessa kehitettyjä menetelmiä. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu sekä tuulivoimaloiden että
ulkoisten sähkönsiirtoreittien aiheuttamia mahdollisia vaikutuksia.
Vaikutusten arviointi on tehty sanallisena asiantuntija-arviona Sitowise Oy:n toimesta.

2

Nykytilan kuvaus

2.1

Asutus ja väestö
Hankealue sijaitsee Pirkanmaalla, jossa asuu yhteensä noin 524 000 asukasta. Ikaalisissa asukkaita
on noin 7000. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Ikaalisten kaupungin väkiluku on viimeisen 10 vuoden aikana laskenut noin 500 henkilöllä.
Ikaalisten kaupungin keskusta sijaitsee noin 11 kilometriä hankealueen eteläpuolella. Parkanon keskusta sijaitsee noin 13 kilometriä hankealueen pohjoispuolella. Jämijärven keskusta sijaitsee noin
20 kilometriä hakealueen länsipuolella.
Hankealueella ei sijaitse vakituisessa tai vapaa-ajan asuinkäytössä olevia rakennuksia. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Lähin lomarakennus sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Asuinrakennuksia on noin kahden kilometrin päässä suunnitelluista tuulivoimaloista hankealueen luoteispuolella
Leppäsjärvellä ja Poltissa sekä lounaispuolella Tevaniemessä.
Kaava-alueen lähiympäristössä sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset on esitetty kuvassa 2.1. sekä
taulukoissa 2.1. ja 2.2.
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Kuva 2.1. Hankealueen ja sähkönsiirtolinjan reittivaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuvat asuin- ja lomarakennukset (MML, Maastotietokanta).
Taulukko 2.1. Lähimpien asuinkäytössä olevien vakituisten asuinrakennusten sijoittuminen suhteessa lähimpiin tuulivoimaloihin arvioitavissa vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2.

Vaihtoehto
VE 1
VE 2

Lähin asuinrakennus
1,5 km
1,5 km

Asuinrakennuksia
2 km:n etäisyydellä
28 kpl
21 kpl

Asuinrakennuksia
5 km:n etäisyydellä
286 kpl
280 kpl

Taulukko 2.2. Lähimpien lomarakennusten sijoittuminen suhteessa lähimpiin tuulivoimaloihin arvioitavissa vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2.

Vaihtoehto
VE 1
VE 2

Lähin lomarakennus
1,5 km
1,5 km

Lomarakennuksia
2 km:n etäisyydellä
18 kpl
14 kpl

Lomarakennuksia
5 km:n etäisyydellä
234 kpl
277 kpl

Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen lähellä sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten lukumäärät on esitetty seuraavassa kuvassa 2.2 sekä taulukoissa 2.3. ja 2.4.
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Kuva 2.2 Sähkönsiirtolinjan reittivaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuvat asuin- ja lomarakennukset
(MML, Maastotietokanta).
Taulukko 2.3. Lähimpien asuinrakennusten sijoittuminen suhteessa sähkönsiirron
reittivaihtoehtoihin.
Vaihtoehto

Etäisyys lähimpään
asuinrakennukseen

Asuinrakennuksia
50 m:n etäisyydellä

Asuinrakennuksia
100 m:n etäisyydellä

VE A
VE B

1,8 m
50 m

14 kpl
2 kpl

19 kpl
9 kpl

Taulukko 2.4. Lähimpien lomarakennusten sijoittuminen suhteessa sähkönsiirron
reittivaihtoehtoihin
Vaihtoehto

Etäisyys lähimpään
lomarakennukseen

Lomarakennuksia
50 m:n etäisyydellä

Lomarakennuksia
100 m:n etäisyydellä

VE A
VE B

130 m
50 m

0 kpl
0 kpl

0 kpl
2 kpl
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Hankealueen lounaispuolelle noin kolmen kilometrin etäisyydelle sijoittuu Tevaniemen kylätaajama, jossa sijaitsee niin kutsuttuja herkkiä kohteita, eli ympäristöhäiriöiden haittavaikutuksille erityisen herkkiä toimintoja, joita ovat esimerkiksi asukastilat, päiväkodit, koulut, iäkkäiden palvelutalot ja sairaalat.
Tevaniemen taajamassa sijaitsee terveydenhuollon toimipiste ja tehostettua palveluasumista tarjoava hoitokoti Nikula, yksityinen lastensuojelun palveluita tarjoava Holvikoti sekä noin 70 oppilaan
koulu, jonka yhteydessä toimii myös esikoulu ja ryhmäperhepäiväkoti. Lisäksi Tevaniemessä sijaitsee Maamiesseurantalo, jossa järjestetään alueen asukkaille tapahtumia ja tilaisuuksia. Muualta
hankealueen lähiympäristöstä ei ole tunnistettu vastaavanlaisia herkkiä kohteita.
Hankealueen ja sähkönsiirtolinjan reittivaihtoehtojen läheisyydessä sijaitsevat herkät kohteet on
esitetty seuraavassa kartassa (Kuva 2.3).

Kuva 2.4 Hankealueen ja sähkönsiirtolinjan läheisyyteen sijoittuvat herkät kohteet (MML, Maastotietokanta ja Ikaalinen.fi).
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2.2

Virkistys ja matkailu
Hankealuetta voidaan käyttää ulkoiluun, retkeilyyn, marjastukseen, sienestykseen, metsästykseen
ja luonnon tarkkailuun. Tevaniemen läpi kulkee patikointireitti (Pirkan Taival) Seitsemisistä Tevaniemeen sekä hiihtovaellusreitti Seitsemisistä Ikaalisten Kylpylään. Reitin varrella sijaitsee nuotiopaikkoja. Hankealueen itäpuolella sijaitsee kaksi vuokrakämppää retkeilijöille ja laavupaikka sekä
pohjoispuolella kaksi metsästysmajaa.
Hankealueen länsipuolella sijaitsee Tevaniemen kuntopolku ja -latu. Lisäksi hankealueen lounaispuolella sijaitsee Tevaniemen yleinen uimaranta, Tevaniemen koulun yhteydessä luistelukaukalo
sekä Maamiesseurantalo, jossa järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Hankealueen luoteispuolella on Aurejoen melontareitti ja Poltinkosken golfkenttä sekä Poltinkosken tanssilava. Hankealueen kaakkoispuolella sijaitsee kesäteatteri ja Röyhiön kylätalo.
Hankealueen länsipuolella sijaitsee Manso Camping leirintäalue ja koillispuolella Vahojärven leirikeskus.
Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat ulkoilu- ja virkistysreitit sekä virkistyskäyttökohteet on esitetty kuvassa 2.5.

Kuva 2.5 Tevaniemen hankealueen läheisyydessä sijaitsevat virkistyskäyttökohteet (LIPAS, MML
Maastotietokanta).
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2.3

Elinkeinotoiminta
Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä. Hankealueella ei ole maatalouskäytössä olevia
peltoalueita. Hankkeen lähiseudulla harjoitetaan maataloutta. Hankealuetta lähimmät lypsykarjatilat sijaitsevat hankealueen koillispuolella noin 2,2 kilometrin etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista voimaloista sekä hankealueen eteläpuolella noin 3,3 kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista. Lisäksi lypsykarja- ja emolehmätiloja sijaitsee Tevaniemen kylätaajaman tuntumassa noin
2,7-3,3 kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista. Hankealueen läheisimmät karjatilat on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2.6).

Kuva 2.7 Hankealueen läheiset karjatilat.
Hankealueen läheisyydessä matkailuelinkeinotoimintaa harjoittavat muun muassa Manso Camping
leirintäalue noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä sekä Vahojärven leirikeskus noin kuuden kilometrin etäisyydellä.

3

Vaikutusten tunnistaminen
Sosiaalisia vaikutuksia voi aiheutua tuulivoimahankkeista usealla eri tavalla. Vaikutukset saattavat
olla suoria (esim. melu) tai epäsuoria (esim. rajoitukset alueen virkistyskäytössä). Lisäksi tuulivoimahankkeet saattavat aiheuttaa yleisesti kokemiseen perustuvia vaikutuksia (esim. muutoksia maisemassa). Yleistäen elinympäristön muuttumisella saattaa olla vaikutuksia alueen ihmisiin ja yhteisöihin.
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Tuulivoimahankkeissa tyypillisiä ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat yleensä voimaloiden käyntiäänen ja varjon välkkymisen koetut vaikutukset sekä elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan
kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristössä (ns. sosiaaliset vaikutukset). Vaikutuksilla terveyteen tarkoitetaan hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvia vaikutuksia, joita saattaa aiheutua esimerkiksi melusta tai muusta elinympäristön häiriöstä. Vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan myös mahdolliset huolet ja muut kokemukset. Arviointi perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n laajaan terveyden määritelmään, jonka
mukaan terveys on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, jossa ihminen on myönteisessä
vuorovaikutuksessa elinympäristönsä kanssa (Savolainen-Mäntyjärvi & Kauppinen 2000, 20).
Tuulivoimahankkeissa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voivat olla
muun muassa hankkeen aiheuttamat välittömät tai välilliset muutokset:
-

Asumisviihtyvyydessä (vakituisten ja loma-asukkaiden maisema, melu tai muu elinympäristössä
koettu häiriö)
Alueiden virkistyskäytössä tai harrastusmahdollisuuksissa (esim. marjastus, luonnossa liikkuminen, kalastus, metsästys, muut vapaa-ajan viettotavat tms.)
Ihmisten huolissa, peloissa, toiveissa tai tulevaisuuden suunnitelmissa
Luonnonvarojen hyödyntämisessä
Paikallisten asukkaiden kokemassa yhteisöllisyydessä
Vakituisten ja loma-asuntojen tai maa-alojen kiinteistöjen arvossa
Elinkeinoelämässä tai työllisyydessä

Elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten lisäksi tässä luvussa käsitellään
vaikutuksia virkistyskäyttöön, elinkeinotoimintaan ja matkailuun. Virkistyskäytön osalta arvioidaan,
miten tuulivoimalat ja sähkönsiirtoreitit muuttavat virkistyskäytön mahdollisuuksia ja olosuhteita
vaikutusalueella. Vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan, että rakennettu ympäristö maisemakuvassa saattaa vähentää kokemusta koskemattomasta luonnosta ja tällä voi olla välillisiä vaikutuksia
alueen virkistyskäyttöön.
Hankkeella voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia alueen elinkeinotoimintaan. Tuulivoiman työllisyysvaikutukset Suomessa muodostuvat erityisesti tuulivoimaloiden suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Tuulivoimahanke työllistää alueen asukkaita rakentamisvaiheessa ja käytön aikana, ja hankkeella on myös laajempia myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. Tuulivoimahankkeen rakentaminen voi vaikuttaa elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksiin
käyttää aluetta ja sen lähiympäristöä. Lisäksi hanke voi vaikuttaa alueen vetovoimaisuuteen ja siten
matkailuun liittyviin elinkeinoihin. Matkailuun kohdistuvat vaikutukset liittyvät pääosin hankkeesta
aiheutuviin muutoksiin alueen elämysarvossa ja saavutettavuudessa.
Tuulivoimahankkeiden yhteydessä on tuotu esiin huoli tuulivoimaloiden vaikutuksista eläintiloihin
ja tuotantoeläinten poikasten saamiseen. Ruotsissa on tehty tutkimus siitä, miten tuulivoimaloiden
melu tai välke vaikuttaa nisäkkäisiin, kuten esimerkiksi nautoihin (Helliding ym. 2012. The impacts
of wind power on terrestrial mammals. Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm). Tutkimuksen mukaan lehmät voivat stressaantua, silloin kun melu on 60-75 dB tai jos esiintyy välkettä
eli aurinko paistaa voimalan liikkuvien lapojen takaa. Tevaniemen tuulivoimahankkeen meluvaikutuksia on tarkasteltu melumallinnuksen avulla sekä välkevaikutuksia välkemallinnuksen avulla. Niiden perusteella arvioidaan melun ja välkkeen vaikutuksia Tevaniemen hankealueen läheisyydessä
sijaitseviin karjatiloihin.
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4

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kriteerit
Vaikutuksen merkittävyys määritetään vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella aiemmin kaava-YVA-selostuksen luvussa 8.4 ”Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden
määrittely” esitetyn taulukon 8.6 perusteella. Arviointi on tehty seuraavissa taulukoissa 4.1 ja 4.2
esitettyjen kriteerien mukaisesti.
Taulukko 4.1. Vaikutusalueen herkkyys ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutusalueen
herkkyys
Suuri herkkyys

Yhteiskunnallinen merkitys / Alttius muutoksille





Kohtalainen
herkkyys







Vähäinen
herkkyys








Alle kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsee jonkin verran (yli 5)
asuin- tai loma-asuinkäytössä olevia rakennuksia.
Kaava-alueen läheisyydessä (alle 5 km voimaloista) on useita ympäristöhäiriöille herkkiä kohteita kuten koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset.
Kaava-alue on tärkeä elinkeinojen harjoittamisen, virkistyksen tai matkailun kannalta.
Kaava-alueella on nykytilassa vähän tai ei lainkaan ympäristöhäiriöitä
(melu, liikenne jne.) aiheuttavia toimintoja.
Kaava-alue on säilynyt pitkään muuttumattomana.
Alle kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsee jonkin verran (yli
15) asuin- tai lomarakennuksia.
Kaava-alueen läheisyydessä (alle 5 km voimaloista) on yksittäisiä ympäristöhäiriöille herkkiä kohteita kuten koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset.
Hankkeen vaikutusalue (alle 10 km voimaloista) on tärkeä elinkeinojen
harjoittamisen, virkistyksen tai matkailun kannalta.
Kaava-alueella on jonkin verran ympäristöhäiriöitä (melu, liikenne jne.)
aiheuttavia toimintoja.
Ympäristössä on muutoksia ajoittain.
Alle kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsee vähän (alle 15)
asuin- tai lomarakennuksia.
Kaava-alueen läheisyydessä (alle 5 km voimaloista) ei ole ympäristöhäiriöille herkkiä kohteita kuten koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset.
Hankkeen vaikutusalue (alle 10 km voimaloista) ei ole kovin tärkeä elinkeinojen harjoittamisen, virkistyksen tai matkailun kannalta.
Kaava-alueella on paljon ympäristöhäiriöitä (melu, liikenne jne.) aiheuttavia toimintoja.
Ympäristön muutostila on jatkuva.
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Taulukko 4.2. Muutoksen voimakkuuden kriteerit ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Muutoksen suuruus
Suuri
kielteinen muutos

Voimakkuus ja suunta / alueellinen laajuus ja ajallinen kesto






Kohtalainen
kielteinen muutos







Vähäinen kielteinen
muutos





Ei muutosta




Myönteinen muutos








Hankkeesta aiheutuu paljon kielteisiä muutoksia ihmisten elinoloihin, terveyteen, elinkeinojen harjoittamiseen, virkistykseen tai matkailuun.
Hanke aiheuttaa merkittäviä häiriöitä nykyiselle asutukselle, lomaasutukselle tai virkistykselle (esim. melu, välke).
Tuulivoimalat näkyvät usealle asutukseen, loma-asutukseen tai virkistykseen käytettävälle alueelle alle kahden kilometrin etäisyydellä
Hanke aiheuttaa pysyvää tai pitkäkestoista estevaikutusta.
Hanke aiheuttaa merkittäviä ristiriitoja paikallisten asukkaiden kesken ja heikentää siten yhteisöllisyyttä.
Hankkeesta aiheutuu jonkin verran kielteisiä muutoksia ihmisten
elinoloihin, terveyteen, elinkeinojen harjoittamiseen, virkistykseen
tai matkailuun.
Hanke aiheuttaa kohtalaisia häiriöitä nykyiselle asutukselle, lomaasutukselle tai virkistykselle (esim. melu, välke).
Tuulivoimalat näkyvät usealle asutukseen, loma-asutukseen tai virkistykseen käytettävälle alueelle alle viiden kilometrin etäisyydellä
Hanke aiheuttaa väliaikaista (n. 5-10 vuotta) estevaikutusta.
Hanke voi aiheuttaa ristiriitoja paikallisten asukkaiden kesken ja heikentää siten yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Hankkeesta aiheutuu vähän kielteisiä muutoksia elinoloihin, terveyteen, elinkeinoihin, virkistykseen tai matkailuun.
Hanke aiheuttaa vähäisiä häiriöitä nykyiselle asutukselle, loma-asutukselle tai virkistykselle (esim. melu, välke).
Tuulivoimalat näkyvät usealle asutukseen, loma-asutukseen tai virkistykseen käytettävälle alueelle 5-10 kilometrin etäisyydellä
Hanke aiheuttaa lyhytaikaista estevaikutusta.
Hanke ei aiheuta muutoksia ihmisten elinoloihin, terveyteen, elinkeinojen harjoittamiseen, virkistykseen tai matkailuun.
Hanke aiheuttaa myönteisiä muutoksia ihmisten elinoloihin, terveyteen, elinkeinoihin, virkistykseen tai matkailuun.
Hanke tuottaa tuloja maanomistajille, verotuloja kunnalle ja työllistää paikallisia yrittäjiä.
Muutokset mahdollistavat uusia toimintatapoja tai liikkumismahdollisuuksia.
Hankkeen myötä ympäristön terveellisyys ja turvallisuus parantuvat
päästöjen vähentymisestä johtuen (esim. ilmansaasteet, melu, tärinä).
Muutokset saattavat parantaa alueen identiteettiä tai lisätä yhteisöllisyyttä (mm. ristiriitojen ja konfliktien ratkeaminen).
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5

Asukasvuorovaikutus, osallistuminen ja media

5.1

Seurantaryhmä, yleisötilaisuus ja uutisointi
Hankkeelle muodostetun seurantaryhmän etäkokoontuminen järjestettiin 3.6.2021. Seurantaryhmän tarkoituksena on tehostaa tiedonkulkua hankkeen etenemisestä hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä sekä edistää kansalaisten osallistumista hankkeen suunnitteluun. Seurantaryhmässä on tuotu esille eri toimijoiden intressejä ja kaava-alueen ympäristön ominaispiirteitä. Seurantaryhmän kokoonpanoon kuuluvat keskeiset alueella toimivat yhdistykset,
jotka edustavat asukkaita, kyläläisiä ja kotiseutua, metsästäjiä, luonnonsuojelijoita sekä yrityksiä.
Tilaisuudesta laadittu muistio on toimitettu kaikille seurantaryhmän jäsenille.
YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 28.9.2021 Tevaniemen maamiesseuran talolla. Tilaisuudessa oli paikalla yhteensä 52 henkeä. Tilaisuudessa oli myös hankkeesta vastaavan, kunnan,
yhteysviranomaisen sekä YVA-konsultin edustajia keskustelemassa. Tilaisuuksissa esiteltiin YVAmenettelyn kulkua, Tevaniemen tuulivoimahanketta sekä YVA-ohjelman sisältöä. Keskusteluissa
esille nousseita aiheita olivat muun muassa:












Tuulivoimaloiden vaikutus oman tontin maisemaan ja äänitasoon
Vaikutukset kiinteistöjen arvoon
Vaikutukset kyläasutukselle
Vaikutukset ihmisiin ja eläimiin
Tuulivoimaloiden korkeus ja teho
Melumallinnusten toteuttaminen tämän kokoluokan tuulivoimaloille
Tuulivoimaloiden käyttöikä
Voimaloiden perustukset ja purkukustannuksista vastaaminen elinkaaren päätyttyä
Kiviaineisten ottaminen ja teiden kunnostaminen
Vaikutukset kalakantoihin ja arvokkaisiin koskikalastusalueisiin
Vaikutus pohjavesialueisiin ja maatärinä

Hanketta ja sen valmistelua on ollut mahdollista seurata hankkeesta vastaavan, Tevaniemen Tuuli
Oy:n, sekä yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen internetsivuilta. Hankkeen
valmistelusta, YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta on uutisoitu ja mielipidekirjoituksia on julkaistu ainakin Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven ja Viljakkalan paikallislehti UutisOivassa.

5.2

Kirjalliset mielipiteet
Tevaniemen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 23 viranomaisen tai yhteisön lausuntoa sekä 39 yksityisten tai yhdistysten jättämää kirjallista mielipidettä. Selvä
enemmistö kirjallisen mielipiteen jättäneistä joko vastustaa suorasanaisesti tai suhtautuu hankkeen
toteuttamiseen kriittisesti. Yli puolessa kaikista mielipiteistä on haittavaikutuksina mainittu riskit
Tevaniemen pohjavesialueelle ja vedenottamoille, tuulivoimaloiden maisema- ja meluvaikutukset
sekä vaikutukset kiinteistöjen arvoon.
Runsaassa kolmasosassa mielipiteistä on huolena, epäkohtana tai haittavaikutuksena tuotu esille
suunniteltujen voimaloiden poikkeuksellisen suuri koko, puutteelliset tiedot tai luotettavan tiedon
tai kokemuksen puuttuminen tämän kokoluokan voimaloista, voimaloiden sijoittaminen liian lähelle asutusta sekä vaikutukset virkistykseen ja luontoon. Yli neljäsosa mielipiteistä keskittyy tuulivoimaloiden infraääniin ja välkkeeseen tai niiden mahdollisiin terveysvaikutuksiin sekä kulttuurimaiseman tai maaseutumiljöön muutokseen hankkeen myötä.
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Noin viidesosa mielipiteistä vetoaa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 liitekartastossa määriteltyyn
hiljaiseen alueeseen, Tevaniemen kylätaajaman asutukseen ja hankealueen lähistöllä sijaitseviin
kouluun, päiväkotiin, vanhusten tehostetun palveluasumien yksikköön ja lastenkotiin hankkeen vaikutuksille herkkinä kohteina. Mielipiteissä on vedottu myös Tevaniemen kylän maineeseen viihtyisänä asuinpaikkana, kylän elinvoimaisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Hankkeen suunnittelun on
myös havaittu aiheuttaneen eripuraa asukkaiden keskuudessa ja epäilty vaikutusten arvioinnin tai
mallinnusten luotettavuutta.
Kirjallisista mielipiteistä välittyy kuva Tevaniemestä vireänä ja elinvoimaisena kyläyhteisönä. Lähellä
sijaitsevat myös Leppäsjärven ja Poltin kylät. Läheistä hankealuetta pidetään hiljaisena, luonnonkauniina ja maisemallisesti arvokkaana virkistysalueena, jonka monet haluaisivat sellaisena säilyttää. Monet pitävät aluetta soveltumattomana tuulivoimatuotannolle läheisen asutuksen sekä
luonto- ja maisema-arvojen vuoksi. Mielipiteistä välittyy epävarmuutta, huolta ja pelkoa tuulivoimaloiden mahdollisista terveysvaikutuksista. Monissa mielipiteissä toistuu huoli kiinteistöjen arvon
alenemisesta hankkeen mahdollisen toteutumisen myötä. Useissa mielipiteissä on myös tuotu
esille hankkeen suunnittelun aiheuttamat sosiaaliset jännitteet mielipiteiden jakaantuessa hanketta kannattavien ja vastustavien välillä.

5.3

Asukaskysely
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin ja asukasvuorovaikutuksen tueksi toteutettiin syksyllä
2021 asukaskysely, jolla selvitettiin hankealueen nykyistä käyttöä sekä asukkaiden suhtautumista
hankkeeseen ja tuulivoimaan yleisesti. Asukkailta kysyttiin muun muassa hankkeen merkittävimmistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista sekä vaikutuksista virkistyskäyttöön, maisemaan ja
asumisviihtyisyyteen. Kysely käsitti sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä, joihin vastattiin vapaamuotoisesti.
Kysely toteutettiin avoimena internetkyselynä YVA-ohjelman nähtävillä oloaikana 20.9. –
24.10.2021 välisenä aikana. Kyselyn linkki oli esillä hankkeesta vastaavan Tevaniemen Tuuli Oy:n
internetsivulla. Lisäksi hankkeesta vastaavan edustaja jakoi postilaatikoihin kartassa esitetyllä alueella 450 kyselytiedotetta ja paperista vastauslomaketta 22.9. - 24.9.2021 välisenä aikana. Kyselyn
toteutuksesta uutisoitiin myös Seutulehti UutisOivassa 7.10.2021 ja 21.10.2021.
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Asukaskyselyn vastausjakaumista on koostettu yhteenveto arviointiselostuksen liitteessä. Tässä luvussa esitetään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin kannalta keskeiset havainnot.
5.1.3

Vastaajat
Vastauksia kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 150 kpl, joista 139 internetin kautta
ja 11 postitse. Valtaosa vastanneista (66,0 %) on hankealuetta ympäröivällä alueella asuvia vakituisia asukkaita. Loma-asukkaita on 29,3 %. Maanomistajia, jotka eivät asu tai omista lomarakennusta
alueella, on 4,7 % vastanneista. Yli puolet (50,7 %) vastanneista asuu tai omistaa loma-asunnon tai
maata alle 2 km:n etäisyydellä hankealueesta. Alle 5 km:n etäisyydellä hankealueesta asuu tai omistaa loma-asunnon tai maata yhteensä 88,0 % kyselyyn vastanneista.
Eniten vastauksia kyselyyn saatiin Ikaalisista (66,7 %) ja Ikaalisten kaupungin keskustasta (4,7 %).
Yhteensä 6,7 % vastanneista asuu Ikaalisten naapurikunnissa Parkanossa, Jämijärvellä, Hämeenkyrössä ja Ylöjärvellä. Runsas viidesosa (22,0 %) vastaajista asuu muualla kuin Ikaalisissa tai naapurikunnissa. Ulkopuolisista paikkakunnista eniten vastauksia tuli Tampereelta, Helsingistä ja Kankaanpäästä. Yksittäisiä vastauksia saatiin muun muassa Lempäälästä, Tuusulasta, Turusta, Espoosta, Kihniöstä ja Nokialta.
Tuulivoimalat ovat tuttuja enemmistölle vastaajista. Yli puolet (51,3 %) on käynyt jonkun olemassa
olevan voimalan juurella ja 39,3 % on nähnyt voimaloita lähietäisyydellä.

5.2.3

Hankealueen nykyinen käyttö
Hankealuetta käytetään pääosin marjastukseen ja sienestykseen (76,5 % vastanneista), ulkoiluun,
patikointiin tai hiihtämiseen (67,8 %) ja luonnon tarkkailuun (49,7 %). Myös kalastuksella (32,9 %)
ja metsätalouden harjoittamisella (24,8 %) on varsin suuri merkitys alueen käyttäjille. Kesäaikaan
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alueella liikkuu joko päivittäin tai viikoittain yhteensä 48,6 % vastanneista, syksyllä 48 %, keväällä
44 % ja talvisin 29,4 % vastanneista. Avoimissa vastauksissa korostuu alueen merkitys marjastus-,
sienestys- ja retkeilymaastona ja lähivirkistysalueena, josta haetaan luonnonrauhaa ja hiljaisuutta.
”Hankealue on nykyisellään rauhallista monimuotoista metsäluontoa, joka antaa mahdollisuuden
monipuoliseen virkistyskäyttöön sekä luonnonantimien, kuten marjojen ja sienten poimintaan.”
”Hyvää marjastus- ja sienestysmaastoa. Pienten lampien ja järvien luoma luontorauha, missä on
mukava patikoida ja nauttia luonnosta.”
”Alue on metsämaata, jota halkovat jo valmiit metsäautotiet. Alue on niin lähellä Tevaniemen kylää,
että täältä on kätevä polkupyörälläkin käydä hakemassa pari kolme ämpärillistä mustikoita tai puolukoita. Ahvenlampi on helppokulkuisine rantoineen oiva kalastuspaikka - myöskin polkupyörä/mopoetäisyydellä.”
5.3.3

Vastaajien arviot hankkeen vaikutuksista
Vastaajia pyydettiin arvioimaan tuulivoimahankkeen vaikutuksia sekä yleisesti, kuntatasolla että
omassa elinympäristössä. Yleisesti ottaen vastaajat pitävät erittäin tärkeänä sitä, että Suomi vähentää riippuvuutta tuontienergiasta: yhteensä 83 % vastanneista on väittämän kanssa joko täysin tai
jokseenkin samaa mieltä. Valtaosa vastanneista on myös perehtynyt tuulivoiman vaikutuksiin: yhteensä 82 % vastanneista on väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Lähes puolet
vastanneista (48 %) kannattaa yleisesti tyylivoiman lisäämistä Suomessa, ja yhtä suuri osa katsoo
tuulivoiman olevan kestävää ja säästävän luonnonvaroja.
Tuulivoiman rakentaminen herättää myös epäilyksiä. Kysymys näyttää toisaalta olevan tuulivoimahankkeeseen tottumisesta sekä luottamuksesta viranomaisten ammattitaitoon ja lakeihin, jotka
ohjaavat tuulivoiman suunnittelua. Eniten eri mieltä vastaajat ovat väittämästä ”Lähiympäristön
asukkaat tottuvat ajan kuluessa tuuli- voimahankkeeseen eikä sitä koeta häiritsevänä”. Vastaajista
yhteensä 62 % on tästä väittämästä täysin tai jokseenkin eri mieltä.
Kuntatason arvioinneissa myönteisinä vaikutuksina korostuvat tuulivoimahankkeen vaikutukset
kunnan talouteen ja elinvoimaisuuteen sekä alueen työllisyyteen. Kielteiset vaikutukset nähdään
kohdistuvan ennen kaikkea alueen arvostukseen ja matkailuun.
Omaan elinympäristöön kohdistuvissa vaikutuksissa korostuvat kielteiset vaikutukset. Merkittävimpinä kielteisinä vaikutuksina nähdään vaikutukset: 1) maisemaan, 2) luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, 2) asumisviihtyisyyteen, 3) alueen melutasoon, 4) virkistyskäyttöön sekä 3) kiinteistöjen
arvoon. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen, työn tai ammatin harjoittamiseen ja ilmastoon nähdään vähiten kielteisinä.
Merkittävimpinä hankkeen myönteisinä puolina vastaajat pitävät energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen vähenemistä, alueen tieverkoston ja sen kunnossapidon paranemista sekä vaikutuksia
kuntatalouteen. Myös tuontienergiariippuvuuden väheneminen nähdään merkittävänä myönteisenä puolena. Merkittävimpinä hankkeen kielteisinä vaikutuksina vastaajat pitävät maisemavaikutuksia, tuulivoimaloista aiheutuvaa ääntä ja vaikutuksia alueen luontoon.
Vapaamuotoisissa vastauksissa korostuvat huolet tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista ja kiinteistöjen arvon alenemisesta. Voimaloiden suuri koko ja sijoittaminen lähelle asutusta myös arveluttaa.
Muutamassa vastauksessa on tuotu esille kyläyhteisön jakaantuminen hankkeen kannattajiin ja vastustajiin, mikä on aiheuttanut eripuraa asukkaiden keskuudessa.
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”Terveysvaikutukset ihmisiin sekä alueen eläimistöön. Riskinä pidän kylän mahdollista suurta taantumista, kun nuoret lapsiperheet muuttavat pois.”
”Tuulivoima voi olla myönteinen asia oikein sijoitettuna (ei hiljaisuusalueelle, ei kansallispuiston
eikä arvokkaiden vesistöjen naapuriin ja riittävä etäisyys asutuksiin)!!”
”Kuten käynnissä olevasta keskustelusta voi huomata niin koko kylän välit ovat jo sekaisin, eikä tilanne juuri näytä paranevan. Tuli myllyjä tai ei, niin pysyviä negatiivisia vaikutuksia on ainakin jo
syntynyt.”
5.4.3

Yleisnäkemys hankkeesta ja kanta vaihtoehtoihin
Kyselyyn vastanneiden yleisnäkemys hankkeesta on kielteinen. Vastanneista 62 % on joko täysin tai
jokseenkin eri mieltä väittämästä ”Tevaniemen tuulivoimahanke on mielestäni kannattava”. Saman
verran vastaajista (63 %) myös katsoo, että suunniteltava hanke ja alueen nykyinen käyttö eivät sovi
yhteen. Vastaajista 46 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, että ”Tuulivoima sinänsä on kannatettavaa, mutta ei sovellu Tevaniemen hankealueelle”.
Enemmistö vastaajista (58,4 %) pitää parhaana YVA-menettelyssä tarkasteltavana hankkeen vaihtoehtona sitä, että hanketta ei toteuteta (VE 0). Kahdesta arvioitavasta toteuttamisvaihtoehdosta
ensimmäinen (VE 1) saa selvästi suuremman kannatuksen (23,5 %) verrattuna VE 2 vaihtoehtoon
(6,0 %). Näiden vaihtoehtojen välillä ei nähdä juurikaan eroa.
”No jos 8 niin miksei 9 samalla? Mikä näillä on erona, siitä ei ole tietoa (muuta kuin kustannukset
ja teho. Infra on kumminkin tehtävä).”
”Samalla vaivalla ja rakennushaitoilla on paras tehdä kerralla enemmän voimaloita. Energiaa myös
kertyy enemmän.”
Hankkeen vaihtoehtoja koskevissa vapaamuotoisissa perusteluissa kommentoidaan erityisesti voimaloiden suurta kokoa ja sitä, että ne tulisivat liian lähelle asutusta. Tuulivoimalat olisivat hyväksyttävämpiä, jos ne voitaisiin rakentaa riittävän etäälle asutuksesta.
”Suunnitellut tuulivoimalat ovat niin suuret, ettei niistä ole tarvittavaa tutkimus tietoa, sopivat mieluummin merelle.”
”Sinänsä tuulivoima voi olla hyvä vaihtoehto, mutta sijoittelussa pitää enemmän kiinnittää huomio
siihen, että tuulivoimalat eivät tule näin lähelle asutustaajamia. Varmasti Suomesta löytyy alueita,
missä on enemmän etäisyyttä asukkaisiin. Ja miksi ollaan kylän läheisyyteen suunnittelemassa näin
korkeita tuulimyllyjä?”
Sähkönsiirtoehdotuksessa maakaapelointia pidetään ilmajohtoa selvästi parempana vaihtoehtona.
Kaapelin kaivaminen pohjavesialueen läpi kuitenkin epäilyttää monia.
”Jos hanke toteutetaan, on maakaapelointi ja maanpäällisen voimalinjan poisto ainoa järkevä tapa
hoitaa asia.”
”Miten voidaan pohjavesialueen läpi kaivaa maakaapeli. Eikö siinä ole vaarana alueen vedentuotannon häiriintyminen.”

LIITE 14 Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan

17/32

30.3.2022

Tuulivoimaloiden sijoittelua koskevissa avovastauksissa ja muissa hankkeen suunnittelussa huomioitavissa asioissa on kommentoitu laajasti suurikokoisten voimaloiden sijoittamista lähelle asutusta. Vastanneiden mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi huomioida riittävästi hankealueen välittömässä läheisyydessä asuvien asumisviihtyvyys ja mielipiteet hankkeesta.
”Näin suurista voimaloista kun on kyse, niin pitäisi lähimpään asutukseen olla enemmän kun 2,5
km. Olisi kohtuullista, että etäisyys olisi 3 km. Tällaisia toiveita on esitetty myös muualla Länsi-Suomessa.”
”Enemmän huomioon mitä vaikutuksia on alueella asuviin ihmisiin ja yhteisöihin (nyt puhutaan
enemmän ympäristövaikutuksista).”
Kyläläisten, myös sellaisten, jotka eivät hyödy taloudellisesti asiasta, mielipide ja asumisviihtyvyys
asiat pitäisi huomioida.”
”Hanke on todella laaja ja pitkävaikutteinen koskiessaan ainakin kahta sukupolvea, joten tuulivoimahanke vaatii tosiasioihin pohjautuvaa perusteellista selvitystyötä ja sen avointa käsittelyä, ennen
kuin se voi edetä.”
5.5.3

Tiedonsaanti hankkeesta
Selvä enemmistö vastanneista (91,8 %) on lukenut tai kuullut hankkeesta aikaisemmin. Valtaosa on
myös lukenut hanketta koskevia mielipide- tai lehtikirjoituksia (92,7 %) tai keskustellut hankkeesta
lähiympäristön asukkaiden kanssa (88,4 %). Suurin osa vastanneista (84,9 %) tietää, mistä löytää
tarvittaessa lisätietoja hankkeesta. Toisaalta yli puolet vastanneista (50,3 %) on sitä mieltä, että
hankkeesta ei ole tiedotettu riittävästi.
Hankkeesta haluttaisiin lisää tietoa internetistä esimerkiksi hanketoimijan tai kunnan sivuilta (50,7
%), yleisötilaisuuksilla (48,6 %), lehdistötiedotteilla (45,7 %) tai sähköpostilla (20,3 %). Lisää tietoa
haluttaisiin muun muassa vaikutuksista kiinteistöjen arvoon, korvauksista maanomistajille, ultraäänistä ja maan tärinävaikutuksista, terveysvaikutuksista, tuulivoimalan pystyttämismetodeista, lapojen turvallisuudesta ja elinkaaresta, kaivettavan maan määrästä sekä voimaloiden elinkaaren päättymisen jälkeen jäävän jätemäärän loppusijoittamisesta. Kyselylomakkeen lopussa kirjoitetuissa vapaamuotoisissa kommenteissa tähdennettiin muun muassa suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin
avoimuutta, asukkaiden mielipiteiden huomioimista ja vaikutusmahdollisuuksia, riittävää turvaetäisyyttä asutukseen ja korvausasioiden selvittämistä.

6

Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan

6.1

Tuulivoimahankkeen vaikutukset rakennus- ja purkuvaiheessa
Rakennusvaiheen aikana hankealueella on työmaita, joilla liikkuminen on kielletty. Voimaloiden rakennusaika tuo nykyiseen äänimaisemaan muutoksen, merkittävimpänä raskaiden ajoneuvojen liikenteen aiheuttama melu. Rakentaminen lisää liikennettä, tärinää ja melua ja muuttaa maisemaa
kaava-alueella sekä sen läheisyydessä. Kaava-alueella ei sijaitse asuin- tai lomarakennuksia. Lähimmät asuin- tai lomarakennukset sijaitsevat 1,5 km etäisyydellä lähimmistä rakennettavista voimaloista. Rakennusvaihe voi jonkin verran vähentää lähimpien asuin- ja loma-asuntojen viihtyisyyttä.
Rakentaminen aiheuttaa häiriötä myös alueella liikkuville virkistäytyjille ja matkailijoille (marjastajat, sienestäjät, ulkoilijat, luonnon tarkkailijat, kalastajat, metsästäjät).
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Tuulivoimaloiden rakentaminen lisää erityisesti raskasta liikennettä alueella jonkin verran, mikä voi
vaikuttaa ajoittain alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Vaikutus liikenneturvallisuuteen alueella on kuitenkin vähäinen ja ajoittuu vain rakentamisvaiheeseen. Kaiken kaikkiaan rakennusvaiheen häiriöt ovat väliaikaisia ja paikallisia. Purkamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset vaikutukset.
Tuulivoimahankkeen rakentamisesta aiheutuvia elinkeinovaikutuksia on käsitelty jäljempänä käytön aikaisten vaikutusten yhteydessä.

6.2

Tuulivoimahankkeen käytön aikaiset vaikutukset

6.1.2

Elinolot ja viihtyvyys
Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset ovat kokemusperäisiä, ja tuulivoimahankkeissa
niitä tarkastellaan tyypillisesti melun, välkkeen, maiseman muutoksen sekä virkistyskäytön näkökulmasta. Nykytilanteessa kaava-alueen äänimaisema muodostuu pääosin luonnonäänistä, ajoittaisista metsätalouden äänistä sekä satunnaisista liikenteen äänistä. Alueella on myös virkistys- ja
metsästyskäyttöä. Hankealue sijaitsee maakuntakaava-aineiston mukaisella hiljaisella alueella. Alueen hiljaisuus ja vallitseva äänimaisema on saadun palautteen perusteella syytä tarkastella ja ottaa
huomioon vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutuskohteen herkkyys on kohtalainen, sillä alle kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsee jonkin verran asuin- ja lomarakennuksia. Lisäksi kaava-alueen läheisyydessä (alle 5 km) sijaitsee ympäristöhäiriöille herkkiä kohteita kuten Tevaniemen koulu, jossa toimii myös alle kouluikäisten ja esikoulua käyvien lasten Tevaniemen Ryhmis Leppis, ikäihmisille tehostettua palveluasumista tarjoava Nikula sekä yksityinen lastensuojelupalveluja tuottava yritys Holvikoti. Lisäksi
hankkeen vaikutusaluetta pidetään hiljaisuuden ja luonnonrauhan sekä virkistyksen kannalta merkittävänä.
Tuulivoimaloiden käyttöönoton jälkeen niiden käyntiääni ja lapojen pyörimisliikkeen ”humina”
muuttavat äänimaisemaa kaava-alueella. Ne tuovat alueelle uuden melulähteen, jonka vaikutus on
kuultavissa aluetta virkistykseen käyttäville ja esimerkiksi alueella sijaitsevalle Pirkan Taival ulkoilureitin varrelle. Voimaloiden välittömässä läheisyydessä hankealueella äänitaso on yli 45 dB(A), joten
melulla saattaa olla vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön.
Meluvaikutusten arvioinnissa on todettu, että melutasot eivät kummassakaan vaihtoehdossa VE 1
ja VE 2 ylitä ohjearvoja lähimpien asuin- tai lomarakennusten kohdalla. Kummassakin vaihtoehdossa VE 1 ja VE 2 äänitaso lähimpien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla on alle 40 dB(A)
eli alle valtioneuvoston asetuksen mukaisen ohjearvon. Ohjearvo ei ylity myöskään rantakaavassa
vapaa-ajan asunnoille osoitetuilla rakentamattomilla tonteilla. STM:n asumisterveysasetuksen toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle sisätiloissa alittuvat lähimmissä vakituisissa ja vapaa-ajan
asunnoissa.
Tuulivoimaloiden roottorin pyörimisestä aiheutuva varjon välkkyminen ei kummassakaan toteutusvaihtoehdossa ylitä ns. todellisen tilanteen maksimivälkkeen suositusarvoa 8 tuntia/vuodessa yhdessäkään havainnointipisteessä. välkeselvityksen perusteella Tuulivoimaloiden muodostama varjovälke ei aiheuta kohtuutonta haittaa alueen loma- tai vakituisille asunnoille.
Näkyessään maisemassa tuulivoimalat muuttavat vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden ja virkistyskäyttäjien elinympäristöä ja ympäröivän maiseman luonnetta. Nykyinen metsätalousalue muuttuu
maisemaltaan rakennetuksi tuulivoimatuotannon alueeksi. Vaikutukset maisemaan riippuvat voi-
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maloiden kokoon, ulkonäköön ja näkyvyyteen liittyvistä tekijöistä. Visuaalisten vaikutusten voimakkuus ja havaittavuus riippuvat tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta, ja maisemavaikutukset koetaan
yksilöllisesti. Kokemuksiin vaikuttaa muun muassa havaitsijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoimaan yleisesti.
Maisemavaikutusten arvioinnin mukaan välittömässä lähiympäristössä (alle 2 km voimaloista) voimaloiden näkyvyys on pirstaleista, mutta yhtenäistyy välittömän lähiympäristön reuna-alueiden
avoimilla alueilla. Voimalat ovat havaittavissa lähiympäristön avoimilta suo-, pelto- ja järvialueilta.
Näille alueille maiseman muutos on arvioitu suureksi.
Lähivaikutusalueella (2-5 km voimaloista) tuulivoimalat ovat edelleen maisemassa suhteellisen hallitsevia, mikäli ne ovat havaittavissa näkymässä. Lähivaikutusalueella vaikutukset maisemaan on
kokonaisuutena arvioitu kohtalaisiksi.
Ulommalla vaikutusalueella (5-10 km voimaloista) voimaloiden vaikutus alkaa etäisyydestä johtuen
heikentyä, ja ne jäävät enemmän osaksi taustamaisemaa. Voimalat ovat kuitenkin avoimilla alueilla
vielä selkeästi havaittavissa, jos näkemäesteitä ei ole. Ulommalle vaikutusalueelle sijoittuu etenkin
etelä- länsi ja pohjoisakselille runsaasti viljelyalueita, asutusta ja loma-asutusta vesistöjen läheisyyteen. Itäpuolella asutusta on vaikutusalueella vähemmän. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat
näkyvät selkeästi avoimilla vesialueilla ja vastarannoilla, mihin voimalat erottuvat laajana kokonaisuutena. Vaikutukset maisemaan on ulommalla vaikutusalueella arvioitu kokonaisuutena kohtalaisisiksi.
Kaukoalueella (10-20 km voimaloista) voimalat voivat olla havaittavissa sopivissa sääolosuhteissa
avoimilta ja muuta ympäristöä korkeammilta paikoilta katsottaessa tuulivoimahankkeen suuntaan.
Voimalat jäävät voimakkaasti taustamaisemaan ja erottuvat taustamaisemassa hyvin kapealla sektorilla. Voimalat eivät muuta maiseman mittasuhteita eivätkä alista maiseman muita elementtejä
tuulivoimaloihin nähden. Kaukoalueella vaikutukset maisemaan on arvioitu kokonaisuutena kohtalaisisiksi tai etäisyydestä johtuen vähäisiksi.
Parkanon ja Ikaalisten keskustat sijoittuvat yli 10 kilometrin päähän tuulivoimaloista. Tuulivoimalat
näkyvät niihin avointen alueiden takaa. Etäisyydestä johtuen tuulivoimaloiden vaikutukset näillä
alueilla jäävät vähäisiksi.
Voimaloiden lisäksi niiden lentoestevalot muuttavat maisemaa tuomalla uuden valonlähteen maisemakuvaan. Lentoestevalot vaikuttavat tuulivoimaloiden näkyvyyteen etenkin lähi- ja ulommalla
vaikutusalueella. Päivällä vilkkuvat valkoiset valot eivät erotu maisemassa kirkkaalla säällä häiritsevästi, mutta ovat näkyvämmät pilvisellä säällä. Yöaikaan palavat punaiset lentoestevalot ovat havaittavissa maisemassa. Lentoestevalojen vaikutukset ovat merkittävimmät voimaloiden lähialueilla, missä myös voimalat ovat esillä maisemassa selvimmin. Lentoestevalot tuovat uuden näkyvän
valopisteen aiemmin harvakseltaan rakennetulle alueelle, mikä muuttaa maiseman nykyistä luonnetta etenkin hämärän ja pimeän aikaan avoimilta alueilta tarkasteltuna. Ulommalla ja kaukovaikutusvyöhykkeellä lentoestevalot eivät ole yhtä selkeästi nähtävissä kuin lähialueella. Ne tuovat maisemaan uuden valopisteen ja korostavat voimaloiden havaittavuutta etenkin kirkkaalla säällä pimeinä vuorokauden aikoina.
Elinolojen ja viihtyvyyden kannalta keskeisin kokemusperäinen muutos on nykyisen maiseman ja
alueen luonteen muuttuminen. Tuulivoimalat muuttavat rauhallisen luontoympäristön rakennetuksi elinympäristöksi, minkä asukkaat, loma-asukkaat ja virkistyskäyttäjät saattavat kokea häiritseväksi. Tuulivoimaloiden ääni ja näkyminen vaikuttavat siihen, kuinka miellyttäväksi liikkuminen
kaava-alueella ja sen läheisyydessä koetaan. Hanke ei rakentamisvaiheen jälkeen rajoita alueen

LIITE 14 Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan

20/32

30.3.2022

käyttämistä ulkoiluun tai muuhun virkistäytymiseen eikä aluetta aidata. Talviaikaan jäätävien sääolosuhteiden vallitessa voimaloiden läheisyydessä liikkumista ei kuitenkaan suositella. Teiden rakentaminen ja parantaminen voi helpottaa alueella liikkumista.
6.2.2

Terveys
Terveys on laajan määritelmän mukaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, jossa ihminen on myönteisessä vuorovaikutuksessa elinympäristönsä kanssa (Savolainen-Mäntyjärvi & Kauppinen 2000). YVA-ohjelmaan saaduista kirjallisista mielipiteistä käy ilmi, että suunnitellut tuulivoimalat aiheuttavat huolta vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa. Koetut huolen ja pelon
aiheet ovat tärkeitä ottaa huomioon, sillä niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin
ja elinoloihin. Lisäksi on syytä huomioida kuntalaisten yleisesti saavutettavissa olevien, virkistykseen soveltuvien alueiden, merkittävyys väestön terveyttä ylläpitävänä ja vahvistavana tekijänä.
Terveyshaittojen kannalta on tärkeää arvioida erityisesti tuulivoimasta aiheutuvien äänten häiritsevyyttä sisällä ja unen häiriintymistä. Tuulivoimalamelun terveysvaikutuksia on tutkittu epidemiologisin tutkimusmenetelmin vuodesta 1993 lähtien. Tuulivoiman melun äänitaso on yhteydessä melun häiritsevyyteen, mutta yhteyttä tuulivoimalamelun äänitason ja unenlaadun välillä ei ole löytynyt. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö herkimmät yksilöt voisi kokea tuulivoimalasta aiheutuvan äänen häiritsevän unta (Hongisto 2014). Äänitason lisäksi häiritsevyyteen on todettu vaikuttavan myös asenteiden, yksilöllisen meluherkkyyden, huolen omasta terveydestä ja maiseman
muuttumisen (Turunen ym. 2016).
Tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä epäillään usein tuulivoimaloiden ympäristössä koetun oireilun aiheuttajaksi varsinkin yleisessä keskustelussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti
vuosina 2015–2016 Suomessa laajan epidemiologisen kyselytutkimuksen yhdeksän tuulivoima-alueen läheisyydessä. Tutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden tuottama infraääni ei ollut yhteydessä
raportoituihin oireisiin, sillä oireilun yleisyys ei lisääntynyt kaava-alueita lähestyessä (Turunen ym.
2016.).
Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittamassa hankkeessa on
selvitetty, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen (Maijala
ym. 2020). Hankkeen toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT
Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanke koostui pitkäaikaismittauksista, kyselytutkimuksesta ja kuuntelukokeista.
Hankkeesta julkaistun raportin mukaan tuulivoimatuotannon terveysvaikutukset ovat aiheuttaneet
huolta, koska osa jo toiminnassa olevien tuulivoimatuotantoalueiden läheisyydessä asuvista henkilöistä on kertonut monenlaisista elämänlaatua heikentävistä oireista, jotka he ovat itse yhdistäneet
tuulivoimaloiden infraääneen. Infraääni tarkoittaa hyvin pientaajuista eli matalaa ääntä, jonka taajuus (värähtelyjen lukumäärä sekunnissa) on alle 20 Hz. Sitä esiintyy kaikkialla luonnossa ja rakennetussa ympäristössä yhdessä kuuluvan äänen kanssa. Infraäänen voi aistia, jos äänenpainetaso on
riittävän suuri (Maijala ym. 2020).
Tutkimuksen pitkäaikaismittaukset osoittivat, että tuulivoimaloiden tuottamat infraäänitasot ja
kuuloaistin herkkyyden mukaisesti painotetut keskiäänitasot olivat tuulivoimatuotantoalueiden lähellä (noin 1,5 km:n etäisyydellä) sijaitsevien talojen sisätiloissa samaa suuruusluokkaa kuin kaupunkiympäristössä. Moni tuulivoimaloiden infraääneen oireitaan yhdistävä koki tuulivoimaloiden
kuuluvan äänen häiritseväksi ja liitti oireitaan myös tuulivoimaloiden aiheuttamaan tärinään ja sähkömagneettiseen kenttään. Henkilöt, jotka ilmoittivat saavansa oireita tai sairaudentunnetta tuulivoimaloiden infraäänestä, eivät havainneet tuulivoimaloiden infraääntä, eivätkä kokeneet sitä häiritsevämpänä kuin henkilöt, jotka eivät saa oireita tuulivoimaloista (Maijala ym. 2020).
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Pieni altistustaso, jolla ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia, laaja oireiden kirjo sekä se, että altistuskokeessa ei voitu osoittaa tuulivoimaloiden infraäänellä olevan suoria elimistövaikutuksia, viittaavat siihen, että oireilua selittävät muut tekijät kuin tuulivoimaloiden infraääni. Oireilua voi selittää tuulivoimaloiden kokeminen häiritseviksi ja niiden pitäminen terveysriskinä. Toisaalta on mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity tuulivoimaloiden infraääneen, tulkitaan niistä johtuviksi. Tulkintoihin vaikuttaa myös julkinen keskustelu haittavaikutuksista (Maijala ym. 2020).
Seuraavassa taulukossa on esitetty IMPERIA-menetelmän kriteerien perusteella tehty arvio hankkeen vaikutuksista elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen vaihtoehtoissa VE 1 ja VE 2.
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Taulukko 6.1. Tuulivoimahankkeen vaikutukset elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen
VE 1 (9 voimalaa)
Vaikutusalueen
herkkyys

VE 2 (8 voimalaa)

Kohtalainen herkkyys
-

Vaihtoehdossa VE1 sijaitsee 46 ja vaihtoehdossa VE2 35 asuin- tai
lomarakennusta alle kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista.

-

Kaava-alueen läheisyydessä (alle 5 km) voimaloista on yksittäisiä
ympäristölle herkkiä kohteita, kuten koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset.

-

Hankkeen vaikutusaluetta (alle 10 km voimaloista) pidetään hiljaisuuden
ja luonnonrauhan sekä virkistyksen ja matkailun kannalta tärkeänä.

-

Kaava-alue on talousmetsää, jossa on ajoittain metsänhoitoon liittyviä
toimenpiteitä ja muutoksia.

Muutoksen
suuruus

Kohtalainen kielteinen muutos
- Hankkeesta aiheutuu jonkin verran kielteisiä muutoksia ihmisten
elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen. Hanke muuttaa nykyisen metsätalousalueen moderniksi tuulivoimatuotannon alueeksi.
- Hanke aiheuttaa vähäisiä häiriöitä nykyiselle asutukselle tai
loma-asutukselle. Melutasot eivät ylitä ohje- tai raja-arvoja lähimpien asuin- tai lomarakennusten kohdalla.
- Vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen näkökulmasta keskeisin kokemusperäinen muutos on nykyisen hiljaisen ja luonnonrauhaisan alueen luonteen ja maiseman muuttuminen lähiympäristössä.
- Hanke voi heikentää yhteisön
yhteenkuuluvuuden tunnetta.
- Muutokset vaikuttavat
vaihtoehdossa VE1 hieman
enemmän kuin vaihtoehdossa
VE2.

Kohtalainen kielteinen muutos
- Hankkeesta aiheutuu jonkin verran kielteisiä muutoksia ihmisten
elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen. Hanke muuttaa nykyisen metsätalousalueen moderniksi tuulivoimatuotannon alueeksi.
- Hanke aiheuttaa vähäisiä häiriöitä nykyiselle asutukselle tai
loma-asutukselle. Melutasot eivät ylitä ohje- tai raja-arvoja lähimpien asuin- tai lomarakennusten kohdalla.
- Vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen näkökulmasta keskeisin kokemusperäinen muutos on nykyisen hiljaisen ja luonnonrauhaisan alueen luonteen ja maiseman muuttuminen lähiympäristössä.
- Hanke voi heikentää yhteisön
yhteenkuuluvuuden tunnetta.
- Muutokset vaikuttavat vaihtoehdossa VE2 hieman vähemmän
kuin vaihtoehdossa VE2.

Vaikutusten
merkittävyys
alueen herkkyyden ja muutoksen suuruuden
perusteella

Kohtalainen kielteinen vaikutus
- Hankkeella on kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia elinoloihin, viihtyvyyteen
ja terveyteen, koska hanke muuttaa nykyisin hiljaisen alueen luonnetta
ja maisemaa asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden lähiympäristössä.
- Tuulivoimalat eivät aiheuta kohtuutonta haittaa asutukselle tai lomaasutukselle melun tai välkkeen osalta.
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6.3.2

Virkistys, matkailu ja elinkeinot
Seuraavassa taulukossa on esitetty IMPERIA-menetelmän kriteerien perusteella tehty arvio hankkeen vaikutuksista virkistykseen, matkailuun ja elinkeinoihin hankevaihtoehtoissa VE 1 ja VE 2.
Taulukko 6.2. Tuulivoimahankkeen vaikutukset virkistykseen, elinkeinoihin ja matkailuun.
VE 1 (9 voimalaa)

VE 2 (8 voimalaa)

Vaikutusalueen
herkkyys

Kohtalainen herkkyys
 Hankkeen vaikutusaluetta (alle 10 km voimaloista) pidetään hiljaisuuden
ja luonnonrauhan sekä virkistyksen ja luontomatkailun kannalta
tärkeänä.

Muutoksen
suuruus

Kohtalainen kielteinen muutos
Kohtalainen kielteinen muutos
 Hanke aiheuttaa kohtalaisia häi-  Hanke aiheuttaa kohtalaisia häiriöitä virkistykselle. Tuulivoimariöitä virkistykselle. Tuulivoimalat eivät estä kaava-alueen virkislat eivät estä kaava-alueen virkistyskäyttöä, mutta ne muuttavat
tyskäyttöä, mutta ne muuttavat
nykyisin hiljaisen ja luonnonraunykyisin hiljaisen ja luonnonrauhaisan alueen luonnetta. Kaavahaisan alueen luonnetta. Kaavaalueen ulkopuolella virkistyskäytalueen ulkopuolella virkistyskäyttöön liittyvät vaikutukset aiheutöön liittyvät vaikutukset aiheutuvat maiseman muutoksesta,
tuvat maiseman muutoksesta,
jonka suuruus riippuu voimaloijonka suuruus riippuu voimaloiden näkyvyydestä ja etäisyyden näkyvyydestä ja etäisyydestä.
destä.
 Muutokset vaihtoehdossa VE 1
 Muutokset vaihtoehdossa VE 2
ovat suuremman voimalamäärän
ovat pienemmän voimalamäärän
ja vuoksi hieman suuremmat
ja vuoksi hieman pienemmät
kuin vaihtoehdossa VE 2.
kuin vaihtoehdossa VE 1.
Kohtalainen kielteinen vaikutus
 Hankkeen vaikutusaluetta pidetään virkistyksen ja luontomatkailun
kannalta tärkeänä ja hankkeella voi maiseman muutoksen takia olla
kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia virkistykseen.

Vaikutusten
merkittävyys
alueen herkkyyden ja muutoksen suuruuden
perusteella

Tuulivoimalat eivät estä hankealueen virkistyskäyttöä, mutta ne muuttavat
nykyisin hiljaisen ja luonnonrauhaisan alueen luonnetta.

Metsässä liikkuminen ja jopa pelkkä luontoympäristön katseleminen saavat ihmisen rentoutumaan.
Eniten pidetään luonnonmukaiselta näyttävästä metsästä, jossa ei näy suoraan intensiivisen metsätalouden jälkiä, kuten laajoja avohakkuita, kantoja, hakkuutähteitä tai maanpinnankäsittelyä.
(Kohti suomalaista terveysmetsän mallia. Luonnonvarakeskus 2017).
Tuulivoimalat eivät estä kaava-alueen virkistyskäyttöä, mutta ne muuttavat nykyisin hiljaisen ja
luonnonrauhaisan alueen luonnetta. Hanke ei rakentamisvaiheen jälkeen rajoita alueen käyttämistä virkistykseen, ulkoiluun, metsästykseen, marjastukseen tai sienestykseen, vaan alueella voi
liikkua kuten ennenkin jokamiehenoikeuksien mukaisesti. Alueen virkistysarvo kuitenkin vähenee
nykyisestä.
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Hankealueella sijaitsee Pirkan Taival -ulkoilureitti, joka kulkee kahden voimalan läheltä. Hankkeen
toteuttamisen yhteydessä ulkoilureitti ohjataan kiertämään tuulivoimaloiden alueet. Rakennusaikaa lukuun ottamatta tuulivoimalat eivät estä virkistysreitin käyttöä. Voimalat muuttavat hankealueen äänimaisemaa ja luonnetta ja voivat siten vaikuttaa reitin houkuttelevuuteen. Tuulivoimalat
eivät näy nuotiopaikoille, laavuille, metsästysmajoille ja retkeilykämpille eivätkä häiritse niiden
käyttöä.
Voimalat näkyvät hankealueen pohjois- ja luoteispuolelle Leppäsjärven ja Poltinjoen alueelle, millä
voi olla vaikutuksia Aurejoen melontareitin houkuttelevuuteen. Voimalat ovat myös näkyvissä Poltinkosken golfkentän aukeille. Tanssilavan kohdalle tuulivoimalat eivät näy. Voimaloiden näkymisellä golfkentälle ja melontareitille voi olla vähäisiä vaikutuksia näiden virkistyskäyttöön. Etäisyydestä johtuen voimalan ääni ei häiritse kohteiden virkistyskäyttöä.
Hankealueen länsipuolella noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä sijaitsee Manso Camping leirintäalue sekä koillispuolella noin kuuden kilometrin etäisyydellä Vahojärven leirikeskus. Tuulivoimalat eivät näy näihin kohteisiin eikä voimaloilla ole vaikutuksia näiden matkailu- ja virkistyskäyttöön.
Hankkeen toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi kaava-alueen nykyiseen elinkeinoon eli metsätalouteen, koska hankkeen seurauksena vain alle kaksi prosenttia hankealueen pinta-alasta jää tuulivoimaloiden rakentamisen alle. Teiden parantamisella ja huoltoteiden rakentamisella on metsätalouden harjoittamisen kannalta myönteinen vaikutus.
Tutkimuksen mukaan (Helliding ym. 2012. The impacts of wind power on terrestrial mammals. Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm) lehmät voivat stressaantua, silloin kun melu on
60-75 dB tai jos esiintyy välkettä eli aurinko paistaa voimalan liikkuvien lapojen takaa. Tevaniemen
karjatilojen kohdalla voimaloiden aiheuttama ääni on merkittävästi alle stressitason ja välke laitumien kohdalla on vähäinen, joten tuulivoimaloilla ei ole vaikutuksia kotieläintuotantoon tai ulkona
laiduntaviin eläimiin.
Hankkeella ei ole myöskään muita merkittäviä vaikutuksia karjatalouteen ja maatalouteen.
Kaiken kaikkiaan hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia virkistykseen, matkailuun ja
elinkeinoihin.
6.4.2

Vaikutukset työllisyyteen
Tuulivoiman aluetalousvaikutukset -raportin (Suomen tuulivoimayhdistys & Ramboll 2019,
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/tuulivoiman-aluetalousvaikutukset-29.4.2019.pdf) perusteella on laskettu, mikä on yhden tuulivoimalan keskimääräinen työllisyysvaikutus Suomessa rakentamisen, käytön ja käytöstä poiston aikana. Hankkeen työllisyysvaikutus on laskettu varovaisuusperiaatteen mukaan olettaen voimalan käyttöiäksi 25 vuotta, vaikka uusien voimaloiden oletettu käyttöikä on todennäköisesti 30 vuotta.
Noin 95 prosenttia tuulivoimasektorin työllisyysvaikutuksista muodostuu tuulivoiman toteuttamisen kerrannaisvaikutuksista muille toimialoille. Rakentamisvaiheessa kerrannaisvaikutukset liittyvät erityisesti rakentamiseen sekä koneiden ja laitteiden huoltoon, korjaukseen ja asennukseen.
Käyttövaiheessa kerrannaisvaikutukset liittyvät erityisesti tukipalveluihin, koneiden ja laitteiden
korjaukseen, huoltoon ja asennukseen sekä muun muassa energia- ja jätehuoltoon, julkiseen hallintoon, koulutukseen, kulttuuripalveluihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.
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Yksi tuulivoimala työllistää 25 vuoden aikana Suomessa noin 80 henkilötyövuoden verran. Tuulivoimatuotannon suora työllistävä vaikutus on yhtä tuulivoimalaa kohti noin 4 henkilötyövuotta ja kerrannaisvaikutukset noin 76 henkilötyövuotta.
Hanke työllistää suoraan lähiseudun yrittäjiä erityisesti rakentamisen aikana huoltoteiden, pystytysalueiden ja perustusten rakentamisessa. Lisäksi hanke työllistää rakentamisen aikana välillisesti
esimerkiksi majoitusyrittäjiä.
Taulukko 6.3. Tuulivoimahankkeen työllisyysvaikutukset. Laskelmissa oletuksena on, että voimalan
käyttöikä on 25 vuotta. Tulokset on laskettu jakamalla vuoden 2018 lopun tuulivoimatoimialan kokonaistyöllisyysvaikutukset kyseisen ajan voimaloiden lukumäärällä ja kertomalla saatu tulos tämän hankkeen voimaloiden lukumäärällä.

Suora työllisyysvaikutus Suomessa
Kerrannaisvaikutukset Suomessa
Työllisyysvaikutus yhteensä

VE 1 (9 voimalaa)
33 henkilötyövuotta
686 henkilötyövuotta
719 henkilötyövuotta

VE 2 (8 voimalaa)
30 henkilötyövuotta
610 henkilötyövuotta
640 henkilötyövuotta

Suunnittelun aikainen työllisyysvaikutus
Rakentamisen aikainen työllisyysvaikutus
Käyttövaiheen työllisyysvaikutus
Purkuvaiheen työllisyysvaikutus

19 henkilötyövuotta
168 henkilötyövuotta
515 henkilötyövuotta
17 henkilötyövuotta

17 henkilötyövuotta
149 henkilötyövuotta
458 henkilötyövuotta
15 henkilötyövuotta

Kaava-alueen maanomistajat saavat hankkeesta vuokratuloja. Ikaalisten kaupunki saa voimaloista
kiinteistöverotuloja, joilla ylläpidetään ihmisten hyvinvointia tukevia palveluita.
6.5.2

Vaikutukset asuinkiinteistöjen arvoihin
Suomessa tehtiin tutkimus tuulivoiman vaikutuksista asuinkiinteistöjen hintoihin (Tuulivoima -vaikutus asuinkiinteistöjen hintoihin, Taloustutkimus, FCG 2022).
Tutkimuksessa tarkasteltiin Haapajärvellä, Jokioisissa, Kalajoella, Karvialla, Närpiössä, Perhossa,
Raahessa ja Simossa tehtyjä asuinkiinteistökauppoja 2013 – 2021. Näissä kunnissa tehtiin yhteensä
yli 1 000 asuinkiinteistökauppaa tarkasteluaikana. Hieman alle puolet kaupoista tehtiin asemakaava-alueella ja hieman yli puolet asema-kaava-alueen ulkopuolella.
Tarkastelluissa kunnissa tuulivoimahankkeita on otettu käyttöön eri vuosina aikavälillä 2013 – 2021.
Tutkimusaineisto perustuu Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelun kautta saatavilla olevaan
tietoon. Tutkimusaineistoon on kerätty ajanjaksolta 2013 – 2021 kaikki kiinteistökaupat noin 10 km
etäisyydellä kunnan merkittävimmistä tuulipuistoista.
Tutkimusaineistossa asuinkiinteistöjen hinnat vaihtelevat tarkasteltavien kuntien välillä ja varsinkin
kunnan sisällä merkittävästi. Tässä tutkimuksessa käytettyyn kattavaan tilastoaineistoon perustuvassa tutkimuksessa, jossa on hyödynnetty monipuolisia tilasto-matemaattisten menetelmiä, on
päästy selkeään tutkimustulokseen: Tuulivoimahankkeiden käyttöönotolla ei ole vaikutusta asuinkiinteistöjen hintoihin tarkastelluissa kunnissa vuosina 2013 - 2021.
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6.3

Sähkönsiirron vaikutukset

6.1.3

Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Uusien sähkönsiirtoreittien ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät yleensä muutoksiin maisemassa ja elinympäristön viihtyisyydessä. Rakennusaikaisten ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten
lisäksi vaikutukset kohdistuvat voimajohtoalueen levenemisen ja rakentamisrajoitusten kautta
maankäyttöön.
Kummassakin sähkönsiirtoehdotuksessa sähkö siirretään 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 ilmajohto saataisiin samassa yhteydessä pois peltoalueelta. Voimajohdon rakentamiseen tarvitaan noin 10 metriä leveä työskentelyalue. Maakaapelia varten raivataan uutta maastokäytävää noin 10 metrin leveydeltä. Kaapelikaivannon työalueen puusto poistetaan ennen kaapelin
asentamista.
Sähkönsiirto ei kummassakaan tarkasteltavassa vaihtoehdossa aiheuta terveysriskiä alueen vakituisille tai vapaa-ajan asukkaille tai alueella liikkuville. Voimajohtojen sähkömagneettisten kenttien
raja-arvot on vahvistettu joulukuussa 2018 voimaan tulleella STM:n asetuksella (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Kyseiset säteilylain mukaiset raja-arvot eivät ylity voimajohtojen lähellä. Maakaapeli aiheuttaa maanpinnalle suuremman magneettikentän kuin vastaava ilmajohto, mutta kenttä
ulottuu vain muutaman metrin etäisyydelle kaapelista.
Sähkönsiirron reittivaihtoehdossa VE A maakaapeli sijoittuu yhdessä kohdassa tien reunaan rakennuksen viereen, lähimpään lomarakennukseen on matkaa 130 metriä. Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen tai terveyteen.
Sähkönsiirron reittivaihtoehdossa VE B etäisyys maakaapelista lähimpään asuinrakennukseen on 50
metriä ja lähimpään lomarakennukseen 50 metriä. Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen tai terveyteen.
Samaan sähkönsiirtoreitin kaapelikaivantoon on tarkoitus sijoittaa myös peltoalueilla sijaitsevia nykyisiä 20 kV ilmajohtoja. Näiden ilmajohtojen maakaapeloinnilla on myönteisiä vaikutuksia peltojen
käyttöön ja ihmisten kokemaan maisemaan.

6.2.3

Virkistys, elinkeinot ja matkailu
Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelina. Sähkönsiirrolla ei ole vaikutusta virkistyskäyttöön, matkailuun eikä elinkeinotoimintaan.

6.3.3

Vaikutukset työllisyyteen
Sähkönsiirron toteuttaminen työllistää, ja se on osa tuulivoimaloiden myönteisiä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille. Sähkönsiirron rakentamisen työllistävä vaikutus on kuitenkin vähäinen.

6.4.3

Vaikutusten merkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Sähkönsiirto hoidetaan maakaapeleilla, joilla ei rakentamisen aikaista vähäistä häiriötä lukuun ottamatta on vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Vaikutusten merkittävyys on vähäinen.
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6.4

Hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) vaikutukset
Vaihtoehdossa VE 0, jossa hanketta ei toteuteta, kaava-alueen ja ihmisten elinympäristön luonne
säilyy nykyisellään tai kehittyy luontaisesti mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen sekä virkistykseen, elinkeinoihin ja matkailuun aiheudu. Jos hanketta ei toteuteta, jäävät myös hankkeen myönteiset työllisuusvaikutukset toteutumatta.

7

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeen läheisyydessä on muita tuulivoimahankkeita, joista voi yhdessä muodostua tämän hankkeen kanssa myös ihmisiin tai yhteiskuntaan kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Hankkeen mahdolliset
yhteisvaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen muodostuisivat lähinnä melu- ja
välkevaikutuksista sekä vaikutuksista maisemaan ja liikenteeseen. Lähimmät muut tuulivoimahankkeet ovat yksi tuulivoimala noin 10 kilometrin etäisyydellä Teiharjussa ja yksi tuulivoimala noin 14
kilometrin päässä Aljonvuorella. Muilla tuulivoimahankkeilla ei ole yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa.

8

Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Tuulivoimaloiden sijoittelulla voidaan parhaiten vähentää ihmisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Sijoittelussa tulee huomioida riittävä etäisyys herkistä kohteista sekä maisemavaikutukset. Lentoestevalojen aiheuttamia vaikutuksia voitaisiin lieventää lähinnä lentoestevaloja koskevia määräyksiä muuttamalla. Maisemahaittaa pienentäisi, jos lentoestevalot toimisivat tutkien avulla (valot
syttyisivät vain lentokoneiden lähestyessä). Tutkajärjestelmä edellyttää kuitenkin, että hankkeelle
voidaan myöntää lupa poikkeamiseen ilmailumääräyksistä (ks. kaava-YVA-selostuksen luku 2.5.4).
Sähkönsiirron vaikutuksia ihmisiin voidaan estää tai lieventää sähkönsiirtoreittien tarkentamisella
jatkosuunnittelussa. Pylvässijoittelussa voidaan pyrkiä vähentämään mm. muutoksia lähimaisemassa asutuksen läheisyydessä.
Mahdollista huolta, pelkoa tai epävarmuutta voidaan lieventää tiedottamalla asukkaita avoimesti
hankkeen etenemisestä, jatkosuunnittelusta ja vaikutuksista. Asukkaiden ja maanomistajien näkemyksiä voimaloiden sekä sähkönsiirtoreittien sijoittamisesta tulisi aina mahdollisuuksien mukaan
huomioida.

9

Arvioinnin epävarmuustekijät
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat kokemusperäisiä ja siksi moniulotteisia. Vaikutusten arviointi
on haasteellista, sillä vaikutuksia koetaan subjektiivisesti. Yleistävään vaikutusten arviointiin liittyy
siten aina epävarmuutta. Ihmisten käsitykset saattavat myös muuttua ajan kuluessa, joten arvioidut
vaikutukset ovat osin sidoksissa arvioinnin ajankohtaan.
Kaava-alueella ja sen vaikutusalueella saattaa olla jotakin sellaista virkistyskäyttöä, matkailua tai
elinkeinoja, jotka eivät ole olleet vaikutusten arvioinnin tekijöiden tiedossa ja joihin hankkeella voi
olla vaikutuksia.
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10

Yhteenveto
Vaikutukset rakennus- ja purkuvaiheessa
Rakennusvaiheen aikana hankealueella on työmaita, joilla liikkuminen on kielletty, mikä voi aiheuttaa häiriötä alueella liikkuville virkistäytyjille ja matkailijoille (marjastajat, sienestäjät, ulkoilijat,
luonnon tarkkailijat, kalastajat, metsästäjät).
Raskaan liikenteen lisääntyminen hankealueen läheisyydessä voi vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen, mutta vaikutus liikenneturvallisuuteen on tilapäistä ja vähäistä.
Rakentaminen lisää liikennettä, tärinää ja melua ja muuttaa maisemaa kaava-alueella sekä sen läheisyydessä. Rakennusvaihe voi jonkin verran vähentää lähimpien asuin- ja loma-asuntojen viihtyisyyttä.
Purkamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset vaikutukset.
Käytön aikaiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden käyntiääni ja lapojen pyörimisliikkeen ”humina” tuovat alueelle uuden melulähteen, jonka vaikutus on kuultavissa aluetta virkistykseen käyttäville ja esimerkiksi alueella sijaitsevalle Pirkan Taival ulkoilureitin varrelle. Meluvaikutusten arvioinnin mukaan äänitaso on yli 45 dB(A)
voimaloiden välittömässä läheisyydessä kaava-alueella, joten melulla saattaa olla vaikutuksia hankealueen virkistyskäyttöön.
Meluvaikutusten arvioinnissa on todettu, että melutasot eivät kummassakaan vaihtoehdossa VE 1
ja VE 2 ylitä Valtioneuvoston asetuksen mukaisia ohjearvoja lähimpien asuin- tai lomarakennusten
kohdalla. Ohjearvo ei ylity myöskään rantakaavassa vapaa-ajan asunnoille osoitetuilla rakentamattomilla tonteilla. STM:n asumisterveysasetuksen toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle sisätiloissa alittuvat lähimmissä vakituisissa ja vapaa-ajan asunnoissa.
Välkevaikutusten arvioinnin mukaan tuulivoimaloiden roottorin pyörimisestä aiheutuva varjon
välkkyminen ei kummassakaan toteutusvaihtoehdossa ylitä ns. todellisen tilanteen maksimivälkkeen suositusarvoa 8 tuntia/vuodessa yhdessäkään havainnointipisteessä. 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.
Maisemavaikutusten arvioinnin mukaan välittömässä lähiympäristössä (alle 2 km voimaloista) voimaloiden näkyvyys on pirstaleista, mutta yhtenäistyy välittömän lähiympäristön reuna-alueiden
avoimilla alueilla. Voimalat ovat havaittavissa lähiympäristön avoimilta suo-, pelto- ja järvialueilta.
Näille alueille maiseman muutos on arvioitu suureksi.
Lähivaikutusalueella (2-5 km voimaloista) tuulivoimalat ovat edelleen maisemassa suhteellisen hallitsevia, mikäli ne ovat havaittavissa näkymässä. Ulommalla vaikutusalueella (5-10 km voimaloista)
voimaloiden vaikutus alkaa etäisyydestä johtuen heikentyä, ja ne jäävät enemmän osaksi taustamaisemaa. Voimalat ovat kuitenkin avoimilla alueilla vielä selkeästi havaittavissa, jos näkemäesteitä
ei ole. Ulommalle vaikutusalueelle sijoittuu etenkin etelä- länsi ja pohjoisakselille runsaasti viljelyalueita, asutusta ja loma-asutusta vesistöjen läheisyyteen. Itäpuolella asutusta on vaikutusalueella
vähemmän. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat näkyvät selkeästi avoimilla vesialueilla ja vastarannoilla, mihin voimalat erottuvat laajana kokonaisuutena.
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Lähialueiden maastonmuodot, metsäalueet sekä pihojen puusto ja kasvillisuus muodostavat katvevaikutusta, jolloin voimaloiden lentoestevalojen havaittavuus on paikoin hajanaista
Metsässä liikkuminen ja jopa pelkkä luontoympäristön katseleminen saavat ihmisen rentoutumaan.
Eniten pidetään luonnonmukaiselta näyttävästä metsästä, jossa ei näy suoraan intensiivisen metsätalouden jälkiä, kuten laajoja avohakkuita, kantoja, hakkuutähteitä tai maanpinnankäsittelyä.
(Kohti suomalaista terveysmetsän mallia. Luonnonvarakeskus 2017).
Hanke ei rakentamisvaiheen jälkeen rajoita hankealueen tai ulkoilureittien käyttämistä ulkoiluun
tai muuhun virkistäytymiseen eikä aluetta aidata, vaan alueella voi liikkua kuten ennenkin jokamiehenoikeuksien mukaisesti. Talviaikaan jäätävien sääolosuhteiden vallitessa voimaloiden läheisyydessä liikkumista ei kuitenkaan suositella. Teiden rakentaminen ja parantaminen voi helpottaa alueella liikkumista. Tuulivoimalat eivät näy nuotiopaikoille, laavuille, metsästysmajoille ja retkeilykämpille eivätkä häiritse niiden käyttöä.
Voimalat näkyvät hankealueen pohjois- ja luoteispuolelle Leppäsjärven ja Poltinjoen alueelle, millä
voi olla vaikutuksia Aurejoen melontareitin houkuttelevuuteen. Voimalat ovat myös näkyvissä Poltinkosken golfkentän aukeille. Tanssilavan kohdalle tuulivoimalat eivät näy. Voimaloiden näkymisellä golfkentälle ja melontareitille voi olla vähäisiä vaikutuksia näiden virkistyskäyttöön. Etäisyydestä johtuen voimalan ääni ei häiritse kohteiden virkistyskäyttöä.
Parkanon ja Ikaalisten keskustat sijoittuvat yli 10 kilometrin päähän tuulivoimaloista. Tuulivoimalat
näkyvät niihin avointen alueiden takaa. Etäisyydestä johtuen tuulivoimaloiden vaikutukset näillä
alueilla jäävät vähäisiksi.
Tuulivoimalat näkyvät selvästi Vahojärven, Hankalammen ja Hankajärven järvien ja peltoaukean takaa noin 7-9 kilometrin etäisyydeltä. Voimalat ovat näistä kohdista selkeästi havaittavissa, ja vaikutus järvien takana sijaitsevilla lomarakennuspaikoilla on kohtalainen.
Tuulivoimalat eivät näy läheisille leirintäalueille eikä voimaloilla ole vaikutuksia näiden matkailu- ja
virkistyskäyttöön.
Hankkeen toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi kaava-alueen nykyiseen elinkeinoon eli metsätalouteen, koska hankkeen seurauksena vain pieni osa hankealueen pinta-alasta jää tuulivoimaloiden
rakentamisen alle. Teiden parantamisella ja huoltoteiden rakentamisella on metsätalouden harjoittamisen kannalta myönteinen vaikutus.
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia karjatalouteen ja maatalouteen. Tutkimuksen mukaan
(Helliding ym. 2012. The impacts of wind power on terrestrial mammals. Swedish Environmental
Protection Agency, Stockholm) lehmät voivat stressaantua, silloin kun melu on 60-75 dB tai jos
esiintyy välkettä eli aurinko paistaa voimalan liikkuvien lapojen takaa. Tevaniemen karjatilojen kohdalla voimaloiden aiheuttama ääni on merkittävästi alle stressitason ja välke laitumien kohdalla on
vähäinen, joten tuulivoimaloilla ei ole vaikutuksia kotieläintuotantoon tai ulkona laiduntaviin eläimiin.
Kaiken kaikkiaan hankkeella ei arvioida sen käytön aikana olevan merkittäviä vaikutuksia virkistykseen, matkailuun ja elinkeinotoimintaan.
Vero- ja työllisyysvaikutukset
Kaava-alueen maanomistajat saavat hankkeesta vuokratuloja. Ikaalisten kaupunki saa voimaloista
kiinteistöverotuloja, joilla ylläpidetään ihmisten hyvinvointia tukevia palveluita.

LIITE 14 Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan

30/32

30.3.2022

Tuulivoimahanke työllistää suoraan lähiseudun yrittäjiä erityisesti rakentamisen aikana huoltoteiden, pystytysalueiden ja perustusten rakentamisessa. Lisäksi hanke työllistää rakentamisen aikana
välillisesti esimerkiksi majoitusyrittäjiä.
Yksi tuulivoimala työllistää 25 vuoden aikana Suomessa noin 80 henkilötyövuoden verran. Tuulivoimatuotannon suora työllistävä vaikutus on yhtä tuulivoimalaa kohti noin 4 henkilötyövuotta ja kerrannaisvaikutukset noin 76 henkilötyövuotta. Tevaniemen tuulivoimahankkeen työllisyysvaikutukseksi on vaihtoehdossa VE1 arvioitu 719 henkilötyövuotta ja vaihtoehdossa VE2 640 henkilötyövuotta.
Vaikutukset asuinkiinteistöjen arvoihin
Suomessa tehtiin tutkimus tuulivoiman vaikutuksista asuinkiinteistöjen hintoihin (Tuulivoima -vaikutus asuinkiinteistöjen hintoihin, Taloustutkimus, FCG 2022). Tutkimuksen perusteella tuulivoimahankkeiden käyttöönotolla ei ole vaikutusta asuinkiinteistöjen hintoihin tarkastelluissa kunnissa
vuosina 2013 - 2021. Tuloksen arvioidaan pitävän paikkansa myös Tevaniemen tuulivoimahankkeessa.
Sähkönsiirron vaikutukset
Hankkeen sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelina. Sähkönsiirrolla ei kummassakaan reittivaihtoehdossa ole vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen tai terveyteen eikä alueen virkistyskäyttöön, matkailuun tai elinkeinotoimintaan.
Sähkönsiirron toteuttaminen työllistää samalla tavalla kuin tuulivoimahanke, ja se on osa tuulivoimaloiden myönteisiä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille. Sähkönsiirron rakentamisen työllistävä vaikutus on kuitenkin vähäinen.
Toteuttamatta jättämisen vaikutukset
Vaihtoehdossa VE 0, jossa hanketta ei toteuteta, vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja
terveyteen sekä virkistykseen, elinkeinoihin ja matkailuun ei aiheudu. Jos hanketta ei toteuteta,
jäävät myös hankkeen myönteiset työllisuusvaikutukset toteutumatta.
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Yhteenveto hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan:
 Tuulivoimahankkeen toteutusvaihtoehdoilla VE 1 ja VE 2 on kummallakin kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksia terveyteen ei arvioida
olevan.
 Rakennus- ja purkuvaiheen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja alueen viihtyisyyteen
ovat tilapäisiä ja arvioidaan vähäisiksi.
 Rakennusvaihetta lukuun ottamatta, tuulivoimalat eivät estä hankealueen virkistyskäyttöä, mutta ne muuttavat nykyisin hiljaisen ja luonnonrauhaisan alueen luonnetta. Hankkeen vaikutusaluetta pidetään hiljaisuuden ja virkistyksen kannalta tärkeänä ja hankkeella
voi maiseman muutoksen takia olla kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia virkistykseen.
 Tuulivoimaloiden toiminta ei aiheuta ohjearvoja ylittäviä melu- tai välkevaikutuksia lähimpien asuin- tai lomarakennusten kohdalla.
 Varjovälkkeen haittoja pystytään ehkäisemään pysäyttämällä välkettä aiheuttavat voimalat kriittiseksi ajaksi.
 Hankealueen ulkopuolella virkistyskäyttöön liittyvät vaikutukset aiheutuvat maiseman
muutoksesta, jonka suuruus riippuu voimaloiden näkyvyydestä ja etäisyydestä.
 Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia virkistyskäyttöön, matkailuun ja elinkeinotoimintaan.
 Maakaapelin toteuttamisella ei kummassakaan vaihtoehdossa ole vaikutuksia ihmisten
elinoloihin, viihtyvyyteen tai terveyteen, virkistykseen, matkailuun tai elinkeinoihin.
 Hanke työllistää erityisesti rakentamisen aikana lähiseudun yrittäjiä sekä välillisesti esimerkiksi majoitusyrityksiä.
 Hankealueen maanomistajat saavat hankkeesta vuokratuloja.
 Ikaalisten kaupunki saa voimaloista kiinteistöverotuloja, joilla ylläpidetään ihmisten hyvinvointia tukevia palveluita.
 Vaikutukset elinkeinoihin ja aluetalouteen ovat myönteisiä eikä hanke estä lähialueen
elinkeinotoimintaa.
 Hankkeella ei ole vaikutuksia asuinkiinteistöjen arvoihin.
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Lähtötiedot ja menetelmät
Maisemavaikutusten arviointityössä on tarkasteltu Tevaniemen tuulivoimahankkeen kahden vaihtoehdon sekä kahden sähkönsiirtovaihtoehdon aiheuttamia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia hankkeen koko elinkaaren ajalla. Lisäksi on tarkasteltu
hankkeen toteuttamatta jättämistä.
Vaikutusten arviointityön pohjana on käytetty ympäristöministeriön julkaisuja ja ohjeita “Tuulivoimarakentamisen suunnittelu” (2016), Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimahankkeissa (2016)
sekä "Tuulivoimalat ja maisema” (Weckman 2006). Kulttuuriympäristön vaikutustenarvioinnissa
ohjeena on käytetty julkaisua ”Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa” (2013).
Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona on käytetty muun muassa aikaisempia selvityksiä alueen arvokkaista maisema-alueista, olemassa olevia inventointitietoja arvokkaista ja suojelluista kulttuuriympäristön alueista ja kohteista,
valo- ja ilmakuvia alueelta sekä kartta- ja paikkatietopalveluita (mm. Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna). Olemassa olevia lähtötietoja on täydennetty kaava-alueelle ja sen maisemalliselle vaikutusalueelle lokakuussa 2021 tehdyllä maastokäynnillä.
Lähtötietojen pohjalta hankkeen teoreettinen maisemallinen vaikutusalue on analysoitu 20–30 kilometrin etäisyydelle tuulivoimahankkeesta. Analyysissä on huomioitu maisemakuvan kannalta
merkittävimmät näkymäsuunnat ja -alueet sekä maisemakuvallisesti herkimmät ja arvokkaimmat
kohteet.
Maisemavaikutusten laajuuden todentamiseksi on laadittu näkemäalueanalyysi noin 20 etäisyydelle voimaloista. Vaikutusten arvioinnin tueksi ja maisemavaikutusten havainnollistamiseksi on
laadittu kuvasovitteita alueen ympäristöstä otettuihin valokuviin (Liite 16.1). Arvioinnissa on huomioitu, että selostusvaiheen tarkasteltavat tuulivoimalat ovat maakuntakaavoitusvaiheessa tarkasteltuja voimaloita kookkaammat.
Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu, millaisia muutoksia hanke aiheuttaa maisemakuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kuinka laajalla alueella muutokset ovat havaittavissa. Vaikutuksia on arvioitu vertaamalla aiheutuvia muutoksia maisemakuvan ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen nykyhetken rakenteeseen, laatuun ja luonteeseen.
Tuulivoimahankkeen vaikutuksia on arvioitu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia vaikutuksia maisemakuvaan on
arvioitu elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen ja identiteetin muutoksen osalta. Maisemavaikutusten merkittävyyttä on eri etäisyyksiltä ja tarkastelupisteistä arvioitu tarkastelemalla tuulivoimahankkeen hallitsevuutta yleisesti maisemakuvassa sekä hankkeen aiheuttaman muutoksen
suuruutta nykyiseen maisemakuvaan verrattuna.
Maisemakuvan muutosten arvioinnin pääpaino on ollut hankkeen lähi- ja välialueella, joilla vaikutukset ovat tuulivoimahankkeista saadun kokemuksen mukaan voimakkaimpia, mikäli voimalat
ovat maisemassa havaittavissa (Taulukko 1.1). Vaikutuksia on arvioitu myös hankkeen ulommalla
vaikutusalueella ja maisemallisella kaukoalueella, jolla voimaloiden hallitseva asema maisemakuvassa tutkitusti vähenee.
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on arvioitu asiantuntija-arviona, vaikuttavatko maisemakuvan muutokset aluemaisten kohteiden suojeluperusteena oleviin arvoihin tai luonteeseen. Vaikutuksia yksittäisiin rakennuksiin ja tilakokonaisuuksiin on arvioitu hankkeen lähi- tai välialueella samoin periaattein kuin vaikutuksia maisemaan, koska hankkeen rakenteet eivät muuta suoraan arvokkaiden kohteiden rakenteita.
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Sähkönsiirron osalta on tarkasteltu maakaapelina toteuttavan voimajohdon ja sen vaatiman työskentelyalueen vaikutuksia lähimaisemassa.
Taulukko 1.1. Maisema- ja kulttuuriympäristön arvioinnissa käytetyt tarkasteluvyöhykkeet.
Etäisyys

Vaikutusalue

Kuvaus

0–2 km

Välitön vaikutusalue ja
sen lähiympäristö




2–5 km

Lähivaikutusalue




5–10 km

Välialue





10–20
km

Ulompi vaikutusalue





Välittömät vaikutukset (huoltotiet ja muu
tuulivoimainfra, sähkönsiirto, varjostus, melu).
Tuulivoimala hallitseva.
Alue, jolla visuaaliset vaikutukset voivat olla niin
merkittäviä, että ne vaikuttavat maiseman
luonteeseen ja laatuun.
Tuulivoimalat voivat olla maisemakuvassa
dominoivia, mikäli näkemäesteitä ei ole.
Alue, jolle voimalat voivat näkyä selvästi, mutta
vaikutukset maiseman luonteeseen ja laatuun
vähenevät etäisyyden kasvaessa.
Voimalat ovat osa laajempaa maisemakokonaisuutta
ja maisemakuvaa.
Voimaloiden kokoa ja etäisyyttä voimaloihin voi olla
vaikea hahmottaa.
Alue, jolle voimalat näkyvät, ja niillä voi olla vähäistä
tai kohtalaista vaikutusta maiseman luonteen ja
laadun kannalta.
Lentoestevalot voivat erottua sopivissa olosuhteissa.

> 20 km

Kaukoalue



Alue, jolle voimalat voivat näkyä, mutta niillä ei
yleensä enää ole merkitystä maiseman luonteen ja
laadun kannalta (poikkeuksena esimerkiksi
erämaiset alueet).

> 30 km

Teoreettinen
maksiminäkyvyys



Voimalat voi hyvissä sää- ja valaistusolosuhteissa
erottaa paljaalla silmällä, ei merkitystä maiseman
luonteen tai laadun kannalta.

Lähteet: Eri selvitykset tuulivoimaloiden näkyvyydestä (mm. Ympäristöministeriö 2016,
Weckman 2006), muut tuulivoimaselvitykset.

2

Nykytilan kuvaus

2.1

Tuulivoimahanke

2.1.1

Yleistä
Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan kuvauksessa esitetään noin 20 kilometrin etäisyydelle
kaava-alueesta sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohdealueet sekä kuvaillaan kaava-alueen ja tuulivoimahankkeen teoreettisen maisemallisen vaikutusalueen yleis- ja
erityispiirteet.
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Nykytilan kuvaukseen on sisällytetty valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat
aluekokonaisuudet, jotka ovat jo aiemmin inventoituja ja arvotettuja (valtakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet, RKY 2009, maakuntakaava).
2.1.2

Maiseman yleispiirteet
Alueen topografia on kumpuilevaa, korkeimpien kohtien erottumatta selväpiirteisinä. Selänteet,
jotka eivät voimakkaasti erotu maastossa, ovat kaakko-luode suuntaisia. Alavimmat laaksot ovat
vesi- ja suoalueita.
Alueen maisema on pienipiirteistä viljely- ja sitä reunustavaa metsätalousmaisemaa. Avoimet viljelykset sijoittuvat vesistöjen rannoille rajautuen metsäalueisiin, ja peltojen lomassa mutkittelee puroja ja jokia. Näkymät aukeavat vaihtelevasti polveilevan maastonmuodon ansiosta vesistöjen selänteille ja puoliavoimena metsän reunustamille peltoaukioille.
Asuin- ja lomarakennukset ovat keskittyneet kylämäisiksi kokonaisuuksiksi viljelyksien yhteyteen ja
vesistöjen, Kyrösjärven, Poltinjoen ja Leppasjärven rannoille. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset
sijaitsevat 5 km säteellä hankealueesta, mutta eivät ole hankealueen välittömässä läheisyydessä.
Itse Tevaniemen tuulivoiman hankealue on muutamaa peltoaluetta ja pieniä suoalueita lukuun ottamatta talousmetsää, joka reunustaa vesistöä kiertäviä peltoaukeita.

Esimerkkikuva alueen maisemarakenteesta: vesistön läheisyyteen keskittyneet metsän reunustamat pellot, loivasti nouseva ja laskeva maasto, pellolle ja järven selälle avautuva näkymä.
2.1.3

Maisemamaakunta ja maisema-alueet
Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Tevaniemen tuulivoimahankealue sijoittuu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993 B) mukaan maisemamaakuntajaossa Suomenselän maisemamaakuntaan. Hämeen viljely- ja järvimaan
maisemamaakunnan raja, Keski-Hämeen viljely- ja järviseutu, sijaitsee noin 1,5 km päässä hankealueen rajasta etelään. Suomenselän maisemamaakuntaa ei ole jaettu pienempiin osa-alueisiin.
Keski-Hämeen viljely- ja järviseutua pidetään Hämeen ydinalueena, jossa maisemat ovat monimuotoisia, pienipiirteisiä ja seudulle ovat keskittyneet viljavat viljelyalueet ja vaihtelevat vesireitit. Asutus on keskittynyt viljaville seuduille, perinteisesti harjun ja tai selänteen notkomaisiin kohtiin. Kasvillisuus on vaihtelevaa ja rikasta.
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Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välissä, jossa maasto
on suhteellisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa, kuten Tevaniemen alueella. Korkeammat maastonmuodot tai harjujaksot eivät yleensä erotu maisemasta kovinkaan selväpiirteisinä, ja soinen lakeus on Suomenselälle tyypillisintä maisemaa. Pienehköjen järvien ohella
esiintyy soita ja isompia järvialtaita, ja niukat peltoalat ja asutus ovat keskittyneet jokilaaksoihin ja
vesistöjen läheisyyteen tai selänteiden rinteille. Kasvillisuus on karumpaa ja niukempaa kuin Hämeen viljely- ja järvimailla. (Ympäristöministeriön mietintö 66/1992, Maisema-aluetyöryhmän mietintö I)
2.1.4

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia,
joita uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan sopimaton uudisrakentaminen (Ympäristöministeriö, 1993 A). Valtioneuvosto päätti vuonna 2021 valtakunnallisesti
arvokkaat maisema-alueet (VAMA2021), jotka astuivat voimaan 1.3.2022.
30 kilometrin tarkasteluvyöhykkeellä sijaitsee kaksi valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta
maisema-aluetta, Hämeenkyrön kulttuurimaisema ja Vatulanharju-Uljaanharjun harjujakso. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Vatulanharju-Uljaanharjun harjujakso sijaitsee 20 kilometrin
tarkasteluvyöhykkeellä. Valtakunnallisesti merkittäviä, arvokkaita geologisia muodostelmia tarkasteluvyöhykkeellä sijaitsee kahdeksan, joista Vähä-Ojajärven kalliot sijaitsee lähimpänä 0-5 kilometrin etäisyydellä voimaloista ja Uuraslahdenkallio 5-10 kilometrin etäisyydellä voimaloista.
Hämeenkyrön kulttuurimaisema
Hämeenkyrön kulttuurimaisema on kumpuilevaa viljelysmaata järvinäköaloineen, jota täydentävät
vanhat talonpoikaistilat. Maisema-alueen läpi kulkee voimakaspiirteisiä harjumuodostelmia, joiden
reunoilta vuosisatojen ajan viljelty maasto laskeutuu kohti järviä. Alueen asutus on hyvin vanhaa,
maaperä viljavaa ja kasvillisuus kuusivaltaista sekametsää sekä puronvarsien lehtometsikköä. Hämeenkyrön eheä kulttuurimaisema edustaa hyvin Keski-Hämeen viljely- ja järviseudun perinteistä
ja tyypillistä maisemaa.
Vatulanharju-Uljaanharju
Harjujakso on Vatulanharjun huippua lukuun ottamatta melko loiva, 10 kilometrin mittainen harjujakso. Harjujakso on geologisesti, maisemallisesti sekä maaperältään ja eliöstöiltään merkittävä.
Harjuun liittyvät keidassuo, kaksi korpea sekä lähde ja sen laskupuro. Harju on myös Natura 2000
kohde.

2.1.5

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet (RKY 2009) antavat
alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun
ympäristön historiasta ja kehityksestä. Tiedot kohteista on tarkistettu museoviraston
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY –sivustolta (2009).
Tarkastelualueella on tunnistettu kahdeksan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, joista hankealuetta lähimpänä (10-20 kilometrin etäisyys voimaloista) sijaitsevat IsoRöyhiön kylä, Ikaalisten vanhan kauppalan alue ja Ikaalisten kirkonseutu ja Haverin kaivosyhdyskunta.
20-30 kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsevat Jämijärven kirkon ympäristö, Kyröskosken tehdasyhdyskunta, Aurejärven kirkko, Hämeenkyrön vanha keskusta ja Ristaniemen yksinäistalo.
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Iso- Röyhiön kylä
Iso- Röyhiön kylä on Ikaalisten vanhinta asutusmaisemaa, tyypillinen hämäläinen kylä, jonka kylärakenne on hyvin säilynyt ja johon liittyy laaja mökkiasutus.
Kyläraitin ja maantien risteyksessä on säilynyt vanha kaupparakennus ja Ison Iidun tilan asuinrakennukset ovat 1800-luvun lopulta. Pohjoisosassa on poikkeuksellisen paljon säilyneitä mäkitupalaisten asutuksia.
Ikaalisten vanhan kauppalan alue ja Ikaalisten kirkonseutu
Suomen ensimmäinen kauppala, jonka 1800-luvun puolivälin asemakaavarakenne on yhä nähtävissä. Alueen vanhin rakennuskanta ulottuu 1800-luvun puoliväliin, ja asemakaavarakenteen puistokäytävät ja -kujat ovat säilyneet nykyisillä Poppeli- ja Valtakadulla.
Haverin kaivosyhdyskunta
Kaivosmiljöö muodostuu käytöstä pois jääneistä ja osin veden täyttämistä avolouhoksista 1700-luvun lopulta alkaen. Avolouhoksen lisäksi alueella on säilynyt pienimuotoisen kaivosyhdyskunnan
rakennuskantaa 1940-luvulta. Kaivosalueelle on perustettu lomakylä, ja kaivostoiminnan ylijäämämaiden päälle on rakennettu autourheilurata.
2.1.6

Maakunnallisesti arvokkaat ja merkittävät maisema-alueet ja kulttuurihistorialliset kohteet
Pirkanmaan maakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.
Maakuntakaavan maisemakohteet on inventoitu ja päivitetty 2016. Tässä arviointityössä on käytetty vuoden 2016 raportin tuloksia.
30 km tarkasteluvyöhykkeellä sijaitsee 31 maakunnallisesti arvokkaaksi tai merkittäväksi arvioituja
maisema-alueita, kulttuurimaisemia ja -ympäristöjä. Hankealueen lähialueella 0-5 kilometrin etäisyydellä sijaitsevat Kallionkielen-Tevaniemen-Riitialan kulttuurimaisema, Poltinjoen kulttuurimaisema, Alaskylän kulttuurimaisema ja Riitialan-Heittolan kulttuurimaisema. 5-10 kilometrin etäisyydellä voimaloista ja hankealueesta sijaitsevat Saukonperän, Vähäröyhiön, Kartun ja Kovelahden
kulttuurimaisemat.
Maakunnallisesti merkittäviä, arvokkaita geologisia muodostelmia tarkasteluvyöhykkeellä sijaitsee
kymmenen, joista Vääräjoki-Kukkuramäen harjualue sijaitsee lähimpänä 0-5 kilometrin etäisyydellä
voimaloista.
Kallionkielen-Tevaniemen-Riitialan kulttuurimaisema ja Riitialan-Heittolan kulttuurimaisema
Kulttuurimaisemissa yhdistyvät Keski-Hämeen kumpuileva järvimaisema ja vuosisatoja jatkuneenmaanviljelyn muovaama maisema. Laajat ja avoimet pellot, ja edelleen monin paikoin laidunnettavat niityt ja haat sijoittuvat vesistön rannoille ja näkymät avautuvat vesistöjen selänteille.
Riitialankylä kuuluu Ikaalisten vanhimpiin kyliin ja tiivis kyläkeskus on yhä havaittavissa, ja myös
Tevaniemessä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa. Heittolan talot ja tontit ovat säilyneet lähes
muuttumattomina 1500-luvulta lähtien ja perinteinen asumismuoto on nähtävissä myös Höytölässä.
Poltinjoen kulttuurimaisema
Poltinjoen kulttuurimaisema on maisemahistoriallisten arvojen lisäksi maakunnallisesti arvokasta
rakennettua kulttuuriympäristöä. Poltinjoen kulttuurimaisema liittyy Kallionkielen- Tevaniemen –

LIITE 15 Vaikutukset maisemaan ja
rakennettuun kulttuuriympäristöön
25.3.2022

8/50

Riitialan viljely- ja kulttuurimaisemaan. Poltinjoella sijaitsee historiallinen myllypaikka (mylly- ja sahatoiminta) ja Poltinkosken rannalla on yhä kaksi myllyä.
Alaskylän kulttuurimaisema
Parkanon Alaskylä on Parkanon vanhinta kulttuurimaisemaa. Alue on maastoltaan vaihtelevaa, viljavaa pelto- ja järvimaisemaa. Alaskylässä on säilynyt historiallisia kylätontteja, Laadun, Kujansuun,
Möhkön ja Naskalin pihapiirit.
2.1.7

Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Pirkanmaan maakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt. Maakuntakaavan kulttuuriympäristökohteet on inventoitu ja päivitetty 2016.
Tässä arviointityössä on käytetty vuoden 2016 raportin tuloksia.
30 km tarkasteluvyöhykkeellä sijaitsee 5 maakunnallisesti arvokkaaksi tai merkittäväksi arvioituja
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. 10-20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ovat Kalman
ja Kallin kulttuurimaisema, Parkanon kirkon ympäristö ja vanha raitti sekä Viljakkalan keskusta. 2030 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ovat Kyröskosken tehdasyhdyskunnan asuinalueet ja Heiskan talo ympäristöineen
Kalman ja Kallin kulttuurimaisema
Kalma ja Kalli ovat kaksi yksittäistä maatilan pihapiiriä Ikaalisissa Kyrösjärven rannalla, joissa on säilynyt avoin viljelymaisema ja vanhaa rakennuskantaa.
Parkanon kirkon ympäristö ja vanha raitti
Kirkon ympäristön maiseman pohjana ovat joenvarren pellot, vanhat kulkuväylät, harju ja raitti.
Ympäristössä näkyy hyvin eri vuosikymmenten ja vaiheiden rakennustapa ja kylärakenteen muutos
kaupunkimaisemmaksi.
Viljakkalan keskusta
Viljakkalan keskusta on 1900-luvun kirkonkylän ympäristöä ilmentävä kokonaisuus, jossa kirkon
asema maisemassa on säilynyt, ja sen sijainti toimii yhä maamerkkinä.

2.1.8

Perinnebiotoopit
Perinnebiotoopit ilmentävät tyypillisiä maankäyttömuotoja. Perinnebiotooppikohteissa alueen kasvillisuus ja rakennelmat ovat muotoutuneet harjoitetun maankäyttömuodon mukaisesti. Perinnebiotoopit vaativat yleensä jatkuvaa käyttöä tai hoitoa pysyäkseen edustavina. Tevaniemen tuulivoimalan hankealueelle ei lähtötietojen perusteella sijoitu perinnebiotooppikohteita.
Hankealueen lähiympäristöstä perinnebiotooppeja löytyy Pirkanmaan ympäristökeskuksen vuoden
2008 inventoinneissa maakunnallisesti arvokkailta maisema-alueilta. Tevaniemen tuulivoimalan
hankealueesta 0-10 kilometrin päässä sijaitsevat perinnebiotoopit löytyvät Tevaniemen ja Riitialan
kulttuurimaisema-alueilta, Kyrösjärven pohjoispuolelta. 10-20 kilometrin päästä Iso-Röyhiön kylästä on myös inventoitu perinnebiotooppikohteita. Perinnebiotoopit sijaitsevat vanhoilla viljelyalueilla ja ovat luultavimmin niittyjä ja hakamaita, mutta tarkempaa tietoa niiden kunnosta ei lähtötietojen perusteella ollut saatavilla.
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Kuva xx.1. Arvokkaat kulttuuriympäristöt, maisema-alueet ja geologiset kohteet (Museovirasto &
Pirkanmaan maakuntakaava 2040)
Tästä kartassa pitäisi esittää vain VAMA 2021 mukaiset aluerajaukset, vastaa täten myös tekstissä
esitettyä
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Taulukko xx.x. Tuulivoimaloista noin 30 kilometrin säteelle sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet. Kohteiden numerot on esitetty edellisessä kartassa.
Nro

Nimi

Valtakunnallisesti
merkittävä

Maakunnallisesti merkittävä

Etäisyys
lähimpään voimalaan

Kohteet lähialueella 0-5 km etäisyydellä hankealueesta
Vähä-Ojajärven
Arvokas geologinen
1
kalliot

2

3
4

5
6

Kallioalue,
arvoluokka 4
(Arvokas)

muodostuma

Kallionkielen - Tevaniemen - Riitialan kulttuurimaisema
Poltinjoen kulttuurimaisema
Vääräjoki - Kukkuramäki

Maakunnallisesti arvokas
maisema-alue

Alaskylän kulttuurimaisema
Riitialan - Heittolan kulttuurimaisema

Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema
Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema

Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema
Arvokas geologinen
muodostuma

Harjualue,
arvoluokka 3
(Maakunnallisesti arvokas)

Kohteet välialueella 5–10 km etäisyydellä voimaloista
Saukonperän kultMaakunnallisesti arvokas
7
8
9
10
11

tuurimaisema
Vähä-Röyhiön
kulttuurimaisema
Kartun kulttuurimaisema
Uuraslahdenkallio

kulttuurimaisema
Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema
Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema
Arvokas geologinen
muodostuma

Kovelahden kulttuurimaisema

Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema

Kohteet 10-20 km etäisyydellä voimaloista
Iso-Röyhiön kylä
Valtakunnallisesti mer12

13

14

15

Ikaalisten vanhan
kauppalan alue ja
Ikaalisten kirkonseutu
Kalman ja Kallin
kulttuurimaisema
/ Kalli
Kilvakkalan - Viljalan kulttuurimaisema

noin 10
km

kittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
(RKY)
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
(RKY)

noin 10
km

MKY / Maakunnallisesti
merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema

Lisätiedot

noin 10
km
noin 10,5
km
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17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29
30

31
32

Kelminselän kulttuurimaisema
Luhalahden
kirkko ja kulttuurimaisema
Viinikanojan kulttuurimaisema
Parkanon kirkon
ympäristö ja
vanha raitti
Seitsemisharju
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Maakunnallisesti arvokas
maisema-alue
Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema

noin 11
km
noin 11,5
km

Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

noin 11,5
km
noin 13
km

Arvokas geologinen
muodostuma

noin 14
km

Haapimaan - Vatsiaisten kulttuurimaisema
Väinänvuori

Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema

noin 14,5
km

Arvokas geologinen
muodostuma

noin 14,5
km

Urjaisen - Osaran
- Kostulan kulttuurimaisema
Viljakkalan - Harhalan kulttuurimaisema
Vatulanharju - Ulvaanharju

Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema

16 km

Maakunnallisesti arvokas
maisema-alue

16,5 km

Valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty ja/tai
maakunnallisesti arvokas
maisema-alue
Arvokas geologinen
muodostuma

17 km

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö

17 km

Vatulanharju - Ulvaanharju, Kyröskosken lentokenttn
Pitkälahden kulttuurimaisema
Hämeenkangas Jylli

Arvokas geologinen
muodostuma

Kallioalue,
arvoluokka 4
(Arvokas)

17 km

17,5 km

HämeenkangasSoininharju
Mullikummunmaa

Arvokas geologinen
muodostuma
Arvokas geologinen
muodostuma

18 km

Juhtimäen kulttuurimaisema
Haverin kaivosyhdyskunta

Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema

18 km

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu

Harjualue,
arvoluokka 2
(Valtakunnallisesti arvokas)

18 km

18,5 km

Harjualue,
arvoluokka 2
(Valtakunnallisesti arvokas)

Harjualue,
arvoluokka 3
(Maakunnallisesti arvokas)
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kulttuuriympäristö
(RKY)

33

Viljakkalan keskusta

34

Krupulahti-Uhrilähde
Narvin lähteet

35
36

Kauppilankylän
kulttuurimaisema

Kohteet 20-30 km etäisyydellä voimaloista
Hirviniemen kal37
liot

38
39

Jämijärven kirkon
ympäristö
Jämijärven kirkon
ympäristö

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Arvokas geologinen
muodostuma
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö

19 km

Arvokas geologinen
muodostuma

21 km

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö

21 km

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
(RKY)

19,5 km
19,5 km
20 km

21 km

Kyröskosken tehdasyhdyskunnan
asuinalueet
Kakkurilammen
reunamoreeni

Arvokas geologinen
muodostuma

21,5 km

42

Katajalamminkangas

Arvokas geologinen
muodostuma

21,5 km

43

Kyröskosken tehdasyhdyskunta

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
(RKY)

22 km

44

Isot Levät ym.

Perinnemaisema

22,5 km

45

Karhen kulttuurimaisema
KärryplassinmäkiLasketuskallio
Linnankyän kulttuurimaisema
Hämeenkyrön
kulttuurimaisema

Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema
Arvokas geologinen
muodostuma
Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema
Valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty ja/tai
maakunnallisesti arvokas
maisema-alue

22,5 km

40

41

46
47
48

Kallioalue,
arvoluokka 4
(Arvokas)

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

21,5 km

23,5 km
24 km
24 km

Moreenimuodostuma, arvoluokka 4
(Valtakunnallisesti arvokas)
Moreenimuodostuma, arvoluokka 4
(Valtakunnallisesti arvokas)
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49

Ristiharju

Arvokas geologinen
muodostuma

24 km

50

Palokoski-Majanlahti-Palolahti
kulttuurimaisema
Aurejärven kirkko

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö

24,5 km

51

52

53

Hämeenkyrön
kulttuurimaisemat
Hämeenkyrön
vanha keskusta

54

Ruohomäenahde

55

Heiskan talo ympäristöineen

56

Pitkäkangas

57

Huhdanmäki

58

Savijärven kulttuurimaisema
Parkkuun kulttuurimaisema
Ristaniemen yksinäistalo

59
60

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
(RKY)
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

24,5 km

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
(RKY)
Arvokas geologinen
muodostuma

26 km

25 km

26 km

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Arvokas geologinen
muodostuma

Arvokas geologinen
muodostuma

Moreenimuodostuma, arvoluokka 3
(Valtakunnallisesti arvokas)

26,5 km

27,5 km

27,5 km

Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema
Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
(RKY)

Harjualue,
arvoluokka 3
(Maakunnallisesti arvokas)

29 km
29 km
29,5 km

Harjualue,
arvoluokka 3
(Maakunnallisesti arvokas)
Moreenimuodostuma, arvoluokka 4
(Valtakunnallisesti arvokas)
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Sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelina. Samaan kaapelikaivantoon on tarkoitus siirtää
peltoalueilta nykyisiä 20 kV ilmajohtoja, jolloin peltomaisemasta poistuu siellä sijaitsevia ilmajohtoja.
Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoista, noin kahdeksan kilometrin mittaista maakaapelireittiä, jotka liittyvät Vähäjärven eteläpuolelle Carunan verkkoon.
Maakaapelivaihtoehtojen reititys on sama hankealueen länsireunaan saakka. Hankealueella sähkönsiirron maakaapelit asennetaan pääsääntöisesti hankealueen huoltoteiden yhteyteen.
Hankealueen ulkopuolella maakaapelireitti VE A noudattaa pääosin olemassa olevia tielinjauksia ja
peltoalueiden reunoja. Tieympäristö on sähkönsiirtoreitin itäosissa pääosin metsäistä ja maastoltaan vaihtelevaa, ja länsiosissa Heinistön alueella ja Poltinjoen alituksen jälkeen Heittolan alueella
puoliavointa viljelymaisemaa.
Vaihtoehdossa A maakaapeli sijoittuu hankealueen jälkeen Kahilannevantien ja Heittolantien sivussa. Vaihtoehto B maakaapelin sijainti kääntyy hankealueesta hieman etelään, talousmetsäalueen läpi peltoaukeille Heittolantien pohjois- ja eteläpuolella.
Sähkönsiirron vaihtoehto VE B esitettiin jo YVA-ohjelmassa. Sähkönsiirron toinen reittivaihtoehto
VE A määriteltiin YVA-ohjelmavaiheen jälkeen, ja reititys tarkentuu edelleen YVA-menettelyä seuraavassa jatkosuunnittelussa.
2.2.2

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet sähkönsiirtoreiteillä
Molemmat maakaapelireitit sijoittuvat läntiseltä osaltaan noin neljän kilometrin matkalta maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle, Kallionkielen-Tevaniemen-Riitialan kulttuurimaisemaan.
Alueelta on tunnistettu myös kiinteitä muinaisjäännöksiä.
0-10 kilometrin etäisyydelle ei sijoitu yksittäisiä, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiksi
luokiteltuja kohdemaisia rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 10-20 kilometrin etäisyydelle maakaapelireiteistä sijoittuvat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Iso-Röyhiön
kylä, Ikaalisten vanhan kauppalan alue ja Ikaalisten kirkonseutu.

3

Vaikutusten tunnistaminen

3.1

Tuulivoimarakentaminen
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voimaloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin (Taulukko 3.1). Maiseman luonteen muuttumisen kautta syntyy visuaalisia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja muutoksensietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivista, ja kokemiseen vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen
ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön.
Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua laajallekin alueelle. Yleistäen on todettu (mm. Weckman 2006), että tuulivoimalat ovat dominoivia maisemassa noin 10 kertaa napakorkeutensa laajuisella alueella, jonka jälkeen tuulivoimaloiden hallitsevuus maisemassa heikkenee. Teoreettisesti on todettu, että voimalat voidaan havaita hyvissä
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olosuhteissa yli 30 kilometrin etäisyydellä voimaloista. Vaikutusalueen laajuus riippuu mm. alueen
topografiasta ja peitteisyydestä.
Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa voivat olla esimerkiksi alueen luonteen muutos luonnonmaisemasta enemmän ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai maiseman mittasuhteiden muuttuminen tuulivoimarakentamisen myötä. Pienipiirteisessä ympäristössä, kuten kylämiljöössä, tuulivoimalat voivat muuttaa maiseman mittasuhteita ja hierarkiaa aiheuttaen maiseman
laadun muutoksia. Kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset liittyvät pääosin maisemakuvan
ja sitä kautta maiseman luonteen ja laadun muutoksiin. Esimerkiksi kulttuuriympäristön erityispiirteet tai arvo voivat heikentyä tuulivoimaloiden visuaalisten vaikutusten seurauksena. Tuulivoimarakentaminen ei yleensä aiheuta fyysisiä muutoksia kulttuuriympäristöön tai sen arvokohteisiin.
Tästä johtuen vaikutuksia sekä maisemaan että rakennettuun kulttuuriympäristöön tarkastellaan
pääasiassa visuaalisten vaikutusten ja siitä johtuvien muutosten kautta.
Voimalat ja muut rakenteet voivat saada aikaan esteettisen haitan rikkomalla eheitä tai yhtenäisiä
kulttuurihistoriallisia miljöitä tai aiheuttamalla häiriön maisemaan yksittäisen kohteen läheisyydessä. Tuulivoimalat voivat myös aiheuttaa estevaikutuksia. Tietystä suunnasta katsottuna ne saattavat peittää esimerkiksi tärkeäksi koetun maamerkin.
Maisema- ja estevaikutukseen vaikuttavat mm. yksittäisten voimaloiden tyyppi, korkeus, väritys,
voimaloiden asettelu sekä maaston muodot. Myös havaintoajankohdalla, esimerkiksi vuodenajat ja
sääolosuhteet, on merkitystä maisemavaikutusten voimakkuuteen. Lapojen pyöriessä voimalat näkyvät kauemmaksi ja selkeämmin kuin voimaloiden ollessa pysähdyksissä. Lisäksi pimeällä ja hämärällä lentoestevalot korostavat voimaloiden näkyvyyttä. Lentoestevalaistuksen määrän ja voimakkuuden määrittää Trafi lentoesteluvassa. Huomiovalot erottuvat päivänvalossa kauempana katsottuna heikosti. Punaista huomiovaloa paremmin maisemaan sopii valkoinen huomiovalo, koska voimaloiden väri on vaalea.
Tuulivoimahankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat hankkeen koko
elinkaaren ajalle.
Taulukko 3.1. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja Tevaniemen tuulivoimahankkeen vaikutusalueen ominaispiirteet.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Vaikutusten ilmeneminen
Vaikutusalueen ominaispiirteet



Maisemakuvan muutos
Uudet elementit maisemassa (voimalat,
sähköasemat, tiestö, lentoestevalot)





3.2

Maisemakuvaltaan perinteistä metsä- ja
viljelymaisemaa
Kaava-alueen ja ympäristön
maastonmuodot loivasti kumpuilevia
Puoliavoimet näkymät pelto-, suo- ja
vesistöalueille

Sähkönsiirto
Tuulivoimahankkeessa myös sähkönsiirron vaatimat voimajohdot aiheuttavat maisemavaikutuksia.
Voimaloiden ja voimajohtojen aiheuttamat vaikutukset maisemakuvaan ja kulttuuriperintöön ovat
samankaltaiset, jolloin niitä voidaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Johtojen sijoittuessa kaapelointina maan alle rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat käytön aikaisia vaikutuksia suuremmat.
Maisemavaikutukset koostuvat maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksista maakaapelin
kaivamisen myötä. Kasvillisuutta raivataan maakaapelilinjoilta noin 10 metrin leveydeltä.
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Sähkönsiirron osalta tarkastelu on ulotettu vaihtoehtoisille sähkönsiirtoreiteille ja noin 500 metrin
etäisyydelle linjasta. Koska sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, vaikutuksia on lähinnä rakentamisaikana.

4

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kriteerit
Maisemavaikutusten arviointityöhön ei ole olemassa numeerisia menetelmiä. Siksi vaikutukset on
arvioitu maiseman muutoksen suuruuden sekä kohteen herkkyyden pohjalta. Näkymien muuttuminen vuoden- ja vuorokaudenajan mukaan tuo arviointityöhön moniulotteisuutta. Arviointi on
tehty varovaisuusperiaatetta noudattamalla, eli vaikutukset on arvioitu olettaen, että sää- ja näkyvyysolosuhteet ovat parhaat mahdolliset.
Arvioitaessa tuulivoimahankkeen aiheuttamia vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä, on lähtökohtana painopisteenä pidetty seuraavia näkökulmia:






Miten uusi tuulivoimahanke muuttaa alueen nykyistä luonnetta.
Tuulipuiston suhde ympäristön mittakaavaan
Vaikutukset lähialueen asukkaiden, loma-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien kokemaan maisemakuvaan
Vaikutukset arvokkaille maisema- ja kulttuuriympäristöalueille
Kuinka kaukaa ja kuinka laajalta alueelta kerrallaan maiseman muutos on havaittavissa.

Maisemavaikutuksia ei ole lähtökohtaisesti arvioitu alueilta, jonne ei kohdistu aktiivista jokapäiväistä arki- tai virkistyskäyttöä tai tiedossa olevaa käyttöpainetta tai jotka eivät ole aiemmin arvotettuja maiseman tai kulttuuriympäristön kohteita.
Kulttuuriympäristön osalta on arvioitu, vaikuttaako maisemakuvan muutos kulttuuriympäristön
suojeluperusteena olevaan arvoon tai luonteeseen. Vaikutuksen merkittävyyttä on arvioitu muutoksen laajuudella nykytilaan nähden ja peilaten kohteen arvoon ja herkkyyteen. Vaikutukset arvioidaan pääsääntöisesti hankkeen toiminnan ajalta.
Merkittävyyden arvioinnin kriteereissä on huomioitu vaikutukset maisemakuvaan. Hankkeen aiheuttama maisemakuvan heikennys tai kohentuminen ovat suhteessa muutoksen suuruuteen ja
vaikutuskohteen ominaispiirteisiin, herkkyyteen ja muutoksensietokykyyn. Hankkeen suunnitteluvaiheen huomioon ottaen kriteerejä ei voida soveltaa yksittäisen ihmisen subjektiivisiin kokemuksiin maisemavaikutuksista.
Vaikutuksen merkittävyys määritetään vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella Kaava-YVA-selostuksen luvussa 5.4 ”Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely” esitetyn taulukon 5.6 perusteella. Arviointi on tehty seuraavissa taulukoissa 4.1 ja 4.2 esitettyjen kriteerien mukaisesti.
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Taulukko 4.1. Vaikutusalueen herkkyys maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutuskohteen
herkkyys

Lainsäädännön ohjaus / yhteiskunnallinen merkitys / alttius muutoksille

Suuri

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, rakennettuja
kulttuuriympäristöjä tai maakunnallisesti merkittäviä maisema- tai
kulttuuriympäristökohteita alle 5 km:n säteellä voimaloista.
Vaikutusalueen maisema säilynyt pitkään samanlaisena ja
muuttumattomana, eheä maisemallinen kokonaisuus ja laajat
luontoalueet.
Maisematyyppi pienipiirteinen. Pitkät näkymät mahdollisia. Maisematila
laajalti avointa.
Alueella maisemallista arvoa luonto- ja kulttuurimatkailulle.
Maisemakuvan muutoksen vaikutus kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä.

Kohtalainen

Maakunnallisesti merkittäviä maisema- tai kulttuuriympäristökohteita 5-10
km:n säteellä tai valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita/rakennettuja kulttuuriympäristöjä 5-15 km:n säteellä voimaloista.
Vaikutusalueen maisema muuttunut aikojen kuluessa.
Maisematyyppi kumpuileva, maisematilat ja näkymät rajautuvia.
Alueella on maisemallista arvoa paikallisille asukkaille.
Maisemakuvan muutoksen kokevien ihmisten määrä kohtalainen.

Vähäinen

Maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät maisema- tai
kulttuuriympäristökohteet yli 10 km:n etäisyydellä ja valtakunnallisesti
arvokkaat maisema-alueet/rakennetut kulttuuriympäristöt yli 15 km:n
säteellä voimaloista.
Maisemakuva on ajallisesti tai rakenteellisesti epäyhtenäinen. Alueella
ennestään maisemavaurioita.
Maisematyyppi suuripiirteinen. Maisematilaltaan sulkeutunut.
Maisemakuvan muutoksen kokevien ihmisten määrä pieni.
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Taulukko 4.2. Muutoksen voimakkuuden kriteerit maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Muutoksen suuruus

Voimakkuus ja suunta / alueellinen laajuus / ajallinen kesto

Suuri kielteinen
muutos

Muutos näkyy laajalle/erittäin laajalle alueelle.
Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden
ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin olennaisen heikentävästi.
Muutoksen myötä maiseman luonne, ominaispiirteet ja mittasuhteet
muuttuvat voimakkaasti.
Muutos pysyvä tai pitkäkestoinen

Kohtalainen
kielteinen muutos

Muutos näkyy välitöntä vaikutusaluetta laajemmalle alueelle.
Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden
ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin jonkin verran
heikentävästi.
Muutoksen myötä maiseman luonne, ominaispiirteet ja mittasuhteet
muuttuvat osittain.
Muutos väliaikainen, mutta pitkäkestoinen

Vähäinen kielteinen
muutos

Muutos näkyy vain välittömään lähiympäristöön.
Muutos ei juurikaan vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta
tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin.
Muutoksen myötä maiseman luonne, ominaispiirteet ja mittasuhteet
eivät muutu mainittavasti.
Muutos lyhytkestoinen tai ajoittainen

Ei muutosta

Ei muutosta visuaaliseen maisemakuvaan.

Myönteinen muutos

Muutos näkyy maisemassa.
Muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden
ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin tai muutos edesauttaa
ominaispiirteiden säilyttämistä.
Muutoksen myötä maiseman luonne ja ominaispiirteet korostuvat ja
parantuvat.
Muutos pitkäkestoinen

5

Tuulivoimahankkeen vaikutukset maisemaan ja rakennettuun
kulttuuriympäristöön

5.1

Näkemäalueanalyysin tulokset
Näkemäalueanalyysi antaa yleiskuvan siitä, miltä alueilta tuulivoimalat ovat parhaiten havaittavissa. Se ei ota huomioon etäisyyttä eli sitä, että voimaloiden havaittavuus maisemassa heikkenee
etäisyyden kasvaessa. Voimaloiden havaittavuus heikkenee paikoittain yli 10 kilometrin etäisyydellä voimaloista, ja heikkenee huomattavasti yli 20 kilometrin etäisyydellä voimaloista.
Näkemäalueanalyysi on laadittu tuulivoimahankkeen molemmista toteutusvaihtoehdoista käyttäen voimaloiden napakorkeutta 180 m ja lavan pituutta 100 m (kokonaiskorkeus 280 m) (VE 1: 9
voimalaa, VE 2: 8 voimalaa). Näkemäalueanalyysi on laadittu noin 20 km etäisyydelle voimaloista.
Mallinnus ottaa huomioon puuston peitteisyyden, korkeuden ja topografian. Maaston muodot on
huomioitu Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 10 m:n mukaisesti. Metsien osalta lähtötietona on
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käytetty Luonnonvarakeskuksen tuottamaa monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin puun
korkeusaineistoa vuodelta 2017 (© Luonnonvarakeskus, 2019). Näkemäalueanalyysin katselupisteen korkeus on 1,65 m maanpinnan yläpuolella. Näkemäalueanalyysi laskee voimalan näkyväksi,
jos vähintään puolet voimalan lavasta näkyy tarkastelupisteeseen. Näkemäalueanalyysit on laatinut
Etha Wind Oy.
Seuraavilla sivuilla olevissa kuvissa 5.2 ja 5.3 on esitetty näkemäalueanalyysin tulokset vaihtoehdoittain reilun 20 kilometrin etäisyydelle voimaloista. Näkymäalueanalyysi on tehty kahdelle eli
vaihtoehdolle, joissa on eri määrä tuulivoimaloita mutta saman suuntaisesti sijoiteltuna. Vaihtoehtojen näkymäalueet vastaavat suurelta osin toisiaan.
Puuston, maaston muotojen ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus hankealueella on voimakas
ja estää näkymät voimaloille myös hyvin lähellä tuulivoimaloita. Täysikasvuinen metsänraja estää
näkymät tasaisessa maastossa noin 100-300 metrin etäisyydelle avoimen alueen reunasta. Mikäli
metsäinen maasto on korkeammalla kuin sen taakse jäävä avoin alue, on katvevaikutus laajempi.

Kuva 5.1. Periaate, miten puuston ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus vaikuttaa tuulivoimaloiden näkyvyyteen. Kumpareet, puusto ja rakennukset muodostavat näkemäesteen.

LIITE 15 Vaikutukset maisemaan ja
rakennettuun kulttuuriympäristöön
25.3.2022

Kuva 5.2. Näkemäalueanalyysi vaihtoehdosta VE 1 (9 voimalaa).

20/50

LIITE 15 Vaikutukset maisemaan ja
rakennettuun kulttuuriympäristöön
25.3.2022

21/50

Kuva 5.3. Näkemäalueanalyysi vaihtoehdosta VE 2 (8 voimalaa).
Tuloksista on havaittavissa, että vaihtoehtojen väliset erot ovat pieniä. Molemmissa vaihtoehdoissa
voimaloiden näkyvyys korostuu etenkin alueen etelä- ja länsipuoleisilla avoimilla järvialueilla. Lisäksi vaikutusta on pohjoisen järvialueilla. Järvien selänteiden suuntaan sääolosuhteista riippuen
tuulivoimaloiden lavat erottuvat kauas Kyrösjärvelle ja etelään 10-20 kilometrin päähän. Lisäksi
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tuulivoimalat erottuvat Parkanojärvelle ja Parkanon taajaman suuntaan. Lähialueilla tuulivoimalat
erottuvat lähinnä Poltinjoen ympärille keskittyneille peltoaukeille ja asutukselle. Hankkeen itäpuolella voimaloiden havaittavuus on paikallista, mutta sielläkin havaittavuus on merkittävintä vesistöalueiden selänteillä ja vastarannoilla.
Tuulivoiman hankealueella ja sen välittömässä lähiympäristössä (0-2 km) voimaloiden havaittavuus
on vähäistä. Hanke näkyy Tevaniemen peltoaukeiden reunoilla, Ylisen Kotajärven, Ahvenlammen,
Aittolammen, Pitkäjärven ja Ojajärven selänteillä.
Lähivaikutusalueella (2-5 km) voimaloiden näkyvyys on merkittävää etelästä pohjoiseen Miettisen,
Tevaniemen, Riitialan ja Poltin peltoaukeilla sekä Heittolanlahden ja Leppäsjärven selänteillä ja rannoilla.
Välialueella (5-10 km) näkyvyys on merkittävää etelässä Kyrösjärvellä. Lännessä, pohjoisessa ja
idässä näkyvyys pirstaloituu, ja maastonmuodot ja kasvillisuus katkaisevat näkymiä voimaloille. Kuitenkin myös ulommalla vaikutusalueella voimaloiden näkyvyys lisääntyy huomattavasti vesistöjen
selänteillä ja rannoilla, ja niihin liittyvillä peltoaukeilla (Vähäjärvi, Parkanonjärvi ja Alaskylä, Ruojärvi, Hankajärvi, Vahojärvi).
Yli 10 kilometrin etäisyydellä voimaloiden näkyvyys on laajinta etelässä Kyrösjärven selällä ja eteläisillä rannoilla. Lisäksi analyysissä on havaittavissa näkyvyyttä Parkanon keskustan ja Auerjärven
selänteillä. Voimaloiden havaittavuus heikkenee jonkin verran yli 10 kilometrin etäisyydeltä.
Mitä kauemmaksi voimaloista avoimessa maisematilassa siirrytään, sitä useampi voimala on havaittavissa yhtäaikaisesti maisemassa. Samalla kuitenkin voimaloiden hallitsevuus maisemassa heikkenee etäisyyden kasvaessa.
Vaihtoehdon VE 2 näkemäalueanalyysin näkyvyysalueet noudattavat suuressa mittakaavassa täysin
vaihtoehdon VE 1 näkemäalueita. Paikallisesti näkyvyysalueiden laajuudessa on pieniä eroja, koska
vaihtoehdossa VE 1 on yksi voimala enemmän. Tällöin yksittäisissä tarkastelupisteissä eroja voi
muodostua.

5.2

Kuvasovitteet
Seuraavassa kartassa on esitetty havainnekuvien kuvauspaikat. Kuvauspaikat on valittu eripuolilta
hankealuetta alueilta, joihin tuulivoimalat näkyvät. Havainnekuvat ovat panoraamakuvia. Kinofilmikoon 50mm objektiivin kuvakulma havainnekuvasta vastaa ihmissilmän näkymää kuvauspisteestä.
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Kuva 4. Kartta havainnekuvien ottopaikkojen sijainneista.
5.2.1

Heikkilä (Golfkenttä), VE 1

Kuva 5. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 3,0 – 5,5 kilometriä. Voimalat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi.
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Kuva 6. 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 (VE 2).

Kuva 7. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 1). Tuulivoimalat nousevat muita maiseman elementtejä korkeammaksi ja dominoivammaksi. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).

Kuva 8. Havainnekuva yöajan lentoestevaloista Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 1).
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Heikkilä (Golfkenttä), VE 2

Kuva 9. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 3,0 – 5,5 kilometriä. Voimalat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi.

Kuva 10. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan
päälle laitetuin punaisin ympyröin.

Kuva 11. Havainnekuva Heikkilästä golfkentän kohdalta (VE 2). Tuulivoimalat nousevat muita maiseman elementtejä korkeammaksi ja dominoivammaksi. Tästä kuvakulmasta katsottuna VE2 tuulivoimalat tekevät VE1
tiiviimmän kokonaisuuden maisemaan. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
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Tevaniemi, VE 1

Kuva 12. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 2,4 – 4,1 kilometriä. Voimaloiden
lavat näkyvät puuston yläpuolella kuvauspisteessä. Yhtenäinen metsänreuna peittää näkymän tehokkaasti.

Kuva 13. Havainnekuva Tevaniemestä (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 (VE 2).

Kuva 14. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 1). Voimaloiden lavat näkyvät puuston yläpuolella, mutta yhtenäinen metsänreuna katkaisee ja peittää näkymän tehokkaasti. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).
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Tevaniemi, VE 2

Kuva 15. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 2,4 – 4,1 kilometriä. Voimaloiden
lavat näkyvät puuston yläpuolella kuvauspisteessä. Yhtenäinen metsänreuna peittää näkymän tehokkaasti.

Kuva 16. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.

Kuva 17. Havainnekuva Tevaniemestä (VE 2). Voimaloiden lavat näkyvät puuston yläpuolella, mutta yhtenäinen metsänreuna katkaisee ja peittää näkymän tehokkaasti. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
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Ojajärvi, VE 1

Kuva 18. 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 kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi.

Kuva 19. Havainnekuva Ojajärveltä (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 (VE 2).

Kuva 20. Havainnekuva Ojajärveltä (VE 1). Voimalat tuovat järvimaisemaan uuden, muusta maisemasta poikkeavan elementin. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).
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Kuva 21. Havainnekuva yöajan lentoestevaloista Ojajärven kohdalta (VE 1).
5.2.6

Ojajärvi, VE 2

Kuva 22. Havainnekuva Ojajärveltä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 2,0–3,4 kilometriä. Voimalat näkyvät
maisemassa selvästi. Voimalat tuovat järvimaisemaan uuden, muusta maisemasta poikkeavan elementin.
Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi.

Kuva 23. Havainnekuva Ojajärveltä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin
ympyröin.

Kuva 24. Havainnekuva Ojajärveltä (VE 2). Voimalat tuovat järvimaisemaan uuden, muusta maisemasta poikkeavan elementin. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
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Kimppukylä, VE 1

Kuva 25. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 4,9–6,5 kilometriä. Voimalat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa. Peltojen reunametsät, metsäsaarekkeet, pihapuusto ja kumpuileva maasto peittävät voimaloita osin, etenkin katselupistettä vaihdettaessa. Esimerkiksi kuvan hiekkatietä liikuttaessa eteenpäin näkymä voimaloille muuttuu.

Kuva 26. Havainnekuva Kimppukylästä (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 (VE 2).

Kuva 27. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 1). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).
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Kimppukylä, VE 2

Kuva 28. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 4,9–6,5 kilometriä. Voimalat näkyvät maisemassa erittäin selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi. Peltojen
reunametsät, metsäsaarekkeet, pihapuusto ja kumpuileva maasto peittävät voimaloita osin, etenkin katselupistettä vaihdettaessa. Esimerkiksi kuvan hiekkatietä liikuttaessa eteenpäin näkymä voimaloille muuttuu.

Kuva 29. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.

Kuva 30. Havainnekuva Kimppukylästä (VE 2). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
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Miettinen, VE 1

Kuva 31. Havainnekuva Miettisestä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 4,9 – 7,0 kilometriä. Voimalat 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.

Kuva 32. Havainnekuva Miettisestä (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 (VE 2).

Kuva 33. Havainnekuva Miettisestä (VE 1). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa
(VE 1).
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Kuva 34. Havainnekuva yöajan lentoestevaloista Miettisen kohdalta (VE 1).
5.2.10 Miettinen, VE 2

Kuva 35. Havainnekuva Miettisestä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 4,9 – 7 kilometriä. Voimalat näkyvät
maisemassa selvästi. Viljelymaisemaan tulee uusi, ihmisen muovaama kerros. Puusto ja maisemamuodon
vaihtelevuus peittää näkymiä voimaloille katselupistettä vaihdettaessa. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi.

Kuva 36. Havainnekuva Miettisestä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin
ympyröin.
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Kuva 37. Havainnekuva Miettisestä (VE 2). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
5.2.11 Leppäslampi, VE 1

Kuva 38. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 4,2 – 6,8 kilometriä. Voimaloiden
lavat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi.

Kuva 39. Havainnekuva Leppäslammelta (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 (VE 2).
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Kuva 40. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 1). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).
5.2.12 Leppäslampi, VE 2

Kuva 41. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 5,2 – 6,8 kilometriä. Voimaloiden
lavat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi.

Kuva 42. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin
punaisin ympyröin.
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Kuva 43. Havainnekuva Leppäslammelta (VE 2). Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
5.2.13 Kiviniemi, VE 1

Kuva 44. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 9,5 – 12,1 kilometriä. Voimalat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi.

Kuva 45. Havainnekuva Kiviniemestä (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 (VE 2).
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Kuva 46. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 1). Voimalat tuovat järvimaisemaan uuden, muusta maisemasta
poikkeavan elementin. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).
5.2.14 Kiviniemi, VE 2

Kuva 47. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 9,5 – 12,1 kilometriä. Voimalat näkyvät maisemassa selvästi. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa merkittävästi.

Kuva 48. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 49. Havainnekuva Kiviniemestä (VE 2). Voimalat tuovat järvimaisemaan uuden, muusta maisemasta
poikkeavan elementin. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.
5.2.15 Saukonperä, VE 1

Kuva 50. Havainnekuva Saukonperästä (VE 1). Etäisyys voimaloihin on noin 7,0 – 9,5 kilometriä. Voimalat
näkyvät maisemassa. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa hieman.

Kuva 51. Havainnekuva Saukonperästä (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 (VE 2).
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Kuva 52. Havainnekuva Saukonperästä (VE 1). Puusto, polveileva maasto ja tästä katselupisteestä voimaloiden sijoittelu vaikuttavat voimaloiden näkyvyyteen maisemassa. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa (VE 1).
5.2.16 Saukonperä, VE 2

Kuva 53. Havainnekuva Saukonperästä (VE 2). Etäisyys voimaloihin on noin 7,0 – 9,5 kilometriä. Voimalat
näkyvät maisemassa. Kuvauspisteen kohdalla hanke muuttaa maisemaa hieman.

Kuva 54. Havainnekuva Saukonperästä (VE 2). Voimaloiden sijainti on kuvattu valokuvan päälle laitetuin punaisin ympyröin.
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Kuva 55. Havainnekuva Saukonperästä (VE 2). Puusto, polveileva maasto ja tästä katselupisteestä voimaloiden sijoittelu vaikuttavat voimaloiden näkyvyyteen maisemassa. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa.

5.3
5.3.1

Vaikutukset maisemassa tarkasteluvyöhykeittäin
Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat, jo pystytettyjä voimaloita lukuun ottamatta, kestoltaan lyhytaikaisia ja laajuudeltaan paikallisia. Vaikutukset kohdistuvat voimaloiden,
maakaapeleiden ja huoltoteiden rakennusalueille ja niiden välittömään lähiympäristöön. Työkoneet ja korkeat nosturit näkyvät ympäröiville alueille puuston latvuston yläpuolella. Rakentamisen
aikana kaava-alueen maisema muuttuu, kun kasvillisuutta raivataan ja uutta infrastruktuuria rakennetaan. Kaava-alueella ja sen lähivaikutusalueella myös äänimaisema muuttuu rakentamisen aikana erityisesti kulloisenkin rakennuspaikan lähiympäristössä ja kuljetusreiteillä.

5.3.2

Tuulivoimahankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset
Vaikutukset lähiympäristössä (0-2 km voimaloista)
Hankealueen lähiympäristö on pääosin talousmetsävaltaista, rakentamatonta selännettä. Suoria
vaikutuksia maisemarakenteeseen tulee rakenteiden ja tiestön rakentamisen seurauksena ja näiden rakenteiden vaikutukset ovat pysyviä.
Puustoa ja aluskasvillisuutta joudutaan raivaamaan tuulivoimaloiden ja teiden rakentamisen seurauksena. Kasvillisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat tuulivoimalan käytönaikaisia, ja alue voidaan myöhemmin palauttaa metsätalouskäyttöön.
Tuulivoimalat, rakennettavat uudet huoltotiet ja parannettavat metsäautotiet ja sähköasema
muuttavat rakennuspaikan maisemakuvan rakennetuksi, tekniseksi tuulivoimatuotannon maisemaksi. Tuulivoimalan rakentamisen tieltä hankealueelta raivataan puustoa, mikä muuttaa maisemakuvan hankealueella nykyistä avoimemmaksi maisematilaksi. Hankealueen avoimessa ympäristössä tuulivoimala hallitsee ympäristöä visuaalisesti lähes täysin. Metsäisellä alueella puuston
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katvevaikutus voi estää voimalan näkymisen kokonaan lähelläkin voimalaa, mutta voimalat ovat
osin havaittavissa, kun katse suunnataan yläviistoon. Maiseman muutokset hankealueella ovat kokonaisuutena suuria.
Näkemä-alueanalyysin mukaan välittömässä lähiympäristössä voimaloiden näkyvyys on pirstaleista, mutta yhtenäistyy välittömän lähiympäristön reuna-alueiden avoimilla alueilla. Voimaloiden
lähiympäristö on pääsääntöisesti peitteistä ja maastonmuodoltaan kumpuilevaa, joten yhdestä pisteestä koko voimalaa ei välttämättä havaitse, ja näkyvyys vaihtuu nopeasti tarkastelupistettä vaihtaessa. Voimalat ovat havaittavissa lähiympäristön avoimilta suo-, pelto- ja vesialueilta. Näille alueille maiseman muutos on jopa suuri. Alueilla, joille voimalat eivät näy, maisemaan ei synny muutosta.
Hankealueelle tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta tai loma-asuntoja. Merkittävimmät
asukkaiden tai loma-asukkaiden elinympäristöt sijoittuvat Tevaniemen ja Poltin alueille, jotka osin
ulottuvat hankkeen lähiympäristöalueen (0-2 km) reunamille.
Vähä-Ojajärven valtakunnallisesti merkittävä geologinen muodostuma sijoittuu lähialueen itäosaan.
Poltinjoen maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema sijoittuu lähialueen luoteisreunaan. Alueen
arvot ovat maisemallisten arvojen lisäksi kulttuuriympäristöllisiä arvoja.
Kalliokielen-Tevaniemen-Riitialan maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema sivuaa lähialueen
luoteisreunaa Poltinjoen kulttuurimaiseman vieressä.
Näkemä-alueanalyysin perusteella voimalat näkyvät näiden maisema-alueiden avoimille peltoaukeille taustamaisemassa osin jo lähiympäristöalueella, ja muuttavat perinteistä maalaismaiseman
näkymää paikoin rakennetummaksi. Voimalat ovat myös maalais- ja kyläympäristön mittakaavassa
kookkaita, ja hallitsevat näkymää taustamaisemassa. Osin kuitenkin maisema-alueen elementit,
kumpuileva maasto, metsäsaarekkeet ja peltoja reunustavat metsät peittävät näkymiä voimaloille.
Voimalat eivät suoraan riko kulttuuripiirteitä, joiden perusteella maisema-alueet on perustettu, eivätkä vaikuta tai vaikuttavat vähäisesti maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden kuten viljely- ja metsäalueiden säilymisen mahdollisuuksiin.
Välittömän vaikutusalueen herkkyys muutoksille hankealueella on pääosin vähäinen alueen metsäisen ja pääosin sulkeutuneen luonteen takia. Herkkyys muutoksille välittömän vaikutusalueen
lounaisosassa on kohtalainen, koska siellä on maakunnallisesti arvokkaita, avoimia maisema-alueita. Alueen arvot tukeutuvat peltojen, vesistöjen ja metsiköiden luomaan maalaismiljööseen. Avoimillakin maisema-alueille voimaloiden näkyvyys voi vaihdella tarkastelupistettä muuttaessa kumpuilevan ja hankealuetta ympäröivien metsien vuoksi.
Muutokset maisemakuvassa ovat pääasiassa vähäisiä muualla kuin suoranaisella rakentuvalla voimala-alueella. Välittömällä vaikutusalueella on lisäksi vähäisesti asutusta. Vaikutusalueelta on tunnistettavissa avoimia vesi- ja suoalueita, sekä arvokkaita maisema-alueita, joiden etelä ja kaakkoiskärkiin voimaloita näkyy paikoitellen. Näillä alueilla muutokset maisemakuvassa voivat olla jopa
suuria. Kokonaisuutena vaikutukset maisemaan ovat välittömällä vaikutusalueella enintään kohtalaisia.
Vaikutukset lähialueella (2-5 km voimaloista)
Lähivaikutusalueella tuulivoimalat ovat edelleen maisemassa suhteellisen hallitsevia, mikäli ne ovat
havaittavissa näkymässä. Voimaloiden dominanssivyöhyke ulottuu molemmissa vaihtoehdoissa
noin 2 kilometrin etäisyydelle voimaloista.
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Alueen itäosa on maastoltaan vaihtelevaa ja peitteistä, mutta vaikutusalueen muissa osissa avoimien pelto- ja vesistöalueiden ja niiden läheisyyteen sijoittuvan asutuksen osuus kasvaa merkittävästi verrattuna välittömään vaikutusalueeseen.
Lähivaikutusalueelle sijoittuu maakunnallisesti arvokkaita maisema- ja kulttuuriympäristökohteita
ja muinaisjäännöksiä.
Kallionkielen-Tevaniemen-Riitialan maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema sijoittuu suurilta
osin lähialueelle. Voimalat näkyvät hyvin viljelymaisemassa avoimilla peltoaukeilla ja järvenselänteellä.
Riitialan-Heittolan maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema sijoittuu osin lähialueelle, ja voimalat näkyvät viljelymaisemassa avoimilla peltoaukeilla. Maisema-alueen arvojen keskeisimmät ja laajimmat osuudet sijoittuvat etäämmälle kuin hankealueen lähialueelle.
Alaskylän maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman eteläinen osuus sijoittuu lähialueelle. Voimalat näkyvät avoimille peltoaukeille, mutta kumpuileva maasto ja metsäalueet peittävät näkyvyyttä tarkastelupistettä vaihdettaessa. Maisema-alueen arvojen keskeisimmät ja laajimmat osuudet sijoittuvat etäämmälle, kuin hankealueen lähialueelle.
Näkemä-alueanalyysin perusteella voimalat näkyvät näiden maisema-alueiden avoimille peltoaukeille ja muuttavat maalaismaiseman näkymää rakennetummaksi. Voimalat ovat mittakaavaltaan
pienipiirteistä maisema- ja kylämiljöötä suuremmat, ja ovat näkyessään maisemaa dominoiva elementti. Kuitenkin maisema-alueen omat luontaiset elementit kuten kumpuileva maasto, metsäsaarekkeet ja peltoja reunustavat metsät rajaavat näkymiä avoimesta puoliavoimeksi, ja muodostavat
katvealueita ja peittävät näkymiä voimaloille. Voimalat eivät riko kulttuuripiirteitä, joiden perusteella maisema-alueet on perustettu, eivätkä vaikuta tai vaikuttavat vähäisesti maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden kuten viljely- ja metsäalueiden, vesistöjen tai
rakennuskannan säilymisen mahdollisuuksiin. Maisema-alueiden elinvoimaisena pysyminen edellyttää etenkin alueiden asuttuna ja viljeltynä säilyttämistä.
Lähivaikutusalueella maiseman herkkyys avoimilla järvi- ja peltoalueilla on suuri. Alueelle sijoittuu
maakunnallisesti arvokkaita kohteita ja alueen lähiympäristön, etenkin etelä-lounaisosan alueet
ovat viljelymaiseman, asukkaiden ja loma-asukkaiden kannalta merkityksellisiä. Tuulivoimalat ovat
mittasuhteiltaan suurempia, kuin alueen muut rakennetut kohteet ja viljelymaiseman pienipiirteinen mittakaava. Järvi- ja peltoalueilla maiseman muutokset ovat suuria niissä pisteissä, missä tuulivoimahanke näkyy. Alueen pinnanmuotojen vaihtelevuudesta, maiseman reunavyöhykkeiden polveilevuudesta ja puustoisuudesta johtuen, maiseman muutosten havaittavuus on osin hajanaista.
Kokonaisuutena vaikutukset maisemaan ovat lähivaikutusalueella kohtalaisia.
Vaikutukset välialueella (5-10 km voimaloista)
Välialueella voimaloiden vaikutus alkaa etäisyydestä johtuen hieman heikentyä, ja ne jäävät enemmän osaksi taustamaisemaa. Voimalat ovat kuitenkin avoimilla alueilla vielä selkeästi havaittavissa,
jos näkemäesteitä ei ole.
Välialueelle sijoittuu etenkin etelä- länsi ja pohjoisakselille runsaasti viljelyalueita, asutusta ja lomaasutusta vesistöjen läheisyyteen. Itäpuolella asutusta on vaikutusalueella vähemmän.
Välialueelle sijoittuu maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
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Kallionkielen-Tevaniemen-Riitialan maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema ja Riitialan -Heittolan kulttuurimaisema jatkuvat myös hankkeen ulommalla vaikutusalueella. Voimalat näkyvät avoimilla peltoaukeilla ja järvenselänteillä.
Alaskylän kulttuurimaisema sijoittuu pääosin ulommalle vaikutusalueelle. Näkemäalueanalyysin
mukaan voimalat näkyvät erityisesti avoimille peltoaukeille Parkanojärven länsipuolelle.
Saukonperän maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema sijaitsee ulommalla vaikutusalueella. Voimalat näkyvät erityisesti maisema-alueen kaakkoisosaan, avoimille peltoaukeille. Kumpuileva
maasto ja maastonpeitteisyys peittävät voimaloiden näkyvyyden alueen joillain osilla.
Vähä-Röyhiön maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisemaan tuulivoimaloiden näkyvyys pirstaloituu taustamaisemaan ulommalla vaikutusalueella. Voimalat ovat havaittavissa joistain tarkastelupisteistä avoimilta peltoalueilta, mutta maastonmuoto ja peitteisyys heikentävät voimaloiden näkyvyyttä laajemmin.
Kartun maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan ulommalla vaikutusalueella voimalat
näkyvät selkeästi peltoaukeille ja rannoille aukean järvenselän yli.
Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat näkyvät selkeästi avoimilla vesialueilla ja vastarannoilla, ja
voimalat muuttavat maisemakuvaa tuulivoimahankkeiden suuntaan rakennetummaksi etenkin viljely- ja järvialueilla. Voimalat erottuvat pääosin laajana kokonaisuutena, ja mittakaavaltaan muuta
maisemaa ja rakennuskantaa kookkaampana. Osin välialueella maisema-alueita halkovat myös jo
rakennettu tiestö, eivätkä voimalat vaikuta alueiden ominaispiirteiden kuten vesistöjen, rantojen,
rakennuskannan tai viljelyalueiden säilymiseen.
Kokonaisuutena vaikutukset maisemaan ovat ulommalla vaikutusalueella kohtalaisia tai paikoitellen suuria.
Vaikutukset ulommalla vaikutusalueella (10-20 km voimaloista)
Tuulivoimahankkeen ulommalla vaikutusalueella voimalat jäävät taustamaisemaan, mutta voivat
olla hyvin havaittavissa avoimilta alueilta, esimerkiksi järven selänteiltä. Lisäksi sopivissa sääolosuhteissa puoliavoimilta ja muuta ympäristöä korkeammilta paikoilta katsottaessa tuulivoimahankkeen
suuntaan voimalat ovat havaittavissa. Ulommalla vaikutusalueella voimalat eivät muuta maiseman
mittasuhteita eivätkä alista maiseman muita elementtejä tuulivoimaloihin nähden kuten lähi- ja välialueilla.
Tevaniemen tuulivoimahankkeen ulomman vaikutusalueen eteläosissa on laajoja järvialueita, jonne
myös tuulivoiman vaikutukset pääosin kohdentuvat. Muutoin maisema ulommalla vaikutusalueella
pirstoutuu pienemmiksi suo- ja vesistöalueiksi sekä kumpuileviksi metsä- ja peltoalueiksi.
Ulommalla vaikutusalueella sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty maisema-alue, useita
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä ja valtakunnallisesti merkittäväksi arvotettuja rakennettuja kulttuuriympäristöjä, ja muita kulttuuriperintökohteita. Arvokkaat maisema-alueet, muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet ovat painottuneet kaukoalueen eteläosaan ja pohjoiseen Parkanon seudulle.
Kelminselän maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema sijoittuu kaukoalueen luoteisosaan. Kelminselkä edustaa loivasti kumpuilevaa viljely- ja järvimaisemaa, ja voimalat näkyvät Kelminselälle,
rannoille, ja osittain avoimille viljelyalueille.
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Haapinmaan - Vatsiaisten maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema sijoittuu kaukoalueella luoteisosaan Keminselän rannalle. Voimalat näkyvät järvenselkää pitkin maisema-alueen rannoille,
mutta maisema-alueen ydinalueilla näkemä pirstaloituu pienialaisemmaksi.
Kaukoalueen eteläosassa tuulivoimalat näkyvät näkymäalueanalyysin mukaan lisäksi Kyrösjärven
selkää pitkin Urjaisen-Osaran-Kostulan maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman, ja Viljakkalan-Harhalan maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen rannoille. Maisema-alueiden
peltoaukeille näkymäsektorit muuttuvat kapeammaksi maanpinnan muotojen ja peitteisyyden
vuoksi.
Kokonaisuutena vaikutukset maisemaan ovat kaukoalueella kohtalaisia tai etäisyydestä johtuen vähäisiä.

5.4

Lentoestevalojen vaikutukset
Tuulivoimaloihin konehuoneen päälle asennettavat lentoestevalot (päivällä valkoiset vilkkuvat suuritehoiset valot, yöllä lähtökohtaisesti punaiset jatkuvasti palavat) ja voimalatorniin asennettavat
lentoestevalot (kiinteä punainen, pienitehoinen) muuttavat kaava-alueen ympäristön maisemaa
tuomalla uuden valonlähteen maisemakuvaan.
Lentoestevalot vaikuttavat tuulivoimaloiden näkyvyyteen etenkin lähi- ja ulommalla vaikutusalueella. Päivällä vilkkuvat valkoiset valot eivät erotu maisemassa kirkkaalla säällä häiritsevästi. Valot
ovat näkyvämmät pilvisellä säällä. Yöaikaan palavat punaiset lentoestevalot ovat matalatehoiset
eivätkä ne ole maisemassa häikäiseviä, mutta ne ovat havaittavia.
Lentoestevalojen vaikutukset ovat merkittävimmät voimaloiden lähialueilla, missä myös voimalat
ovat selvimmin esillä maisemassa. Lentoestevalot tuovat uuden näkyvän valopisteen aiemmin harvakseltaan rakennetulle alueelle, mikä muuttaa maiseman nykyistä luonnetta etenkin hämärän ja
pimeän aikaan avoimilta alueilta tarkasteltuna. Lähialueiden maastonmuodot, metsäalueet sekä pihojen puusto ja kasvillisuus muodostavat katvevaikutusta, jolloin lentoestevalojen havaittavuus on
paikoin hajanaista vastaavasti kuin tuulivoimaloissakin.
Tuulivoimahankkeen ulommalla ja kaukovaikutusvyöhykkeillä lentoestevalot eivät ole yhtä selkeästi nähtävissä kuin lähialueella, mutta lentoestevalot tuovat maisemaan uuden valopisteen ja korostavat voimaloiden havaittavuutta etenkin kirkkaalla säällä pimeinä vuorokauden aikoina. Vaikutuksen merkittävyys lievenee etäisyyden kasvaessa, jolloin sää- ja valo-olosuhteiden vaikutus lentoestevalojen havaittavuuteen maisemakuvassa korostuu.
Lentoestevalojen vaikutukset arvioidaan hieman lievemmiksi vaihtoehdossa VE 2, koska voimaloita
on yksi vähemmän kuin vaihtoehdossa VE1.

5.5

Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta. Voimalat joko uusitaan tai tuotanto päätetään tämän jälkeen.
Käytöstä poiston työvaiheet ja kalusto ja sen vaatima tila ovat vastaavat kuin rakennusvaiheessa.
Purkaminen aiheuttaa melua, komponenttien kuljettaminen lisää liikettä hankealueella ja ympäristössä, sekä kasvillisuutta voi vaurioitua. Melu ja liikenne ovat väliaikaisia, ja kasvillisuus palautuu
poiston työvaiheiden päätyttyä.
Perustusten ja kaapeleiden osalta ratkaistaan, jäävätkö rakenteet paikoilleen vai onko tarkoituksenmukaista poistaa ne. Ympäristöön kohdistuvat väliaikaiset vaikutukset ovat pienemmät, jos
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perustukset jätetään paikoilleen ja maanpäälliset osat sovitetaan ympäristöön. Alueelta tulevat metallit voidaan kierrättää.
Tuulivoimaloiden alue voidaan palauttaa metsätalouskäyttöön. Toiminta-aikanakin tuulivoimapuisto rajoittaa metsätaloutta vain oman ja huoltotiestön vaatimalta tilalta osin. Pidemmällä aikavälillä voimalat eivät jätä merkittäviä merkkejä ympäristöön.

5.6

Hankkeen kokonaisvaikutukset maisemaan ja rakennettuun
kulttuuriympäristöön
Tevaniemen tuulivoimahankkeen voimalat sijoittuvat metsäiseen ja kumpuilevaan maastoon, jonka
lähialueet ovat peitteiset, eikä suoria, pitkiä näkymiä juurikaan muodostu voimaloille hankealueen
välittömässä läheisyydessä. Hanke-alueelle sijoittuu pienialaisia järviä ja suoalueita, joiden avoimille selille voimalat näkyvät kuitenkin hyvin.
Kaava-aluetta ympäröivät alueet, joille hankkeen visuaaliset vaikutukset ulottuvat, ovat puolestaan
maisemallisesti vaihtelevammat. Maisemalliselle vaikutusalueelle sijoittuu valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sekä arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Lisäksi etenkin kaava-alueen länsi- ja eteläpuolelle sijoittuu kulttuuriympäristön, loma-asutuksen ja
virkistyksen alueita.
Itse kaava-alueen herkkyys maisemallisille muutoksille on vähäinen, mutta vaikutusalueen herkkyys
maisemallisille muutoksille on kohtalainen arvokkaiden maisema-alueiden, niiden luonteen ja maiseman tuulivoimaloita pienipiirteisemmän mittakaavan vuoksi.
Tevaniemen tuulivoimahanke muodostaa maisemaan uuden kiintopisteen ja ihmisen muokkaamaan, teknisen kerroksen. Voimalat muodostavat selkeän ryhmän molemmissa vaihtoehdoissa.
Vaihtoehdon VE 2 ryhmä on hieman hajanaisempi kokonaisuus etenkin lännestä tarkasteltaessa.
Voimalat näkyvät selkeästi vaikutusalueen avoimille järvialueille ja niiden ranta-alueille, joilla on
merkitystä alueen asukkaiden jokapäiväisessä elinympäristössä sekä matkailijoille ja loma-asukkaille. Vaikutusalueen maaston vaihtelevuudesta ja reunavyöhykkeiden polveilevuudesta johtuen
maa-alueilla voimaloiden havaittavuus kuitenkin vaihtelee tarkastelupistettä muutettaessa. Reunavyöhykkeen puuston kasvaminen lisää peitteisyyttä ja estää paikoin näkymät voimaloille. Maaston
monipuolisuudesta johtuen voimalat ovat havaittavissa laajana kokonaisuutena ja pitkinä näkyminä
vain paikoitellen, mutta ne ovat havaittavissa erityisesti niissä kohdissa, joissa kumpuileva viljely- ja
järvimaisema nykyisellään kauniisti aukeaa.
Valtakunnalliset ja maakunnalliset maisema-alueet edustavat alueen maakunnalle tyypillistä tai erityistä maisemaa. Maisema-alueiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelysmaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Tevaniemen tuulivoimahankkeen voimalat tulevat näkymään ja muuttamaan maakunnallisten maisema-alueiden näkymiä
paikoin. Voimalat muodostavat perinteiseen viljelymaisemaan uuden ihmisen muokkaaman kerroksen. Voimaloiden suuren koon vuoksi ne ovat muuta, pienipiirteisempää viljelymaisemaa dominoivampi elementti ja muodostavat maisemaan puoliavoimissa näkymissä uuden kiintopisteen.
Tuulivoimalat eivät kuitenkaan estä alueiden perinteistä maankäyttöä, peitä näkymiä nykyisille
maamerkeille tai tuhoa alueen rakennuskantaa. Polveileva maasto ja metsäsaarekkeet myös luovat
katvealueita, jolloin näkyvyys voimaloille vaihtelee nopeasti tarkastelupistettä vaihdettaessa.
Kokonaisuutena Tevaniemen tuulivoimahankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
ovat Imperia -menetelmän ristiintaulukoinnin pohjalta pääasiassa kohtalaisia (Taulukko 5.1). Vaikutusalueen herkkyys muutoksille on kohtalainen tai tietyillä alueilla jopa suuri. Muodostuvat muutokset maisemakuvassa ovat kokonaisuutena kohtalaisia, voimakkuuden riippuessa tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoimaloihin nähden.
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Taulukko 5.1. Tuulivoimahankkeen vaikutukset.
VE 1
Vaikutusalueen
herkkyys

Muutoksen
suuruus

Vaikutusten
merkittävyys
alueen herkkyyden ja muutoksen suuruuden
perusteella

VE 2

Kohtalainen herkkyys
 Hankealueen ja lähiympäristön (0-2 km)herkkyys on vähäinen.
 Lähialueen (2-5 km) ja ulomman vaikutusalueen herkkyys on
kohtalainen.
 Kaukoalueen (10-20 km) herkkyys on kohtalainen, osin vähäinen.
 Kokonaisuutena vaikutusalueen herkkyys on kohtalainen.
Kohtalainen kielteinen muutos
 Voimalat muuttavat avoimilla alueilla näkymiä ja voimalat muodostavat
maisemaan paikoin selkeän kiintopisteen.
 Voimalat eroavat mittasuhteiltaan maiseman mittakaavasta
 Voimaloiden havaittavuus on voimakkainta 2-10 km päässä sijaitsevilta
avoimilta vesialueilta ja tuulivoimahankkeen vastapuolisilta rannoilta.
 Vaikutus on pitkäkestoinen, mutta väliaikainen.
 Kokonaisuutena muutos on kohtalainen
Kohtalainen kielteinen vaikutus
 Vaikutukset korostuvat hankkeen hankkeen lähivaikutusalueella ja
ulommalla vaikutusalueella 2-10 km etäisyydellä voimaloista.
 Voimalat muuttavat paikoin maakunnallisten maisema-alueiden
näkymiä.

Arvioitaessa hankkeen maisemallisia kokonaisvaikutuksia visuaaliset vaikutukset korostuvat tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi. Suuri koko mahdollistaa niiden näkymisen laajalle alueelle. Havaittavuuteen maisemassa vaikuttaa katselijan sijainti, maaston topografia ja peitteisyys (puusto).
Tevaniemen tuulivoimapuiston visuaaliset vaikutukset korostuvat etenkin välialueella (5-10 km
hankealueelta) peltoaukeilla ja järven selänteillä, johon pitkät näkymät avautuvat ja arvokkaat viljelymaisemat, asutus ja loma-asutus on keskittynyt.
Aiheutuvat vaikutukset ovat pitkäaikaisia, tuulivoimaloiden elinkaaren ajan (noin 30 vuotta). Vaikutukset ovat voimakkaimmillaan alkuaikoina, kun muutos on tuore, rakentamisen vaikutukset näkyvät olosuhteissa ja maisemassa näkyvä elementti on uusi. Osin vaikutukset ovat lieventyviä ja osittain palautuvia, rakentamisen takia poistettu kasvillisuus palautuu ajan myötä, ja tuulivoimaloiden
visuaaliseen vaikutukseen totutaan ajan myötä.
Vaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutuksissa ei ole juurikaan eroja laajuudeltaan, visuaalisesti tai kulttuuriperinnön osalta. Vaihtoehtojen sijoittelu on samansuuntainen, ja eroa on voimaloiden määrässä,
mutta sijoittelu vaikuttaa siten, ettei yhden voimalan lisääminen lisää juurikaan vaikutuksia.
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Sähkönsiirron vaikutukset maisemaan ja rakennettuun
kulttuuriympäristöön

6.1

Rakennusvaihe
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Voimajohdon rakentamisaikaiset maisemavaikutukset ovat kestoltaan suhteellisen lyhytaikaisia ja
laajuudeltaan paikallisia. Vaikutukset kohdistuvat johtoalueelle ja sen lähiympäristöön. Lisäksi esimerkiksi johtoalueelle johtavien uusien tilapäisten teiden sekä nykyisten teiden vahvistaminen aiheuttavat vähäisiä vaikutuksia maisemaan. Johtoalueelta joudutaan poistamaan ja karsimaan puustoa vaadittavalta laajuudelta. Kasvillisuutta raivataan maakaapelilinjoilta noin 10 metrin leveydeltä.
Etenkin aluskasvillisuus saattaa kuitenkin vahingoittua laajemmaltakin alueelta työkoneiden liikkumisesta. Rakentamisen aikaiset muutokset maakaapelin lähimaisemassa ovat pääosin palautuvia.
Maakaapelilinjausten alueet voivat kasvittua vapaammin käytön aikana verrattuna ilmajohtojen
avoimena säilytettävään johtokäytävään.
Voimajohdon rakentaminen voi vaikuttaa johtoalueiden käyttöön, esimerkiksi virkistys- tai viljelykäyttöön. Erityisesti rakentamisessa tehtävät hakkuuta ja maanmuokkaukset sekä koneiden liikkuminen häiritsevät alueen muuta käyttöä. Myös meluhaittaa voi syntyä jonkin verran. Vaikutukset
ovat kuitenkin väliaikaisia ja rajoittuvat rakentamisen kohteena oleville alueille.

6.2

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Sähkönsiirron vaihtoehdossa VE 1 maakaapeli kaivetaan nykyisten teiden reuna-alueelle lähes koko
reitillä. Vaihtoehdossa VE2 maakaapelia kaivetaan VE1 enemmän tien reuna-alueen sijasta peltoalueelle. Maakaapelin kaivaminen vaatii puuston poistamista tien toiselta laidalta enintään noin 4
metrin leveydeltä. Tiet sijoittuvat metsäiseen ympäristöön ja peltoalueiden reunoille. Puustoisilla
alueilla maakaapelin rakentaminen avartaa hieman tiealueen maisemaa. Peltoalueilla vaikutukset
jäävät rakennusaikaisiksi. Viljelyä voi jatkaa normaalisti maakaapelin rakentamisen jälkeen.
Maisemallinen vaikutus on havaittavissa tiellä liikkuville arkiympäristön muutoksena ja hieman avarampana tiealueena. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu maakunnallisesti arvokkaalle Kalliokielen-Tevaniemen-Riitialan maisema-alueelle. Paikallisesti avoimempi tiealue ei muuta maisema-alueen luonnetta tai luokitteluperusteita. Maiseman herkkyys muutoksille alueella on vähäinen ja muutokset
maisemassa suurimmalta osin vähäisiä. Vaikutukset ovat kokonaisuutena vähäisiä.

7

Hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE 0) vaikutukset
Hankkeen jäädessä toteutumatta tässä arvioinnissa esitetyt vaikutukset maisemaan tai kulttuuriperintöön eivät toteudu. Muut läheiset tuulivoimahankkeet voivat toteutuessaan aiheuttaa vaikutuksia tämän hankkeen vaikutusalueella.

8

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Muiden hankkeiden yhteisvaikutukset korostuvat alueilla, joilla on suoria ja laajoja näkymiä Tevaniemen tuulivoimahankkeen suuntaan. Tällaiset alueet ovat järvien selänteitä sekä vesistöjen varteen keskittyneitä peltoaukeita ja asutusta, joihin avautuvat pitkät näkymät hankealueilta. Kumpuileva maasto ja puusto vähentävät tuulivoimahankkeiden yhtäaikaista havaitsemista maisemassa.
Kriittisemmät paikat ovat maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueeksi määritellyt viljelymaisemat Heittolanlahden, Poltinjoen ja Leppäsjärven ympäristössä, Kelminselän
ranta-alueet ja Parkanojärven ympärille sijoittuvat viljelymaisemat. Jos kaikki tai useimmat maakuntakaavoituksessa tarkastellut tuulivoima-alueet toteutuvat, voi useammasta tarkastelupisteestä havaita useita voimaloita ja yhteisvaikutus alueelle voi olla merkittävä.
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Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Visuaalisia vaikutuksia voidaan lieventää tuulivoimaloiden sijoituspaikan suunnittelulla, värityksellä
ja valaistuksella. Yhtenäinen voimaloiden ryhmä on maisemassa rauhallisempi kuin hajanaiset, yksittäisesti sijoitetut voimalat, ja voimaloiden sijainnilla voidaan vaikuttaa vaikutusvyöhykkeen laajuuteen. Molemmissa vaihtoehdoissa alustavassa sijoittelussa tämä on huomioitu.
Metsänhoitotoimenpiteet vaikuttavat tuulivoimalan näkyvyyteen etenkin ympäröiville lähialueille.
Hakkuiden myötä avautuu uusia näkymäakseleita voimaloille. Lakialueen puuston hakkaamista laajamittaisesti voimaloiden läheisyydestä tulisi välttää.
Voimaloiden huomiovalojen valaistus tulisi pitää minimissä ja pyrkiä suuntaamaan valot siten että
näkyvyys alaspäin olisi mahdollisimman pieni.

10

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointi perustuu arviointihetken tilanteeseen hanke- ja tarkastelualueella. Mahdolliset muutokset
kuten uudet metsähakkuut tai rakentaminen vaikuttuvat voimaloiden näkyvyyteen ja maiseman
luonteeseen. Koko hankealuetta ei ole kyetty huomioimaan samalla tarkkuudella, vaan arvioinnissa
on tietyt painopistealueet.
Näkymäalue-analyysissä käytetty puuston korkeustieto perustuu LUKEn metsävaratietoihin, joiden
osana on tieto puuston korkeudesta. Puuston korkeus voi poiketa rekisterissä olevista tiedoista.
Lisäksi analyysi on tehty vuoden 2019 tilanteen pohjalta, ja talousmetsän hakkuut voivat muuttaa
näkymiä paikallisesti.
Valokuvasovitteiden valokuvissa näkyvien metsien peitteisyyteen, jotka vaikuttavat tuulivoimaloiden näkyvyyteen, voi tulla metsänhakkuiden takia muutoksia. Valokuvissa taustamaisema hälvenee
normaalia ihmisen katsetta epätarkemmaksi, joten havainnekuvien tarkkuus ei vastaa täysin todenmukaista tilannetta.

11

Yhteenveto
Tevaniemen tuulivoimahankkeen voimalat sijoittuvat metsäiseen ja kumpuilevaan maastoon, jonka
lähialueet ovat peitteiset, eikä suoria, pitkiä näkymiä juurikaan muodostu voimaloille hankealueen
välittömässä läheisyydessä. Hanke-alueelle sijoittuu hyvin pienialaisia järviä ja suoalueita, joiden
avoimille selille voimalat näkyvät kuitenkin hyvin.
Hankealuetta ympäröivät alueet, joille hankkeen visuaaliset vaikutukset ulottuvat, ovat puolestaan
maisemallisesti vaihtelevammat. Hankkeella on vaikutuksia maakunnallisesti arvokkaisiin maisemaalueisiin ja maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurimaisemiin. Lisäksi etenkin kaava-alueen länsi- ja
eteläpuolelle sijoittuu arvokkaita kulttuuriympäristön, loma-asutuksen ja virkistyksen alueita.
Itse kaava-alueen herkkyys maisemallisille muutoksille on vähäinen, mutta vaikutusalueen herkkyys
maisemallisille muutoksille on kohtalainen tai jopa suuri arvokkaiden maisema-alueiden, niiden
luonteen ja mittakaavan vuoksi.
Tevaniemen tuulivoimahanke muodostaa maisemaan uuden kiintopisteen ja viljelyä ja metsätaloutta teknisemmän ihmisen muokkaamaan kerroksen. Voimalat muodostavat selkeän ryhmän molemmissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehdon VE 2 ryhmä on hieman hajanaisempi kokonaisuus etenkin
lännestä tarkasteltaessa. Voimalat näkyvät selkeästi vaikutusalueen avoimille järvialueille ja niiden
ranta-alueille, millä on merkitystä alueen asukkaiden jokapäiväisessä elinympäristössä sekä matkailijoille ja loma-asukkaille. Vaikutusalueen maaston vaihtelevuudesta ja reunavyöhykkeiden
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polveilevuudesta johtuen maa-alueilla voimaloiden havaittavuus vaihtelee tarkastelupistettä muutettaessa. Peltojen reuna-alueiden puuston kasvaminen lisää peitteisyyttä ja estää paikoin näkymät
voimaloille. Maaston monipuolisuudesta johtuen voimalat ovat havaittavissa laajana kokonaisuutena ja pitkinä näkyminä vain paikoitellen, mutta erityisesti niissä kohdissa, jossa viljely- ja järvimaiseman näkymät aukenevat kumpuilevassa maastossa.
Valtakunnalliset ja maakunnalliset maisema-alueet edustavat alueen maakunnalle tyypillistä tai erityistä maisemaa. Maisema-alueiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelysmaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Näkyessään voimalat muuttavat paikoin maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja perinteistä viljelymaisemaa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sijaitsevat lähimmillään 25 kilometrin päässä voimaloista,
ja hankkeen vaikutus niihin on vähäinen. Tuulivoimaloita suurempi uhka maisema-alueiden arvon
menettämiselle on alueiden umpeen kasvaminen, rakennuskannan tuhoutuminen ja maatalouden
päättyminen alueella.
Kokonaisuutena Tevaniemen tuulivoimahankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
ovat Imperia -menetelmän ristiintaulukoinnin pohjalta pääasiassa kohtalaisia. Vaikutusalueen herkkyys muutoksille on vähäinen, kohtalainen tai tietyillä alueilla jopa suuri. Muodostuvat muutokset
maisemakuvassa ovat kokonaisuutena kohtalaisia, voimakkuuden riippuessa tarkastelupisteen
etäisyydestä tuulivoimaloihin nähden.
Yhteenveto, maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö:
 Voimalat sijoittuvat metsäiselle alueelle, joten niiden maisemavaikutukset lähiympäristössä 0-2 kilometrin etäisyydellä ovat vähäiset.
 Lähivaikutusalueella 2-5 kilometrin ja ulommalla vaikutusalueella 5-10 kilometrin etäisyydellä voimalat näkyvät useille maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille ja maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan sekä järvien takana sijaitseville rannoille.
 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sijaitsevat yli 25 kilometrin päässä voimaloista, joten vaikutukset niihin ovat hyvin vähäiset.
 Kokonaisuutena hankeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön ovat kohtalaiset.

Lähteet
Ahro, Jutta ym. (2016). Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden käytön suunnitteluun.
proAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.
Ympäristöministeriö 2016a. Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa. Julkaisu Suomen ympäristö 1 / 2016.
Ympäristöministeriö, 2016b. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016. Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016. 121 s.
Ympäristöministeriö 1993. Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö. Osa II.
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1

Aineistot ja menetelmät
Maa- ja kallioperäolosuhteiden selvittämiseen on käytetty olemassa olevia tietoja kuten peruskartta-aineistoja sekä GTK:n paikkatietoaineistoja ja rajapintoja. Vaikutusten merkittävyyden arviointi on tehty asiantuntija-arviona hyödyntäen Imperia-hankkeessa kehitettyjä menetelmiä.

2

Nykytilan kuvaus
Kaava-alueen kallioperä on pääsääntöisesti tonaliittia ja etelä- sekä länsireunalta granidioriittia.
Sähkönsiirron reittit kulkevat pääsäntöisesti alueella, jossa kallioperä koostuu happamasta vulkaniitista sekä kvartsimaasälpäliuskeesta sekä pieneltä osin graniitista (VE A), tonaliitista ja granidioriitista. Vuohenojan kohdalla kulkee itä-länsisuuntainen kallion heikkousvyöhyke. Kallioperä kaavaalueella sekä vaihtoehtoisilla sähkönsiirtoreiteillä on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2.1).
Kaava-alue sijaitsee Etelä-Suomen arseeniprovinssilla. Arseeniprovinssi on geokemiallisten kartoitusten perusteella kartalle rajatut alue, jossa moreenimaan luontainen arseneipitoisuus on suurempi, kuin 5mg/kg. TUKESin Kaivosrekisterin karttapalvelun mukaan kaava-alueella tai sähkönsiirtoreiteillä ei ole malminetsintääln liittyviä valtaus- tai varausalueita (Tukes 2020). GTK:n kallioperäkartan perusteella alueella ei ole mustaliuskeita.7

Kuva 2.1. Kallioperä kaava-alueella sekä tarkastelluilla sähkönsiirtoreiteillä. Vaaleanruskea tonaliitti, tummankeltainen granidioriitti, keltainen kvartsimaasälpäliuske, punainen graniitti, harmaa
hapan vulkaniitti.
Kaava-alueen maaperä on suurelta osin hiekkamoreenia (HkMr) ja kalliomaata (Ka). Pienemmillä
alueilla, varsinkin maaston painaumissa ja vesistöjen läheisyydessä esiintyy turvetta. Suunnitellut
voimalapaikat sijoittuvat moreenimaalle. Kaava-alueella, hieman kaava-alueen sisäpuolella sijaitsee arvokkaaksi kallioalueeksi luokiteltu Vähä-Ojajärven kallioalue. Kallioalueen arvoluokka on 4,
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sillä voidaan katsoa olevan valtakunnallista arvoa. Arvokkaalle kallioalueelle ei ole suunniteltu voimaloita eikä sähkönsiirtoreittejä. Lähin voimala sijaitsee hieman alle 1 km päässä arvokkaasta kallioalueesta.
Sähkönsiirtoreiteillä maaperä on pääsääntöisesti hienoainessedimenttejä kuten savea, silttiä ja vähemmässä määrin karkeampaa hietaa. Sähkönsiirtoreitit kulkevat lyhyen matkaa Tevaniemen harjulla, jossa maaperä on karkeita sedimenttejä kuten soraa ja hiekkaa. Lähellä kaava-aluetta sähkönsiirtoreitit kulkevat moreenimaalla. Kaava-alueen ja tarkasteltujen sähkönsiirtoreittien maaperäkartat on esitetty kuvissa (Kuva 2.3 ja Kuva 2.2)

Kuva 2.3 Maaperä kaava-alueella ja sen lähiympäristössä (GTK:n maaperäkartta 1:20 000).
Kaava-alueella ei Suomen ympäristökeskuksen Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot – karttapalvelun mukaan ole voimassa olevia maa-ainestenottolupia. Voimala nro 3 eteläpuolelle, noin
400 m päähän on karttapalvelussa merkitty vuonna 2017 loppunut maan- ja soranoton ympäristölupa. Kyseistä maa-ainestenottoaluetta ei ole nähtävissä maastokartasta eikä ilmakuvasta. Kaavaalueelle tai sähkönsiirtoreiteille ei GTK:n HASU-palvelun mukaan sijoitu happamia sulfaattimaita
(Happamat sulfaattimaat -karttapalvelu 2021).

3

Vaikutusten tunnistaminen
Rakentamisen aikaisten maansiirtotöiden aikana alueen maaperään kohdistuu paikallisia vaikutuksia rakennettavien tuulivoimaloiden sekä uusien teiden ja maakaapelien kohdalla, kun pintamaa
poistetaan ja rakennekerrokset rakennetaan. Lisäksi paikallisesti voi olla tarvetta louhinnalle, millä
on suoria paikallisia vaikutuksia kallioperään. Rakennustöiden aikana maastossa olevat työkoneet
ja kuljetuskalusto aiheuttavat paikallisen maaperän pilaantumisriskin. Mahdollinen maa-ainesten
otto vaikuttaa paikallisesti maaperään ja louhittaessa kallioperään. Jos alueelta louhittavan ja
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murskattavan kiven arseenipitoisuus on suuri, voi se kalliomurskeen rapautuessa aiheuttaa ylimääräistä arseenikuormitusta. Kuormitus kohdistuu lähinnä ympäröiviin pintavesiin.
Käytön aikaisia vaikutuksia maa- ja kallioperään ei normaalisti tuulivoimahankkeissa synny. Vaihdelaatikon mahdollinen vuotoöljy kerätään talteen konehuoneeseen tai tornin alaosaan ja jätteiden
käsittely ja säilytys hoidetaan niin, etteivät vuotaneet tai läikkyneet aineet pääse pilaamaan lähialueen maaperää. Riskinä kuitenkin on, että voimaloiden käytön ja huoltotöiden yhteydessä maaperään päätyy vuotoina pieniä määriä öljyjä tai kemikaaleja.
Sähkönsiirron vaikutukset maa- ja kallioperään syntyvät sähköaseman perustamisen sekä maakaapelien asentamisen vaatimista maanrakennustöistä. Kaava-alueella maakaapelit asennetaan tiestön yhteyteen teiden rakentamisen ja parantamisen yhteydessä. Sähkönsiirron vaikutukset ovat
luonteeltaan samankaltaisia, joskin selvästi pienempiä kuin tuulivoimaloiden pystytyksessä tai teiden rakentamisessa.
Maa- ja kiviainesvarojen hyödyntämistä käsitellään luonnonvarojen hyödyntämistä koskevassa
kaava-YVA-selostuksen liiteraportissa 9.

4

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kriteerit
Vaikutuksen merkittävyys määritetään vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella YVA + kaavaselostuksen luvussa 8.4 ”Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely” esitetyn perusteella. Arviointi on tehty seuraavissa taulukoissa 4.1 ja 4.2 esitettyjen kriteerien
mukaisesti.
Taulukko 4.1. Vaikutusalueen herkkyys maa- ja kallioperään sekä vesistöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutuskohteen
herkkyys
Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Lainsäädännön ohjaus / yhteiskunnallinen merkitys

Alttius muutoksille

Alueella on arvokkaita – esim. valtakunnallisesti arvokkaita (arvoluokka
1-4) - kallio- tai maaperämuodostumia, kalliopaljastumia tai poikkeamia.
Maa- tai kallioperän tärkeys tai geologinen arvo on kansallinen tai alueellinen.
Alueella on erityisiä (esim. valtakunnallisesti arvokkaita, arvoluokka
5-6) kallio- tai maaperämuodostumia, kalliopaljastumia tai poikkeamia.
Maa- tai kallioperän tärkeys tai geologinen arvo on paikallinen.
Alueella ei ole erityisiä kallio- tai
maaperämuodostumia, kalliopaljastumia tai poikkeamia. Kohteen maatai kallioperällä ei ole erityistä geologista arvoa.

Alue on enintään vähäisiltä osin ihmisen muokkaama.
Korvaavaa arvoiltaan vastaavaa aluetta ei ole alueellisesti olemassa.

Alue on osaksi ihmisen muokkaama.
Korvaavaa arvoiltaan vastaavaa aluetta ei ole paikallisesti olemassa,
mutta alueellisesti on.
Alue on pääosin ihmisen muokkaama.
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Taulukko 4.2. Muutoksen voimakkuuden kriteerit maa- ja kallioperään sekä vesistöihin kohdistuvien
vaikutusten arvioinnissa.
Muutoksen suuruus
Suuri kielteinen
muutos

Voimakkuus ja suunta / alueellinen muutos / ajallinen kesto
Käsiteltävät massamäärät suuria
(yli 1 milj. m3).

Alueellinen laajuus
Geologinen arvokohde tuhoutuu
täysin tai suurelta osin tai sen
luonne muuttuu olennaisesti.

Suuria muutoksia maa- tai kallioperän fyysisessä tilassa.

Kohtalainen kielteinen muutos

Toiminnasta aiheutuu maaperän
pilaantumisen vaaraa, joka voi aiheuttaa suurta haittaa maa- ja kallioperälle tai ympäristölle.
Käsiteltävät massamäärät kohtalaisia (0,2-1 milj. m3).

Geologinen arvokohde tuhoutuu
osittain tai sen luonne muuttuu
jonkin verran.

Kohtalaisia muutoksia maa- tai kallioperän fyysisessä tilassa.

Vähäinen kielteinen
muutos

Ei muutosta
Myönteinen muutos

Toiminnasta aiheutuu maaperän
pilaantumisen vaaraa, joka voi aiheuttaa kohtalaista haittaa maa- ja
kallioperälle tai ympäristölle.
Käsiteltävät massamäärät pieniä
(alle 0,2 milj. m3).
Enintään vähäisiä muutoksia maatai kallioperän fyysisessä tilassa.
Ei muutoksia maa- ja kallioperän
fyysisessä tilassa.
Toiminnasta aiheutuu hyötyä maaja kallioperälle.

Muutokset pienialaisia.

Ei muutoksia.

Myönteisiä muutoksia maa- tai
kallioperän fyysisessä tilassa.

5

Vaikutukset maa- ja kallioperään

5.1

Tuulivoimahankkeen vaikutukset
Maa- ja kallioperään kohdistuu vaikutuksia hankkeen rakentamisvaiheessa. Voimalapaikoilla sekä
sähköaseman, yhdysteiden ja kaapeliojien rakentamisen yhteydessä tehdään maanrakennustöitä,
joissa suoritetaan kaivutöitä ja maansiirtoa, ja joissa tarvitaan runsaasti maa-aineksia. Maa-aineksia
tarvitaan teiden rakentamista ja kunnostamista, työskentelyalueiden rakentamista, nostoalueiden
ja teiden tasaamista, varastointialueita ja perustuksia varten yhteensä noin 60 000 - 70 000 kiintokuutiometriä. Maa-ainesten otto tehdään hankealueelta. Otettavat maa-ainekset ovat pääasiassa
kalliolouhetta ja -mursketta. Soraa tai louhetta saadaan todennäköisesti myös jonkin verran tien
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rakentamisen yhteydessä maa- ja kallioperän tasoittamisen seurauksena sekä louhittavilta voimalapaikoilta.
Voimalapaikkojen sijaintipaikoilta maa-ainesta poistetaan ja maa tasoitetaan perustusten alueen
lisäksi noin 40 x 40 metrin alalta. Yksi voimala tarvitsee noin 0,2 hehtaarin kokoisen työskentelyalueen, jolla suurimmat toimenpiteet kohdistuvat varsinaisen voimalan perustuksen kohdalle. Perustuksen pinta-ala noin 600-900 neliömetriä. Perustuksia varten on todennäköisesti tarve louhia joillakin voimalapaikoilla. Kallio- tai moreenimaalle sijoittuvien voimaloiden osalta voidaan hyödyntää
kallioankkuroitua perustustapaa tai painovoimaista perustusta. Kallioalueille sijoitettavien voimaloiden tukemista varten kalliota voidaan joutua poraamaan teräsankkureiden kiinnittämistä varten.
Hanke on suunniteltu siten, että olemassa olevia tierakenteita hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tuulivoimalat ja tiet pyritään sijoittamaan kantavapohjaisille alueille. Osa nykyisestä tiestöstä
on leveydeltään ja kantavuudeltaan riittävää, mutta osa vaatii leventämistä sekä kantavuuden ja
geometrian parantamista. Lisäksi tieverkostosta on rakennettava uusia pistoteitä voimaloille. Teiden rakentaminen aloitetaan poistamalla pintamaat. Tämän jälkeen tien pohja tasataan. Rakennusaineena käytetään paikallista puhdasta soraa ja mursketta. Mikäli tietä joudutaan rakentamaan heikommin kantavalle pohjalle (turve), tiet tehdään riittävän kantavaksi massanvaihdoilla. Poistettavat
massat ovat määrältään vähäisiä ja läjitetään massanvaihtoalueen viereen tai maa-ainesten ottoalueille kaava-alueella. Lisäksi kalliota joudutaan mahdollisesti räjäyttämään joidenkin tieyhteyksien ja työskentelyalueiden rakentamisen yhteydessä. Räjäytystarve tulee kuitenkin olemaan vähäinen, eivätkä esimerkiksi räjäytyksistä vapautuvat typpiyhdisteiden määrät (palamatta jäävä osuus)
ole ympäristön kannalta merkittäviä.
Tiestön rakentamisen yhteydessä voimaloille tulevat maakaapelit pyritään pääosin sijoittamaan
huoltoteiden yhteyteen. Maakaapeleiden asentamisesta maaperään teiden varsille ei muodostu
merkittäviä muutoksia maa- ja kallioperään.
Tuulivoimaloista ei normaalioloissa toiminnan, rakentamisen tai purkamisen aikana pääse kemikaaleja tai hydrauliikkaöljyjä ympäristöön, ja onnettomuustilanteissakin ympäristön pilaantumisen riski
on hyvin vähäinen. Muutoinkaan toiminnanaikaisia vaikutuksia ei hankkeesta aiheudu. Jos voimaloiden ja sähkönsiirtorakenteiden perustuksia puretaan toiminnan loputtua, ovat vaikutukset samantyyppisiä kuin rakentamisvaiheessa. Rakennus- ja purkuvaiheessa on olemassa koneisiin ja kuljetuskalustoon liittyvä maaperän pilaantumisriski onnettomuus- ja vuototilanteessa. Normaalitilanteessa koneiden päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä koidu vaikutuksia maaperään.
Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset ajoittuvat (mahdollista toiminnan jälkeistä perustusten purkua lukuun ottamatta) rakennusvaiheeseen ja rajoittuvat paikallisesti vain niille kohdille, joihin rakentaminen tai maa-aineksen ottaminen kohdistuu. Hankkeesta aiheutuvat muutokset ovat
paikallisia, joskin pysyviä. Kaava-alueella ei ole tiedossa arvokkaita geologisia kohteita, joihin hankkeesta voisi aiheutua vaikutuksia. Rakennusmateriaalien tuottamisen vaikutuksia maa- ja kallioperään ei ole tarkoituksenmukaista arvioida, koska tarvittavien maa-ainesten ottoalueita ei ole ympäristövaikutusten arviointivaiheessa tiedossa. Rakennusmateriaalien tuottaminen, samoin kuin maaainesten otto yleensä, tapahtuu lähtöalueilla joka tapauksessa voimassa olevien lupien mukaisesti
riippumatta siitä, minne tuotteet toimitetaan.
Hankkeesta vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 aiheutuvan muutoksen suuruus arvioidaan vähäiseksi. Kohteen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi kaava-alueella sijaitsevan arvokkaan kallioalueen vuoksi.
Vaikutukset kallioperään kummassakin hankevaihtoehdossa VE1 ja VE2 ovat niin vähäisiä, että merkittävyysluokaksi tulkitaan ”ei vaikutusta”. Vaikutukset maaperään arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi.
Pienemmästä voimalamäärästä johtuvan suppeamman infrastruktuurin rakentamistarpeen vuoksi
vaihtoehdon VE1 vaikutukset ovat hieman vähäisemmät kuin vaihtoehdon VE2.
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Taulukko 5.1. Tuulivoimahankkeenvaikutukset maa- ja kallioperään.
VE 1 (9 voimalaa)

VE 2 (8 voimalaa)

Kohtalainen herkkyys
 Alueella itärajalla sijoittuu pieni osa arvokkaasta Vähä-Ojajärven kallioalueesta. Suunnitellut toiminnot sijoittuvat kuitenkin alueelle, jolla ei ole
maa- tai kallioperän puolesta erityistä geologista arvoa.
Vähäinen kielteinen muutos
Muutoksen
suuruus
 Enintään vähäisiä pienialaisia, joskin pysyviä, muutoksia maa- tai kallioperän fyysisessä tilassa.
Vähäinen kielteinen vaikutus
Vähäinen kielteinen vaikutus
Vaikutusten
merkittävyys
 Vaikutukset kallioperään niin vä-  Vaikutukset kallioperään niin väalueen herkkyyhäisiä, että merkittävyysluokaksi
häisiä, että merkittävyysluokaksi
den ja muutokarvioidaan ”ei vaikutusta”
arvioidaan ”ei vaikutusta”
sen suuruuden  Vähäisiä vaikutuksia maaperään
 Vähäisiä vaikutuksia maaperään
perusteella.
aiheutuu rakennusvaiheessa voiaiheutuu rakennusvaiheessa voimaloiden perustusten, teiden ja
maloiden perustusten, teiden ja
kaapelikaivantojen rakentamisen
kaapelikaivantojen rakentamisen
yhteydessä. Maa-aineksen ottayhteydessä. Maa-aineksen ottamiminen on oletettu toteutettavan
nen on oletettu toteutettavan siisiihen erikseen haettavien lupien
hen erikseen haettavien lupien
mukaisesti.
mukaisesti.
 Vaikutukset pienemmän voima Vaikutukset suuremman voimalalamäärän ja suppeamman inframäärän ja laajemman infrastrukstruktuurin rakentamistarpeen
tuurin rakentamistarpeen hieman
hieman suuremmat kuin vaihtopienemmät kuin vaihtoehdossa VE
ehdossa VE 2.
1.
Vaikutusalueen
herkkyys

5.2

Sähkönsiirron vaikutukset
Kaava-alueelle tiestön yhteyteen asennettavien maakaapeleiden lisäksi hankkeen sähkönsiirto vaatii maanrakennustöitä rakennettavalla voimajohtoreitillä maakaapelia asennettaessa. Maanrakennustyöt aiheuttavat vähäisiä ja paikallisia muutoksia maa- ja kallioperään kaapeliojien kohdalla.
Sähkönsiirron vaikutukset ovat luonteeltaan samankaltaisia, joskin selvästi pienempiä, kuin tuulivoimaloiden pystytyksessä tai teiden rakentamisessa.
Sähkönsiirtoreitit eivät kulje arvokkaaksi luokitelluilla maa- tai kallioperäalueilla. Sähkönsiirtoreittien maa- ja kallioperän herkkyys muutoksille arvioidaan siis vähäiseksi. Sähkönsiirtoreittien vaikutukset maaperään arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi ja vaikutukset kallioperään merkityksettömiksi,
luokkaan ”ei vaikutusta”.
Voimajohdoista ei aiheudu käytönaikaisia vaikutuksia tai pilaantumisriskiä maaperään. Maakaapeli
on tyypiltään muovieristeinen ja siinä on useita suoja- ja tukikerroksia. Kaapeli ei sisällä vapaata
öljyä, eikä siitä liukene haitallisia aineita maaperään. Rakennus- ja purkamisvaiheessa on olemassa
koneisiin ja kuljetuskalustoon liittyvä maaperän pilaantumisriski onnettomuus- ja vuototilanteessa.
Normaalitilanteessa koneiden päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä koidu vaikutuksia maaperään.
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Taulukko 5.2. Sähkönsiirron maakaapelivaihtoehtojen vaikutukset maa- ja kallioperään.
VE A

5.3

VE B

Vaikutusalueen
herkkyys

Vähäinen
Reitin maa- tai kallioperällä ei ole erityistä geologista arvoa.

Muutoksen
suuruus

Vähäinen kielteinen
Maakaapelin rakentamisesta aiheutuu vähäinen kielteinen muutos maaperään. Muutokset kallioperään merkityksettömät.

Vaikutusten
merkittävyys
alueen herkkyyden ja muutoksen suuruuden
perusteella

Vähäinen kielteinen
Maakaapelin rakentamisen yhteydessä vähäisiä kielteisiä vaikutuksia maaperään. Vaikutukset kallioperään merkityksettömät.

Hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE 0) vaikutukset
Mikäli hanketta ei toteuteta (VE 0), jäävät sen vaikutukset maa- ja kallioperään syntymättä. Kaavaalueen ja sähkönsiirtoreittien maa- ja kallioperä säilyvät nykyisellään, mikäli alueella ei muista syistä
tehdä maa-aineksen ottoa tai ole esimerkiksi metsätalouteen liittyen tarvetta tiestön parantamiseen tai laajentamiseen.

6

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeella ei ole tiedossa olevien muiden hankkeiden kanssa merkityksellisiä yhteisvaikutuksia
maa- ja kallioperään.

7

Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Haitallisia vaikutuksia maaperään ehkäistään parhaiten huolellisella työskentelyllä ja koneiden
huollolla. Koneiden kunnosta on pidettävä huolta siten, ettei poltto- tai hydrauliikkaöljyjä pääse
vuotamaan maahan. Polttoainetankkaukset tehdään tiivispohjaisella alustalla. Alueella tilapäisesti
säilytettävät polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia tai varustettu säiliön tilavuutta vastaavalla altaalla. Hydrauliikkaöljyinä voi suosia kasvispohjaisia biohajoavia öljyjä. Työkoneissa käytettävän
polttoaineen tai öljyn imeytyminen maaperään estetään varaamalla työmaalle imeytysmateriaaleja
ja ensitorjuntavälineitä. Työntekijöitä ohjeistetaan toimimaan ennaltaehkäisevästi siten, että onnettomuusriski on mahdollisimman pieni ja siten, että syntyvät vahingot jäävät mahdollisimman
pieniksi.
Tuulivoimaloissa ja muuntamoissa käytettävän hydrauliikka-, voitelu- ja jäähdytysöljyn pääseminen
valumaan maahan on teknisesti estettävissä. Tällaisia teknisiä ratkaisuja ovat esimerkiksi kaksoisseinämät tai mahdollisten vuotojen ohjaaminen ylivuotoöljyjen talteenottoa varten suunniteltuun
keräyssäiliöön.
Teiden ja nostoalueiden rakennekerroksissa ja massanvaihdoissa käytetään vain puhtaita maa- ja
kalliokiviaineksia.
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Arvioinnin epävarmuustekijät
Rakennuspaikkojen maaperän laadusta tai kalliopinnan tasosta ei ole käytettävissä tarkkoja tietoja,
koska pohjatutkimuksia niiden selvittämiseksi ei vielä ole tehty. Hankkeessa käsiteltävät massamäärät ja mm. tuulivoimaloiden perustamistavat sekä sähkönsiirron rakenteiden toteutustapa ja sijoittuminen täsmentyvät vasta hankkeen myöhemmässä vaiheessa lisätutkimusten ja suunnitelmien
tarkentumisen myötä. YVA-vaiheessa ei ole vielä tietoa maa-ainesten ottopaikoista eikä esimerkiksi
louhintasyvyyksistä.

9

Yhteenveto
Hankealueen länsireunalla sijaitsee arvokkaaksi kallioalueeksi luokiteltu Vähä-Ojajärven kallioalue.
Kallioalue sijaitsee lähimmästä voimalasta noin 1 km päässä eikä alueelle ole suunniteltu tiestöä tai
sähkönsiirtolinjaa. Arvokkaan kallioalueen läheisyyden vuoksi kaava-alueen herkkyys arvioidaan
kohtalaiseksi.
Tuulivoimahankkeesta sekä sähkönsiirrosta maa- ja kallioperään aiheutuvat vaikutukset syntyvät
rakennusvaiheessa maanrakennustöiden yhteydessä. Kallioperään kohdistuvat vaikutukset arvioidaan merkittävyysluokkaan ”ei vaikutusta” sekä tuulivoimahankkeen että sähkönsiirron osalta.
Tuulivoimahankkeen sekä sähkönsiirron vaihtoehtojen vaikutukset maaperään arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi.

Lähteet
Happamat
sulfaattimaat
-karttapalvelu
2021.
Geologian
https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html. Viitattu 28.5.2021.

tutkimuskeskus

GTK.

Suomen ympäristökeskus 2021. Maa-ainesten ottoluvat ja kiviainesvarannot -karttapalvelu.
https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9af59a7f70ee43e5a6cd43cc47980422. Vierailtu 21.2.2022
SYKE avoin data. Latauspalvelu LAPIO. Arvokkaat kallioalueet. Ladattu 21.2.2022.
TUKES Kaivosrekisterin karttapalvelu. https://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/ vierailtu 21.2.2022
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1

Aineistot ja menetelmät
Pohjavesivaikutusten arviointi perustuu yleisesti saatavilla oleviin tietoihin kuten Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja kartta-aineistoihin sekä ympäristöhallinnon julkaisuihin ja avoimiin aineistoihin.
Lisäksi on hyödynnetty Tevaniemen vedenottamolta saatuja tietoja sekä Tevaniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa (2001) ja Pirkanmaan ELY-keskuksen pohjavesikarttaa (2018). Tevaniemen pohjavesialueesta ei ole GTK:n harjurakennemallia.
Vaikutusten merkittävyyden arviointi on tehty asiantuntija-arviona hyödyntäen Imperia-hankkeessa kehitettyjä menetelmiä. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys riippuu erityisesti pohjaveden pinnan tasosta, virtaussuunnasta ja paineellisuudesta.
Onnettomuustilanteessa riskin pohjavedelle muodostavia tuulivoimaloiden mahdollisia kemikaalitai öljyvuotoja ja niihin varautumista käsitellään myös hankkeen ympäristöriskien arvioinnin yhteydessä kaava-YVA-selostuksessa.

2

Nykytilan kuvaus
Kaava-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Tevaniemi (0214308, 1lk),
sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin päässä kaava-alueen rajasta. Kaava-alueen maaperä on huonosti vettä johtavaa moreeni- ja turvemaata, jota halkoo varsinkin itä-länsi suuntaista pohjavesivirtausta estävät tai osittain rajoittavat kalliokohoumat.
Suunnitellut sähkönsiirtoreitit kulkevat Tevaniemen pohjavesialueen halki (Kuva 2.1). Tevaniemen
pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä, luokan 1, pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,54 km2, josta varsinainen muodostumisalue 0,67 m2. Arvioitu pohjaveden muodostumismäärä on 573 m3/d. Pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila on arvioitu hyväksi, eikä
alue ole riski- tai selvityskohde.
Tevaniemen pohjavesimuodostuma on koillis-lounaissuuntainen harju, joka rajoittuu eteläosassa
Kasittulankankaalle ja pohjoisessa Poltinjokeen. Pohjavesimuodostuma kuuluu pidempään harjujaksoon, joka jatkuu pohjoisessa aina Kihniön pohjoispuolelle asti. Pohjavesimuodostuma on antikliininen, eli pohjavettä ympäristöön purkava. Vuohenojan eteläpuolinen osa harjusta on yhtenäinen selänne ja pohjoispuolinen osa koostuu useasta pienemmästä kumpareesta. Muodostuma on
pääasiassa soraista hiekkaa. Eteläosassa harjua sedimenttipaksuudet ovat kairaustietojen mukaan
paikoin noin 16 metriä. Vuohenojan pohjoispuolella sora- ja hiekkakerrostumat ovat ohuita.
Taulukko 2.1 vedenhankintaan varten tärkeän pohjavesialueen tietoja (Hertta 2021).
Nimi ja tunnus

Tevaniemi
0214308

Luokka

Kokonaispintaala (km2)

Muodostumisalueen pinta-ala
(km2)

Imeytysmiskerroin

Arvio
muodostuvan
pohjaveden
määrästä
(m3/d)

Vuotuinen
sademäärä
(mm)

1

1,64

0,67

0,5

575

630
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Taulukko 2.2 Tevaniemen pohjavesialueen vedenottamoiden tiedot.
Nimi ja tunnus

Etäisyys
siirtolinjasta VE A
(m)

Etäisyys
siirtolinjasta VE B
(m)

Vuohenojan vo

85

795

Tevaniemen vo

910

0

Vedenottomäärä
keskiarvo vuonna
2020 (m3/d)*

156

Vedenottomäärä
keskiarvo vuonna
2021 (m3/d)*

146

* Ottamoita ei ole eritelty. Noin 90% otetusta vedestä pumpataan Vuohenojan vedenottamolta Tevaniemen vo:n
huonomman antoisuuden vuoksi.

Kuva 2-1. Luokitellut pohjavesialueet kaava-alueen ja vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien ympäristössä (Suomen ympäristökeskus 2021). Tarkkoja pohjavesiputkien ja vedenottamoiden sijainteja ei
esitetä.
Pohjavesialueelta on saatavilla pohjavesipinnan mittaustietoja neljästä pohajvesiputkesta. Mittaukset ovat vuosilta 2006-2017. Pohjavesipinta vaihtelee +97,9…+110,7 mmpy, ollen matalimmillaan
etelässä (Kuva 2-1). Mitatuissa havaintoputkissa pohjaveden vuotuinen vaihtelu on ollut pääsääntöisesti noin 10-40 cm. Yksittäisiä havaintoja on myös noin 1 m vaihtelusta. Pohjaveden virtaussuunta on Vuohenojan eteläpuolella pohjoisesta etelään, purkautuen harjun länsireunalta Kortenevalle. Pohjaveden pinnantason perusteella, myös Vuohenojan pohjoispuolella pohjavesi virtaa kohti
etelää ja Vuohenojan pohjavesiottamoa. Muodostuman pohjoispäässä pohjaveden virtaus on Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan mukaan kohti pohjoista. Pohjavedenottamot kääntävät paikallisesti pohjaveden virtauksen kohti ottamoita. Muodostuman eteläpäässä pohjavettä purkautuu
Kanasnevalle sekä etelästä että pohjoisesta.
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Tevaniemen pohjaesialueella on kaksi vedenottamoa, Kanasnevan läheisyydessä sijaitseva Tevaniemen vedenottamo sekä siitä noin kilometrin päässä pohjoisessa sijaitseva Vuohenojan vedenottamon kaivot. Vuohenojan vo:n kaivot sijaitsevat lähellä suunniteltua siirtolinjaa, vaihtoehto VE A.
Vedenottomäärä (Tevaniemen vo + Vuohenojan vo) on ollut viime vuosina noin 150 m3/d, josta
noin 90 % pumpataan Vuohenojan vedenottamolta. Tevaniemen ottamon kaivojen antoisuus on
selkeästi Vuohenojan kaivoja heikompi. Vedenottamoita ja pohjavesiputkia ei esitetä yleisellä kartalla.

3

Vaikutusten tunnistaminen
Pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia voi tuulivoimahankkeissa syntyä lähinnä rakentamisvaiheessa.
Vaikutus syntyy maansiirtotöistä, joissa pohjavettä suojaavaa metsämaannosta ja maakerrosta
poistetaan. Tyypillisesti tämä lisää pohjaveden muodostumista, koska vettä käyttävä kasvillisuus
poistuu ja sadeveden imeytyminen maaperään lisääntyy kuoritussa maanpinnassa. Maannoksen
poisto heikentää luontaista sadeveden puhdistumisprosessia maan pintakerroksessa. Suurilla
maansiirtotöillä voi olla myös paikallinen vaikutus pohjaveden tasoon ja virtaukseen. Myös pohjaveden samentumista voi ilmetä. Lisäksi rakentamisvaiheessa maastossa on runsaasti koneita, joista
voi vahinko- tai onnettomuustilanteissa aiheutua polttoainepäästö maaperään ja pohjaveteen.
Tuulivoimaloiden perustuksissa käytettäviä betonirakenteita ei yleensä pidetä merkittävänä riskinä
pohjaveden laadulle. Betonia käytetään yleisesti vesihuoltoon liittyvissä rakenteissa, esimerkiksi
kaivonrenkaissa ja altaissa. Sen sijaan rakentamisessa on tunnistettava mahdollisen paineellisen
pohjaveden esiintyminen rakennuspaikoilla. Voimalan perustukset voivat rakennussyvyyden vuoksi
aiheuttaa vaikutuksia paikallisen pohjaveden tasoon ja laatuun. Perustuksen halkaisija on noin 2530 m ja korkeus noin 2,5-4 m, josta pieni osa jää maan päälle. Tuulivoimalat sijoitetaan kuitenkin
yleensä mahdollisimman korkeille paikoille tuulienergian tehonsaannin maksimoimiseksi, joten perustukset sijoittuvat pääsääntöisesti pohjaveden tason yläpuolelle. Perustukset peitetään, joten
tuulivoimaloiden perustamisen vaikutukset ovat rakennusaikaisia.
Teiden rakentaminen ei pääsääntöisesti vaikuta pohjavesiin, sillä rakentaminen tapahtuu yleensä
pohjaveden pinnan tason yläpuolella. Hankkeessa pohjavesivaikutuksia voi syntyä myös mahdollisilla maa-aineksen ottoalueilla. Myös voimaloiden alueella sekä tiestöä ja sähkönsiirtolinjaa rakennettaessa voi olla tarvetta pienimuotoisille louhinnoille. Louhinnoissa käytettyjen räjähdeaineiden
typpipitoisia jäämiä voi kulkeutua pohjavesiin.
Maakaapelikaivannot eivät yleensä ulotu pohjaveden tasolle, jolloin pohjavesivaikutuksia ei juuri
synny. Perustamistavat riippuvat maaperästä. Kivennäismailla pylväiden betoniset perustukset ja
tukivaijeri sijoitetaan roudattomaan syvyyteen. Pehmeikköalueilla pylväiden perustaminen tapahtuu paaluttamalla tai vaihtamalla turve kantavaan maa-ainekseen saakka siten, että rakenteet ulotetaan kovaan pohjaan saakka. Tässä hankkeessa sähkönsiirto hoidetaan maakaapeleilla, jolloin vältytään voimajohtopylväiden rakentamiselta ilmajohtoja varten.

4

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kriteerit
Vaikutuksen merkittävyys määritetään vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella. Arviointi on tehty seuraavissa taulukoissa 4.1 ja 4.2 esitettyjen kriteerien mukaisesti.
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Taulukko 4.1. Vaikutusalueen herkkyys pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutuskohteen
herkkyys
Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Lainsäädännön ohjaus / yhteiskunnallinen
merkitys

Alttius muutoksille

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1luokka / aiempi I luokka) tai E-luokan pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.
Talousveden laatukriteerit täyttävä pohjavesi
Pohjavesialuetta käytetään kunnalliseen vesihuoltoon tai useita talousvesikaivoja ja/tai pohjavesialuetta käytetään kunnalliseen vesihuoltoon
Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2-luokka, aiempi II luokka)
Yksittäisiä talousvesikaivoja tai pohjavettä käytetään muihin tarkoituksiin kuin talousvetenä

Alueelle sijoittuu kallioperän heikkousvyöhyke
ja/tai alueen maaperän
vedenjohtavuus on hyvä

Moreenialue, joka ei ole luokiteltua pohjavesialuetta (tai aiempi III luokka)
Pohjavesi ei sovellu juomavedeksi ja/tai pohjavettä ei käytetä

Kallioperä on vaikutusalueella rikkonaista
ja/tai maaperän vedenjohtavuus on kohtalainen
Alueen kallioperä on ehjää ja maaperän vedenjohtavuus on alhainen

Taulukko 4.2. Muutoksen voimakkuuden kriteerit pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Muutoksen suuruus
Suuri kielteinen
muutos

Kohtalainen kielteinen muutos

Vähäinen kielteinen
muutos

Ei muutosta
Myönteinen muutos

Voimakkuus ja suunta
Pohjaveden nykyinen tai suunniteltu käyttö estyy tai rajoittuu.
Toiminnan aiheuttamat vaikutukset ovat huomattavia pohjaveden laadun tai määrän muutoksia.
Muutokset vaikuttavat haitallisesti pohjavedestä riippuvaisiin kohteisiin.
Pohjaveden nykyinen tai suunniteltu käyttö voi rajoittua jonkin verran
Toiminnan aiheuttamat vaikutukset ovat kohtalaisia pohjaveden laadun
tai määrän muutoksia.
Muutokset vaikuttavat jonkin verran haitallisesti pohjavedestä riippuvaisiin kohteisiin.
Nykyiseen tai suunniteltuun vedenkäyttöön ei aiheudu vaikutuksia.
Toiminnan aiheuttamat vaikutukset ovat vähäisiä pohjaveden laadun tai
määrän muutoksia
Pohjavedestä riippuvaisille kohteille ei aiheudu haittaa.
Toiminta ei aiheuta muutosta pohjavesiin kohdistuvassa kuormituksessa, pohjaveden laadussa tai määrässä.
Toiminta vähentää pohjavesien kuormitusta ja parantaa pohjaveden
laatua tai määrää.
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Vaikutukset pohjaveteen

5.1

Tuulivoimahankkeen vaikutukset
Vaihtoehdossa VE1 voi tuulivoimaloiden perustamisen mahdollisia vaikutuksia, pohjavedenpinnan
tason ja laadun paikallisia muutoksia, aiheutua jonkin verran enemmän kuin vaihtoehdossa VE2.
Tämä johtuu tuulivoimaloiden suuremmasta määrästä alueella. Laadullisia vaikutuksia pohjavesiin
voi syntyä työmaalta maansiirtotöistä ja mahdollisten louhintojen typpikuormituksesta sekä mahdollisista öljypitoisista työmaavesistä. Normaalitilanteessa öljypäästöt ovat hyvin pieniä ja vaikutukset siten merkityksettömiä.
Vaihtehdossa VE1 uusia teitä rakennetaan hankealueelle hieman alle 2,5 km. Tämä on noin 1 km
enemmän, kuin vaihtoehdossa VE2. Koska teiden rakentaminen ja parantaminen tapahtuu yleensä
pohjavesipinnantason yläpuolella, sen ei arvioida juurikaan vaikuttavan pohjaveden laatuun tai
määrään.
Tuulivoimaloiden ja voimala-alueen tiestön rakentamisella ei ole vaikutuksia Tevaniemen pohjavesialueen pohjaveden pintaan tai laatuun eikä pohjavesialueella oleviin vedenottokaivoihin. Lähin
voimala (VE1 ja VE2) sijaitsee noin 1100 m pohjavesialueen rajasta ja noin 1300 m Vuohenojan vedenottokaivoista. Tevaniemen vedenottokaivolle lähimmältä voimalalta on noin 2000 m etäisyyttä.
Kaava-alueella pohjaveden virtaus on karttatarkastelun perusteella kohti länttä ja pohjavesialuetta.
Virtausta estävät kuitenkin useat pohjaveden yläpuolelle nousevat kalliokynnykset, jotka nousevat
tiheänä pohjois-eteläsuuntaisena vyöhykkeenä kaava-alueen länsiosassa. Myös Tevaniemen pohjavesialueen ja kaava-alueen välissä nousee pohjois-eteläsuuntaisesti usea virtauksen estävä kalliokynnys. Lisäksi alueen maaperä on vedenjohtavuudeltaan heikkoa hiekkamoreenia (vedenjohtavuus noin 0,1…0,001 m/vrk). Rakentamisen aikainen maanmuokkaus voi vaikuttaa pohjaveden laatuun paikallisesti, mutta vaikutukset ovat paikallisia eivätkä näy yli kilometrin päässä sijaitsevalla
pohjavesialueella.
Hankkeessa otetaan kalliokiviainesta hankealueelta. Maa-aineksen oton pohjavesivaikutukset riippuvat muun muassa pohjavesipinnan tasosta ja maa-aineksen ottotasosta. Perustasoon eli ympäröivän maanpinnan tasoon ulottuvalla louhinnalla arvioidaan olevan enintään vähäisiä ja paikallisia
vaikutuksia pohjavesipinnan tasoon louhosalueen lähiympäristössä. Maa-ainesten otto tapahtuu
siihen erikseen haettavien lupien mukaisesti.
Tuulivoimaloiden toimintavaiheessa ei vaikutuksia pohjavesiin tavanomaisessa tilanteessa synny.
Jos voimaloiden perustuksia ja sähkönsiirron rakenteita puretaan toiminnan loputtua, vaikutukset
ovat samantyyppisiä kuin rakentamisvaiheessa. Rakenteiden jättäminen maastoon toiminnan päättymisen jälkeen ei aiheuta pohjavesivaikutuksia.
Kaava-alueen vaikutusalueen herkkyys muutokselle arvioidaan vähäiseksi. Vaihtoehdossa VE2 aiheutuu tuulivoimaloiden pienemmän lukumäärän vuoksi vähemmän vaikutuksia, kuin vaihtoehdossa VE1. Muutoksen suuruus arvioidaan kummassakin vaihtoehdossa enintään vähäiseksi kielteiseksi (Taulukko 5.1).
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Taulukko 5.1. Tuulivoimahankkeen vaikutukset pohjaveteen.
VE1 (9 voimalaa)

VE2 (XX voimalaa)

Vaikutusalueen
herkkyys

Vähäinen herkkyys
• Kaava-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä alueen pohjavettä käytetä talousvedenottoon. Kaava-alueelta ei vaikuta läheiseen Tevaniemen pohjavesialueeseen.
Vähäinen kielteinen muutos
Muutoksen
suuruus
• Alueen pohjavettä ei käytetä, joten sen käyttöön ei kohdistu muutoksia.
Toiminnan mahdolliset vaikutukset pohjaveteen vähäisiä pohjaveden
laadun tai määrän muutoksia. Ei haittaa pohjavedestä riippuvaisille kohteille.
• Vaihtoehdosta VE 1 aiheutuu hieman enemmän muutoksia kuin vaihtoehdosta VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus
Vähäinen kielteinen vaikutus
Vaikutusten
merkittävyys
• Ei vaikutusta luokiteltuihin poh• Ei vaikutusta luokiteltuihin pohalueen herkkyyjavesialueisiin tai talousvedenotjavesialueisiin tai talousvedenotden ja muutoktoon.
toon.
sen suuruuden • Mahdolliset vaikutukset hieman
• Mahdolliset vaikutukset hieman
perusteella.
suuremmat kuin vaihtoehdossa
pienemmät kuin vaihtoehdossa
VE 2 johtuen pienemmästä raVE 1 johtuen suuremmasta rakennettavien voimaloiden ja infkennettavien voimaloiden ja infrastruktuurin määrästä.
rastruktuurin määrästä.

5.2

Sähkönsiirron vaikutukset
Suunnitellut sähkönsiirtoreitit kulkevat vedenhankintaa varten tärkeän Tevaniemen pohjavesialueen halki. Sähkönsiirtoreittien vaikutusalueelle sijoittuu myös karttatarkastelun perusteella kaksi
lähdettä. Luonnontilaiset lähteet, tihkupinnat ja lähteiköt ovat vesilailla suojelutuja, eikä niiden
luonnontilaa saa vaarantaa tai muuttaa.
Sähkönsiirtoreitit kulkevat vaihtoehdosta riippuen osittain jo olemassa olevan tien yhteydessä. Teiden ulkopuolisella alueella sähkönsiirtoreittien rinnalle rakennetaan tarvittavia väliaikaisia tai pysyviä työmaa- ja huoltoteitä. Teiden ja maakaapelikaivannon rakentaminen ei yletä pohjavesipintaan
saakka. Maakaapelin vaatima kaivanto kaivetaan noin 80 cm syvyydelle. Sähkönsiirtoreittien työmailta mahdollisesti vesiin kulkeutuvista öljypitoisista työmaavesistä ja maansiirtotöistä voi aiheutua laadullisia vaikutuksia pohjavesiin. Normaalitilanteessa öljypäästöt ovat hyvin pieniä ja vaikutukset siten merkityksettömiä. Rakentamisvaiheessa lisääntynyt työmaaliikenne lisää riskiä onnettomuuksille.
Vaihtoehto VE A kulkee pohjavesialueella noin 735 metrin pituisen matkan, josta 350 m sijaitsee
varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella. Lähimmillään sähkönsiirtolinja kulkee Vuohenojan
vedenottamokaivojen eteläpuolella 85 m päässä ottamosta. Tevaniemen vedenottamo on sähkönsiirtolinjasta noin 910 metrin päässä linjan eteläpuolella. Vuohenojan kaivoista otetaan 90 % koko
Tevaniemen pohjavesialueesta pumpatusta vedestä. Sähkönsiirtolinja kulkee Vuohenojan vedenottamoon nähden pohjaveden päävirtaussuunnan alapuolella, mutta ottamon pumppaus vaikuttaa
kuitenkin oletettavasti myös osittain sähkönsiirtolinjan alueella kääntäen virtauksen kohti ottamoa.
Pohjavesipinta on Vuohenojan ottamon mahdolliselle vaikutusalueelle sijoittuvalla sähkönsiirtolinjan alueella noin 4-7 m maanpinnan alapuolella. Sähkönsiirtolinja kulkee Vuohenojan
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vedenottamon mahdollisella vaikutusalueella jo olemassa olevaa tietä sivuten. Uutta rakennus- ja
huoltotietä on tarve rakentaa alueelle, jossa pohajvesivirtauksen suunta on Vuohenojan vedenottamosta poispäin.
Vaihtoehdossa VE A rakentamisen aikaiset vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi kielteisiksi. Sähkönsiirtolinja sijoittuu oletettavasti Vuohenojan vedenottamon vaikutusalueelle. Kaivutyöt voivat samentaa ympäröivää pohjavettä, mikä voi näkyä laatuhaittana vedenottamolla. Rakentamisen loputtua vaikutukset poistuvat. Sähkönsiirtolinjan kaivutyöt eivät ulotu pohjavesikerrokseen ja kaivettavan montun pohjan sekä pohjavesipinnan väliin jää vähintään 2 metriä maakerroksia. Tämä
vähentää pohjavesivaikutusten riskiä. Kaivutöillä ei ole vaikutusta pohjavesipintaan, sillä pohjavettä
ei ole tarve alentaa rakentamisen yhteydessä. Maakaapeli kulkee vedenottamon läheisyydessä jo
olemassa olevan tien viertä, mikä vähentää maastonmuokkaustarvetta vedenottamon läheisyydessä.
Vaihtoehto VE A kulkee Koivistonrinteen eteläpuolisten lähteiden pohjoispuolelta, noin 50-60 m
päässä lähteistä, pohjaveden virtaukseen nähden lähteiden yläpuolella. Rakentamisen aikainen
maanmuokkaus, kuten rakennus- ja huoltoteiden rakentamiset tai sähkökaapelin sijoittaminen
maahan, voi aiheuttaa pohjaveden samentumista ja vaikuttaa lähteen vedenlaatuun.
Vaihtoehto VE B kulkee pohjavesialueella noin 460 metrin pituisen matkan, josta 145 metriä on
varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta. Sähkönsiirtolinjalta on 910 metriä Vuohenojan ottamon kaivoille. Sähkönsiirtolinja on suunniteltu kulkevaksi Tevaniemen ottamon kaivon välittömässä
läiheisyydessä, metrien päässä nykyisestä vedenottamosta. Sähkösiirtolinjan kohdalla pohjaveden
päävirtausuunta on etelään, mutta vedenottamolla tehtävä pumppaus kääntää virtauksen kohti ottamoa. Sähkönsiirtolinjaa varten on tarve rakentaa rakennus- ja huoltoteitä, sillä alueella ei ole nykyisiä teitä. Pohjavesialueen keskiosissa pohjavedenpinta on noin 6 metriä nykyisestä maanpinnan
tasosta (perustuen kertamittaukseen). Harjun reuna-alueilla pohjavesipinnantaso ei ole tiedossa.
Vaihtoehdossa VE B rakentamisen aikaiset vaikutukset arvioidaan siirolso kielteisiksi. Maakaapelin
ja teiden kaivutyöt aiheuttavat paikallista pohjaveen samentumista, millä arvioidaan olevan vaikutusta Tevaniemen vedenottamon vedenlaatuun. VE B kulkee Koivistorinteen lähteiden eteläpuolelta, noin 120 m päässä pohjaveden virtaukseen nähden alapuolella. Vaihtoehdolla VE B ei arvioida
olevan vaikutuksia lähteisiin.
Voimajohdot kulkevat pohjavesialueen länsipuolella osittain savikolla. Mikäli rakentamisenaikaiset
kaivutyöt ulottuvat savikon alaisiin vettä johtaviin kerroksiin, voi paineellista pohjavettä purkaa kaivukuoppaan. Tämä aiheuttaa paikallista työnaikasta pohjavesipinnan alenemista. Kuopan täytössä
tulee huomioida, että kuopan pohja saadana tiivistettyä ja pohjaveden purkautuminen lopetettua.
Voimajohdoista ei aiheudu käytönaikaisia vaikutuksia tai pilaantumisriskiä pohjavesiin. Maakaapeli
on tyypiltään muovieristeinen ja siinä on useita suoja- ja tukikerroksia. Kaapeli ei sisällä vapaata
öljyä, eikä siitä liukene haitallisia aineita maaperään ja/tai pohjaveteen. Toiminnan loputtua mahdollinen maakaapelin purkaminen aiheuttaa samantyyppisiä vaikutuksia kuin rakentamisvaiheessa.
Käytön aikana kaava-alueelle suuntautuu lähinnä huoltoajoa. Teiden talvikunnossapidossa tulee
huomioida pohjavesialue. Muun muassa suolankäyttöä liukkaudenestossa on käytettävä rajoitetusti.
Arvio vaikutusalueen herkkyydestä, muutoksen suuruudesta sekä vaikutusten merkittävyydestä eri
sähkönsiirtovaihtoehdoissa on esitetty taulukossa 5.3.
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Taulukko 5.2. Sähkönsiirron vaihtoehtojen vaikutukset maa- ja kallioperään.
VE A
Vaikutusalueen herkkyys

Suuri
Maakaapeli kulkee 1 luokan pohjavesialueella, jossa sijaitsee kaksi vedenottamoa. Maakaapeli kulkee lähellä Kaupin lähteitä, lähteiden
luonnontilaa ei ole selvitetty.
Muutoksen
Kohtalainen kielteinen
suuruus
Maakaapelin rakentamisen aikaiset
kaivutyöt voivat aiheuttaa hetkellistä pohjaveden samentumista
Vuohenojan vedenottamolla. Maakaapelilla ei ole pysyviä vaikutuksia
vedenottoon.
Maakaapeli voi aiheuttaa rakentamisen aikaisia vedenlaadun muutoksia Kaupin lähteillä. Maakaapeli
kulkee savikolla, jonka alla pohjavesi voi esiintyä paineellisena.
Vaikutusten merkittä- Kohtalainen kielteinen
vyys alueen herkkyy- Maakaapelin rakentamisen yhteyden ja muutoksen
dessä voi syntyä lyhytaikaisia ja paisuuruuden peruskallisia kielteisiä vaikutuksia pohjateella
veden laatuun. Rakentaminen saattaa hetkellisesti vaikuttaa Vuohenjoen vedenottamon ja Kaupin lähteiden vedenlaatuun.

VE B
Suuri
Maakaapeli kulkee 1 luokan pohjavesialueella, jossa sijaitsee kaksi vedenottamoa. Maakaapeli kulkee lähellä Kaupin lähteitä, lähteiden
luonnontilaa ei ole selvitetty.
Suuri kielteinen
Maakaapelin rakentamisen aikaiset
kaivutöiden arvioidaan aiheuttavan
rakentamisen aikaisia vedenlaatumuutoksia Tevaniemen vedenottamoilla. Maakaapelilla ei ole pysyviä vaikutuksia vedenottoon.
Maakaapeli kulkee savikolla, jonka
alla pohjavesi voi esiintyä paineellisena.

Suuri kielteinen
Maakaapelin rakentamisen yhteydessä arvioidaan syntyvän kielteisiä
vaikutuksia Tevaniemen vedenottamon pohjaveden laatuun. Kaapelilla ei ole käytönaikaisia vaikutuksia ottamon vedenlaatuun
Maakaapelin rakentamisella ei arvioida olevan rakentamisen aikaisia
tai pysyviä vaikutuksia Kaupin lähteiden vedenlaatuun.

5.3

Hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE 0) vaikutukset
Mikäli hanketta ei toteuteta (VE 0), jäävät tuulivoimaloiden sekä niiden ja sähkönsiirron vaatiman
infrastruktuurin rakentamisesta johtuvat mahdolliset vaikutukset pohjaveteen syntymättä.

6

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron toteuttamisesta ei arvioida syntyvän yhteisvaikutuksia pohjaveteen muiden tiedossa olevien hankkeiden kanssa.

7

Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Maanmuokkauksen vaikutukset pohjavesialueella riippuvat paljon pohjavesipinnan ja alimman kaivutason väliin jäävästä maakerrospaksuudesta, ns. suojakerrospaksuudesta. Yleisesti pohjavesialueela harjoitetun soranottoalueella suojakerrospaksuudeen tulisi olla 2-6 metriä riippuen mm.
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vedenottamon läheisyydestä. Suojakerrospaksuus on arvioitu siten, ettei pitkäaikaisesta maa-ainestenotosta synny merkittäviä pohjavesivaikutuksia. Maakaapelikanavien kaivaminen ja työmaasekä huoltoteiden rakentaminen eivät kuitenkaan ole verrattavissa pitkäaikaiseen soranottoon. Rakentamisen aikana suojakerrospaksuudeksi on mm. Helsingin kaupungin rakentamisohjeessa pohjavesialueilla esitetty minimissään 1,5 m. Rakentaminen on tehtävä niin, että kaivanto täytetään
mahdollisimman nopeasti.
Rakennusaikaisia haitallisia vaikutuksia pohjaveteen ehkäistään myös huolellisella työskentelyllä ja
koneiden huollolla. Koneiden kunnosta on pidettävä huolta siten, ettei poltto- tai hydrauliikkaöljyjä
pääse vuotamaan maahan. Polttoainetankkaukset tehdään tiivispohjaisella alustalla. Alueella tilapäisesti säilytettävät polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia tai varustettu säiliön tilavuutta vastaavalla altaalla. Kaluston huoltoa, säilytystä ja tankkausta tai polttoaineiden säilytystä ei tehdä pohjavesialueilla. Hydrauliikkaöljyinä voidaan suosia kasvispohjaisia biohajoavia öljyjä. Työkoneissa käytettävän polttoaineen tai öljyn pääsy pohjaveteen estetään varaamalla työmaalle imeytysmateriaaleja ja ensi-torjuntavälineitä. Työntekijöitä ohjeistetaan toimimaan ennaltaehkäisevästi siten,
että onnettomuusriski on mahdollisimman pieni ja siten, että syntyvät vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.
Tuulivoimaloissa ja muuntamoissa käytettävän hydrauliikka-, voitelu- ja jäähdytysöljyn pääseminen
valumaan maahan ja edelleen pohjaveteen on teknisesti estettävissä. Tällaisia teknisiä ratkaisuja
ovat esimerkiksi kaksoisseinämät tai mahdollisten vuotojen ohjaaminen ylivuotoöljyjen talteenottoa varten suunniteltuun keräyssäiliöön.
Teiden ja nostoalueiden materiaaleissa käytetään vain puhtaita maa- ja kalliokiviaineksia.
Hankkeen ojitusten ym. maansiirtotöiden sekä mahdollisten maa-ainesten otto- ja läjitysalueiden
suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan rakentamispaikkojen lähiympäristössä olevat lähteet,
mahdolliset talousvesikaivot sekä Tevaniemen pohjavesialue. Paineellisen pohjaveden mahdollinen
esiintyminen rakennuspaikoilla on tarkoituksenmukaista selvittää ennen rakentamista.

8

Arvioinnin epävarmuustekijät
Pohjaveden pinnantaso, virtausuunnat tai paineellisuus eri voimaloiden paikalla ei ole tiedossa, eikä
vaikutuksia voimala-alueella voida arvioida perusteellisesti. Tevaniemen pohjavesitiedot kattavat
pohjavesialueen keskiosan, mutta harjun reunaosista pohjavesitietoja ei ole saatavilla.

9

Yhteenveto
Vaikutuksia pohjavesiin voi hankkeessa syntyä lähinnä rakennusvaiheessa, maansiirtotöistä johtuen. Käytöna aikana ei vaikutuksia arvioida syntyvän.
Tuulivoimaloiden rakentamisella vaihtoehdosisa VE1 ja VE2 arvioidaan syntyvän enintään vähäisiä
kielteisiä vaikutuksia. Vaikutukset ovat pääasiassa paikallista ja väliaikaista pohjaveden samentumista sekä pinnantason laskua, jos pohjavesipintaa joudutaan laskemaan voimalan rakentamisvaiheessa. Hankkeeseen liittyvien teiden rakentaminen ja liikenteen lisääntyminen pohjavesialueella
lisää onnettomuusriskiä varsinkin voimala-alueen rakentamisvaiheessa. Toiminnan aikana liikenne
on pääsääntöisesti huoltoliikennettä. Tien talvikunnossapidossa on huomioitava pohjavesialue,
mikä rajoittaa mm. suolan käyttöä liukkaudentorjunnassa.
Sähkönsiirtovaihtoehdossa VE A arvioidaan aiheutuvan pohjaveteen enintään kohtalaisia kielteisiä
vaikutuksia ja VE B enintään vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. Vaihtoehtoon VE A vaikuttaa Vuohenojan vedenottamon läheinen sijainti eikä rakentamisenaikaisia vaikutuksia ottamolle voida sulkea pois. Vaihtoehdolla VE A voi olla rakentamisen aikaisia vaikutuksia myös Kaupin alueen
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lähteisiin. Jos lähteet ovat luonnonmukaisia, ovat ne vesilailla suojeltuja. Rakentamisenaikaiset vaikutukset ovat pääasiassa paikallista ja väliaikaista pohjaveden samentumista. Maa-aineskerrospaksuuksien perusteella ei pohajvesipintaa ole oletettavasti tarpeen laskea pohjavesialueella rakentamisen aikana. Pinnantason laskua voi tapahtua, jos sähkönsiirtolinjan kaivutyöt ylettyvät savikolla
saven alapuolisiin paineellisen pohjaveden kerroksiin ja pohjavettä pääsee purkautumaan hallitsemattomasti kaivukuoppaan.
Vaihtoehdossa VE B arvioidaan aiheutuvan pohjaveteen suuria kielteisiä vaikutuksia. Vaihtoehto VE
B on suunniteltu kulkevan Tevaniemen vedenottamon välittömästä läheisyydestä, metrien päästä
vedenottokaivoa. Sähkönsiirtovaihtoehdon rakentamisen maankaivutyöt eivät oletettavasti ylety
pohjavesipintaan, mutta maankaivutöiden vuoksi Tevaniemen vedenottamolla arvioidaan näkyvän
pohjaveden laatumuutoksia, kuten pohjaveden samentumista. Muutokset ovat rakentamisen aikaisia ja palautuvat ennalleen rakentamisen loputtua. Vaihtoehdolla ei arvioida olevan pysyviä vaikutuksia Tevaniemen ottamoon. Vaihtoehdolla ei katsota olevan rakentamisen aikaisia tai pysyviä vaikutuksia Kaupin alueen lähteisiin.

Lähteet
Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta. Suomen ympäristökeskus. https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/hearts/welcome.asp. Viitattu 17.9.2021.
Suomen ympäristökeskus 2021. Avoimen datan latauspalvelu Lapio. https://paikkatieto.ymparisto.fi/lapio/latauspalvelu.html.
Ympäristökarttapalvelu Karpalo 2021. Ympäristöhallinto. https://wwwp2.ymparisto.fi/KarpaloSilverlight/. Ladattu 18.2.2022
Tevaniemen vedenottamon pinnanmittaustiedot. Toimitettu 4.2.2022.
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1

Aineistot ja menetelmät
Vaikutusten arviointi perustuu julkisesti saatavilla oleviin olemassa oleviin tietoihin, kuten Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja kartta-aineistoihin sekä ympäristöhallinnon julkaisuihin ja avoimiin
aineistoihin.
Vaikutusten merkittävyyden arviointi on tehty asiantuntija-arviona hyödyntäen Imperia-hankkeessa kehitettyjä menetelmiä. Vaikutusarviossa on tarkasteltu tuulivoimahankkeen suunnitellun
infrastruktuurin sijoittumista suhteessa pintavesiin. Arvioinnissa on huomioitu hankkeesta aiheutuvat muutokset valuma-alueisiin ja vesien virtaussuuntiin sekä laskuojissa ja alapuolisessa vesistössä tapahtuvat hydrologiset ja kemialliset muutokset. Vesistövaikutusarvion perusteella on arvioitu hankkeen vaikutukset kalastoon sekä hankkeen suhde vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi on arvioitu vaikutukset kalastukseen.
Kaava-alueelle ja vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien varrelle sijoittuvat vesilain 2 luvun 11 § mukaiset luontotyypit on kuvattu ja vaikutuksia pintavesistä riippuvaisiin luontotyyppeihin tarkasteltu
kaava-YVA-selostuksen liitteessä 11.

2

Nykytilan kuvaus

2.1

Kaava-alue
Kaava-alue sijoittuu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelle (VHA3) ja Kokemäenjoen päävesistöalueelle (vesistöalue 35). 2. jakovaiheen valuma-alueista hankealueelle sijoittuu pohjoisosassa Aurajärven valuma-alue (35.57), eteläosassa Kyrösjärven alue (35.52) ja pieneltä osin lännessä Parkanonjärven alue (35.53). Voimalat sijoittuvat kolmelle 3. jakovaiheen valuma-alueelle: Poltinjoen-Leppäsjärven valuma-alue (35.571), Röyhiönjärven-Iso Karppajärven valuma-alue (35.527) ja Kyrösjärven alue (35.521). Lisäksi pieni osa hankealueen läntisimmästä reunasta kuuluu Vääräjoen alueeseen (35.531). Vääräjoen alueelle ei ole suunniteltu voimaloita.
Edellä mainittujen valuma-alueiden tietoja on esitetty seuraavassa taulukossa 2.1. Taulukossa on
esitetty myös sähkönsiirtoreiteillä esiintyvät valuma-alueet. 3. jakovaiheen valuma-alueet on esitetty kuvassa 2.1.
Taulukko 2.1. Kaava-alueen 3. jakovaiheen valuma-alueiden tietoja (Ekholm 1993).
Nro

Nimi

Pinta-ala
km2

Järvisyys
%

Alaraja

Pinta-ala
alarajalla
km2

35.571

Poltinjoen-Leppäsjärven
valuma-alue
Röyhiönjärven-Iso Karppajärven valuma-alue
Kyrösjärven alue
Vääräjoen alue

60,02

7,33

Vääräjoki

444,42

Järvisyys
alarajalla
%
9,40

60,09

3,39

60,09

3,39

358,16
22,98

27,30
0,13

2626,83
1165,97

8,94
8,30

Vähäjärven valuma-alueelle

11,25

3,21

Kyrösjärvi (Pienijoenlahti)
Kyröskoski
Kyrösjärvi (Heittolanlahti)
Kyrösjärvi (Jouttulahti)

11,25

3,21

35.527
35.521
35.531
35.526
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Kuva 2.1. Valuma-aluejako ja pintavedet kaava-alueella sen läheisyydessä (Suomen ympäristökeskus 2021).
Hankealue käsittää pienehköjä järviä ja lammen, runsaasti puroja ja ojia sekä pääsääntöisesti ojitettuja suoalueita. Järvien ja lammen fysiologiset tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa 2.2.
Taulukko 2.2 Hankealueelle sijoittuvien järvien ja lampien fysiologiset tiedot (Hertta ympäristötietojärjestelmä 2021)
Nimi

Vesiala ha*

Rantaviiva
km*

Valuma-alue
(3. jakovaihe)

Pitkäjärvi

1,498

1,135

Poltinjoki-Leppäsjärvi va

Ahvenlampi

3,766

0,809

Poltinjoki-Leppäsjärvi va

Ylinen Kotajärvi

5,422

2,267

Kyröjärvi a

* Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 1:10 000 -mittakaavaiseen aineistoon perustuva tieto

Alueen pohjoisosasta, Poltinjoki-Leppäsjärven valuma-alueelta vedet laskevat ojia pitkin pohjoiseen Leppäsjärven, Poltinjoen ja Vääräjoen kautta Kyrösjärven Heittolanlahteen. Leppäsjärvi on
luokiteltu ekologiselta tilaltaan erinomaiseksi, Poltinjoki tyydyttäväksi ja Vääräjoki hyväksi. Leppäsjärven pinta-ala on 2,08 km2 ja sen on syvimmillään 21 metriä.

LIITE 18 Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon

4/13

28.3.2022
Alueen kaakkoisosasta, Röyhiönjärven-Iso Karppajärven valuma-alueelta vedet laskevat etelään
Röyhiönjärven, Railastonojan, Saukkolammen sekä Piirroslammen kautta Kyrösjärven Penijoenlahteen. Röyhiönjärvi ja Railastonoja on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi.
Alueen lounaisosan vedet valuvat ojia pitkin Alinen Kotajärven ja Kotaojan kautta Kyrösjärven Kankaansuunlahteen. Alinen Kotajärven ja Kotaojan ekologista tilaa ei ole määritetty.
Hankealueen länsireunalta, Vääräjoen alueelta, vedet virtaavat ojien kautta Vuohenojan, Suvilammen, Poltinjoen ja Vääräjoen kautta Kyrösjärven Heittolanlahteen. Vuohenojan ja Suvilammen ekologista tilaa ei ole määritetty.
Alueen vesistöjän kuormittavat ensisijaisesti metsä- ja maatalous. Alue sijaitsee Etelä-Suomen arseeniprovinssilla, minkä vuoksi alueen purovedet ja purosedimentit voivat jo luonnostaan sisältää
keskimääräistä korkeampia arseenipitoisuuksia. Geologian tutkimuskeskuksen (1996) kartoitusten
mukaan Etelä-Suomen arseeniprovinssin purovesien arseenipitoisuus on keskimäärin yli 1 µg/l, kun
se muualla Suomessa vaihtelee välillä noin 0,07 µg/l – 0,6 µg/l.
Kaava-alueen vesistöt sekä purkureittien vesistöt kuuluvat kokonaisuudessaan Kyrösjärven kalatalousalueeseen. Kalatalousalueen suurin vesistö on Kyrösjärvi. Sen pinta-ala on 96,1 km2 ja keskisyvyys 10,4 metriä ollen syvimmillään 47 metriä. Kyrösjärvi on säännöstelty järvi, joka on luokiteltu
ekologiselta tilaltaan hyväksi ja rehevyysluokaltaan lievästi reheväksi. Lahtialueet, kuten pohjoisosassa sijaitsevat Heittolanlahti ja Penijoenlahti ovat hitaan veden vaihtuvuuden vuoksi muuta järveä rehevämpiä. Kyröjärvessä kalastuksen kannalta tärkeimpiä kalalajeja ovat kuha, hauki ja ahven.
Myös sulkavaa, lahnaa ja muita särkikaloja sekä kuorretta on runsaasti (Kolari, 2021).
Kaava-alueelle sijoittuvia vesilain 2 luvun 11 § mukaisia luontotyyppejä on tarkastelu kaava-YVAselostuksen liitteessä 11.

2.2

Sähkönsiirtoreitit
Sähkönsiirtovaihdot sijoittuvat Vääräjoen alueelle (35.531), Kyrösjärven alueelle (35.521) sekä lännessä Vähäjärven valuma-alueelle (35.526).
Sähkönsiirtoreittien sijoittuminen eri 3. jakovaiheen valuma-alueille on esitetty seuraavassa taulukossa 2.3.
Taulukko 2.3. Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen sijoittuminen 3. jakovaiheen valuma-alueille.
Vaihtoehto
VE A
VE B

Pääasiallinen valuma-alue
Nimi
Nro
Vääräjoen alue
35.531
Vääräjoen alue
35.531

Muut valuma-alueet
Nro
35.521, 35.526
35.521, 35.526

Vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit ylittävät lukuisia ojia ja puroja. Suurin vesistönylitys on Vääräjoen
kohdalla, joka on noin 20 metriä leveä ylityskohdasta. Sähkönsiirtoreittien varrelle sijoittuvia vesilain 2 luvun 11 § mukaisia luontotyyppejä on tarkastelu YVA-selostuksen liitteessä 7 Luontotyyppija kasvillisuusselvitys.

3

Vaikutusten tunnistaminen
Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset keskittyvät tuulivoimaloiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin
sekä voimajohdon rakentamisvaiheeseen. Maansiirtotyöt teiden, kaapelien, voimalapaikkojen rakentamisalueilla paljastavat maaperän altistaen sen eroosiolle. Sadeveden irrottamat maa-
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aineshiukkaset kulkevat veden mukana ja aiheuttavat samentumista sekä karkeamman maa-aineksen kertymistä rakentamisalueiden lähiuomien pohjalle. Vastaavia vaikutuksia aiheutuu myös mahdollisesta maa-aineksen otosta ja maanläjityksestä. Kiintoaineen lisäksi maanrakennustöiden seurauksena vesistöön voi kulkeutua myös ravinteita ja humusaineita. Rakennustöiden aiheuttama ravinnekuormitus voi aiheuttaa vesistön rehevöitymistä. Typpipitoisia päästöjä pintavesivesiin voi
syntyä erityisesti louhinnoissa käytettyjen räjähdeaineiden jäämistä.
Hankealue sijaitsee Etelä-Suomen arseeniprovinssilla. Jos alueen kalliota louhitaan ja siitä tehtyä
mursketta käytetään rakentamiseen, voi mahdollisesti arseenipitoinen kivimurske vapauttaa rapautuessaan arseenipitoisia vesiä kuormittaen alueen pintavesiä. Jos alueella on arseenipitoista
kalliota ja moreenimaata heijastuu se jo luonnontilassa alueen purovesiin ja purosedimentteihin
normaalia korkeampana arseenipitoisuutena (GTK 1996).
Kiintoaineen, ravinteiden ja humusaineiden kulkeutuminen ja laskeutuminen vesistössä riippuu
muun muassa maaperän laadusta ja topografiasta, vesiuoman virtaamasta ja sääolosuhteista. Esimerkiksi runsasvetisenä aikana samentuma leviää virtaamien kasvaessa kauemmas kuin vähävetisenä aikana. Ojien kaivaminen voi muuttaa vesien virtaussuuntia ja virtaamia.
Rakentamisvaiheessa maastossa on runsaasti koneita, joista voi vahinko- tai onnettomuustilanteissa aiheutua polttoainepäästö maaperään ja hulevesien kautta mahdollisesti vesistöön.
Sähkönsiirron vaikutukset pintavesiin maakaapelikanavien kaivutöihin. Vaikutukset ovat luonteeltaan samankaltaisia, joskin hieman vähäisempiä kuin tuulivoimaloiden pystytyksessä tai teiden rakentamisessa.
Toiminnan aikaisia vesistövaikutuksia ei hankkeesta normaalitilanteessa aiheudu.
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset kalastoon ovat vaikutusmekanismeiltaan vastaavia kuin
edellä pintavesien kohdalla esitettiin. Tuulivoimaloiden sijoittuessa etäälle vesistöistä kalastoon
kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua lähinnä uusien tielinjojen sekä sähkönsiirron maakaapeliojienrakentamisen ja ilmajohdon pylväiden perustamisen yhteydessä, mikäli rakentaminen tapahtuu vesistöjen välittömässä läheisyydessä (esim. tierumpujen rakentaminen). Vaikutukset ovat rakennustyön aikaisia, luonteeltaan lyhytkestoisia ja pienialaisia.

4

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kriteerit
Vaikutuksen merkittävyys määritetään vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella YVA + kaavaselostuksen luvussa 8.4 ”Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely” esitetyn perusteella. Arviointi on tehty seuraavissa taulukoissa 4.1 ja 4.2 esitettyjen kriteerien
mukaisesti.
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Taulukko 4.1. Vaikutusalueen herkkyys pintavesiin ja kalastoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutuskohteen
herkkyys
Suuri

Lainsäädännön ohjaus / yhteiskunnallinen merkitys







Kohtalainen







Vähäinen









Alttius muutoksille

Kansallinen tai suuri alueellinen 
virkistysarvo
Runsaasti ranta-asukkaita (pysyvä ja/tai loma-asutus)

Vedenotto talousvedeksi tai hyväksi raakavedeksi teollisuuteen
Vesimuodostumaan kohdistettu
merkittäviä kunnostustoimenpi- 
teitä
Vaikutusalueella tärkeitä kalojen
lisääntymis- tai poikasalueita.
Alue tärkeä ammattikalastukselle

Ekologinen tai kemiallinen tila
heikkenee vähäisestä lisäkuormituksesta.
Vesimuodostuman herkkyys lisääntyvälle kuormitukselle
suuri, esim. pieni virtaama, heikot laimenemisolosuhteet
Vesieliöstö ja kalasto herkkiä vedenlaadun muutoksille. Hitaasti
toipuva ekosysteemi.

Alueellinen tai suuri paikallinen 
virkistysarvo
Jonkin verran ranta-asukkaita

(pysyvä ja/tai loma-asutus)
Vedenotto raakavedeksi
Vaikutusalueella tärkeitä kalojen
lisääntymis- tai poikasalueita,

mutta lisääntymismenestys on
korkeintaan tyydyttävää alueen
luonnonsuhteiden tai aikaisempien ihmistoiminnasta johtuvien
vaikutusten takia. Alue ihmistoiminnalla jonkin verran muutettu.
Melko runsaasti vapaa-ajan kalastusta tai ammattikalastusta.

Ekologinen tai kemiallinen tila
heikkenee kohtalaisesta lisäkuormituksesta.
Vesimuodostuman herkkyys lisääntyvälle kuormitukselle kohtalainen, esim. kohtalainen virtaama/laimenemisolosuhteet
Vesieliöstö ja kalasto melko hyvin vedenlaadun muutoksia kestävää. Melko nopeasti toipuva
ekosysteemi

Virkistysarvo paikallinen
Vähän tai ei lainkaan rantaasukkaita (pysyvä ja/tai lomaasutus)
Ei vedenottoa
Vaikutusalueella ei esiinny kalojen lisääntymis- tai poikasalueita. Alue ihmistoiminnalla voimakkaasti muutettu.
Alueella harjoitetaan vain vähän
kalastusta.







Ekologinen tai kemiallinen tila
heikkenee vasta suuresta lisäkuormituksesta.
Vesimuodostuman herkkyys lisääntyvälle kuormitukselle vähäinen, esim. suuri virtaama,
hyvät laimenemisolosuhteet
Vesieliöstö ja kalasto vedenlaadun muutoksia hyvin kestävää.
Nopeasti toipuva ekosysteemi.
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Taulukko 4.2. Muutoksen voimakkuuden kriteerit pintavesiin ja kalastoon kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa.
Muutoksen suuruus

Voimakkuus ja suunta

Suuri kielteinen
muutos






Kohtalainen kielteinen muutos






Vähäinen kielteinen
muutos






Ei muutosta




Myönteinen muutos






Toiminnan aiheuttamat kielteiset muutokset vedenlaatuun, virtauksiin, virtaamaan tai vedenkorkeuteen
tai päästöt vesistöihin ovat suuria.
Rehevyystason selvä nousu ja ekologisen tai kemiallisen luokituksen selvä heikkeneminen
Uimavesien laatu heikkenee selvästi.
Hanke vaikuttaa haitallisesti kalakantoihin, joilla on
kalastuksen kannalta merkitystä.
Toiminnan aiheuttamat kielteiset muutokset vedenlaatuun, virtauksiin, virtaamaan tai vedenkorkeuteen
tai päästöt vesistöihin ovat kohtalaisia.
Rehevyystason nousu ja ekologisen tai kemiallisen laadun heikkeneminen
Uimaveden laatu heikkenee.
Hanke vaikuttaa jossain määrin haitallisesti kalakantoihin, joilla on kalastuksen kannalta merkitystä.
Toiminnan aiheuttamat kielteiset muutokset vedenlaatuun, virtauksiin, virtaamaan tai vedenkorkeuteen
tai päästöt vesistöihin ovat vähäisiä.
Rehevyystaso nousee vain vähän ja ekologisen tai kemiallisen laatu heikkenee vain vähän.
Uimaveden laadussa ei tapahdu heikkenemistä.
Hanke vaikuttaa vain vähän haitallisesti kalakantoihin,
joilla on kalastuksen kannalta merkitystä.
Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöihin.
Hanke ei vaikuta kalakantoihin, joilla on kalastuksen
kannalta merkitystä.

Toiminta vähentää vesistövaikutuksia tai vesistökuormitusta
Rehevyystaso laskee ja ekologinen tai kemiallinen tila
paranee.
Uimaveden laatu paranee.
Hanke parantaa kalastuksen kannalta merkityksellisiä
kalakantoja.

Alueellinen
laajuus
Muutos pitkäkestoinen tai hitaasti palautuva

Muutos
melko lyhytaikainen
ja kohtalaisen nopeasti palautuva
Muutos lyhytaikainen
ja nopeasti
palautuva

Ei muutosta tai
muutos hyvin lyhytaikainen ja
välittömästi palautuva.
Muutos pitkäkestoinen
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5

Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon

5.1

Tuulivoimahankkeen vaikutukset
Tuulivoimahankkeessa tuulivoimaloiden sekä teiden ja kaava-alueen kaapeliojien maanrakennustöistä voi aiheutua kiintoaineen, humuksen ja ravinteiden kulkeutumista alueen pintavesiin. Ravinnekuormitus voi osaltaan lisätä rehevöitymistä. Kiintoaineen kulkeutumisesta voi seurata ojien liettymistä ja pintavesien tilapäistä samentumista siltä osin kuin rakennuskohde sijaitsee vesimuodostuman läheisyydessä, ja rakennusalueelta on virtausyhteys vesimuodostumaan tai rakennustyö
kohdistuu itse uomaan. Uomaan kohdistuvia töitä ovat teiden ojaston/purojen ylitykset, jotka toteutetaan tierummuilla. Tuulivoimahankkeen rakennustöiden aiheuttamat ojitusten vaikutukset
ovat verrattavissa metsien kunnostusojitusten vaikutuksiin. Olemassa olevien ojien perkauksen vaikutus valuntaan on vähäinen, mutta uusien ojien kaivaminen todennäköisesti lisää valumaa.
Happamien sulfaattimaiden sekä mustaliuskeiden esiintyminen kaava-alueella ei ole todennäköistä, joten niistä aiheutuvaa riskiä pintavesille ei arvioida olevan. Työmaalta pintavesiin voi mahdollisesti kulkeutua myös öljypitoisia vesiä, mutta normaalitilanteessa päästöt ovat hyvin pieniä ja
vaikutukset siten merkityksettömiä.
Hankkeessa voidaan suurelta osin hyödyntää alueen nykyistä tieverkostoa. Uutta tiestöä rakennetaan hankkeen toteutusvaihtoehdosta riippuen noin 2,5-3,5 km ja nykyistä tiestöä parannetaan
noin 6,5 km.
Voimala nro 1 (VE1) ja voimalat 4 ja 5 (VE1 ja VE2) sijoittuvat ojitetulle alueelle, jolta vedet johtuva
pohjois-eteläsuuntaisen painanteen kautta pohjoiseen kohti Leppäsjärveä. Painanteessa sijaitsee
noin 500 metriä pitkä ja leveimmillään noin 45 metriä leveä Pitkäjärvi. Voimalat sijaitsevat noin 18
hehtaarin suuruisen, ojitetun Lampinevan reunalla. Voimaloiden tiet pyritään rakentamaan moreeni- ja kalliomaalle. Kunnostettavaa, jo olemassa olevaa tietä sijaitsee Kahilannevan ojitetulla
suopainanteella. VE1 vaatima tie voimalalle nro 1 on suunniteltu kulkevan Lampinevan eteläreunaa.
Voimalat 6 ja 8 (VE1 ja VE2) sijoittuvat ojitetulle alueelle, josta vedet johtuvat etelään kohti Räyhiönjärveä. Aluetta halkoo pohjois-eteläsuuntainen painanne, jota kautta alueen ojaveden purkavat. Voimaloille rakennettavat tiet sijoittuvat pääsääntöisesti moreenimaalle. Uudet suunnitellut
tiet eivät ylitä suuria puroja tai kosteikkoalueita. Voimalalle 8 johtava tie kulkee poikittain turvettäytteisen painanteen yli.
Voimalat 2, 3, 7 ja 9 (VE1 ja VE2) sijoittuvat ojitetulle alueelle. Alueella sijaitsee Ylisen Kotajärven
neva ja sen eteläosassa oleva Ylinen-Kotajärvi (5,6 ha), johon alueen pintavedet purkavat ja joka
purkaa vettä kohti lounaassa sijaitsevaa Alinen-Kotajärveä. Ylinen-Kotajärvi sijaitsee noin 250 m ja
Ylisen kotajärven neva noin 100 m voimalasta nro 7. Voimalat ja ja niille johtavat huoltotiet pyritään
sijoittamaan sora/moreenimaalle. Uusia tai kunnostettavia teitä ei ole suunniteltu laajoille kosteikoille.
Tuulivoimaloiden, teiden sekä sähköaseman ja kaava-alueen maakaapelien rakentamisesta pintavesiin aiheutuvien muutosten arvioidaan olevan lyhytaikaisia ja melko paikallisia. Suoalueet ja
ojasto pidättävät ravinteita ja kiintoainesta ja siten puhdistavat vesiä ennen niiden kulkeutumista
alapuolisiin vesistönosiin. Ojien tai purojen ylityksistä ei aiheudu rakentamisen tai parantamisen
jälkeen vesistövaikutuksia, mikäli tierummut mitoitetaan riittäviksi padotusvaikutuksen estämiseksi. Hankkeesta valuma-alueisiin tai vesien virtaussuuntiin aiheutuvien muutosten merkitys arvioidaan vähäiseksi.
Tuulivoimaloiden toimintavaiheessa ei vaikutuksia pintavesiin tavanomaisessa tilanteessa synny.
Jos rakenteet puretaan toiminnan loputtua, vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin

LIITE 18 Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon

9/13

28.3.2022
rakentamisvaiheessa. Rakenteiden jättäminen maastoon toiminnan päättymisen jälkeen ei aiheuta
pintavesivaikutuksia.
Maa-aineksen ottamisesta hankealueella aiheutuu hankealueelta lähteviin vesiin kiintoaine-, ravinne- ja humuskuormitusta ja lisäksi alueelta lähtevien vesien virtaamat äärevöityvät, kun vettä
pidättävä kasvillisuus poistetaan. Mahdollisilta louhittavilta alueilta lähteviin vesiin kulkeutuu hienojakoista kiviainesta ja typpiyhdisteitä. Lisäksi alueen kallioperä saattaa olla arseenipitoista, jolloin
kalliomurskasta voi rapautuessa vapautua arseenipitoisia vesiä. Arseenilla voi olla jo pienissäkin pitoisuuksissa haitallisia vaikutuksia pienvesistöissä. Alueen pienvesissä voi kuitenkin voi olla jo luonnostaan kohonneet arseenipitoisuudet alueen geologian vuoksi. Työmaavesissä saattaa olla jonkin
verran koneista peräisin olevaa öljyä. Maa-ainesten otto tapahtuu siihen erikseen haettavien lupien
ja niissä mahdollisesti esitettävien lupamääräysten mukaisesti.
Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten vaikutusalueen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Vaikutukset
rajautuvat alueelle, jolla ei ole ranta-asutusta, vedenottoa tai erityistä virkistysarvoa. Hankkeesta
vedenlaatuun, virtauksiin, virtaamaan tai vedenkorkeuteen aiheutuvat muutokset ja päästöt pintavesiin ovat lyhytaikaisia, melko paikallisia ja vähäisiä. Hankkeen vaikutukset pintavesiin arvioidaan
vähäisiksi kielteisiksi. Vaikutuksia huomion arvoisiin luontotyyppikohteisiin mukaan lukien vesilain
nojalla suojellut kohteet on tarkasteltu YVA-selostuksen kohdassa 15.
Hankkeen ei arvioida vaikuttavan heikentävästi alapuolisten vesistöjen ekologiseen tilaan tai vaikeuttavan vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista. Vesienhoidon toimenpideohjelmassa 20162021 ja toimenpideohjelmaehdotuksessa 2022-2027 ei ole esitetty kunnostustoimenpiteitä kaavaalueelle. Poltinjokeen ja Vääräjokeen on esitetty kunnostustoimenpiteeksi kalankulkua helpottava
toimenpide (esteen poistaminen).
Hankkeen mahdolliset vaikutukset kalastoon ja kalastukseen aiheutuvat vesistövaikutusten kautta.
Näin ollen myös nämä vaikutukset olisivat pääasiassa rakentamisen aikaisia ja jäisivät lyhytaikaisiksi
ja paikallisiksi rajoittuen valtaosin kaava-alueelle. Hankkeesta aiheutuva muutos on vähäinen kielteinen. Hanke- ja vaikutusalueen kalastollinen ja kalastuksellinen arvo arvioidaan vähäiseksi, jolloin
vaikutukset kalastoon ja kalastukseen ovat enintään vähäiset kielteiset.
Vaihtoehdossa VE1 rakentamisen aikaisia muutoksia pintavesiin aiheutuu jonkin verran laajemmalla alueella kuin vaihtoehdossa VE2 rakennettavien voimaloiden ja infrastruktuurin suuremmasta määrästä johtuen. Vaihtoehdossa VE2 ei rakenneta voimalaa nro 1, jolloin alueelle rakennettavan uuden tieosuuden vaikutuksia ei synny. Vaikutusten merkittävyysluokalla ei kuitenkaan ole
eroa vaihtoehtojen välillä.
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Taulukko 5.1. Tuulivoimahankkeen vaikutukset pintavesiin ja kalastoon.
VE 1 (9 voimalaa)

VE 2 (8 voimalaa)

Vaikutusalueen
herkkyys

Vähäinen herkkyys
 Vaikutusalueella ei ole ranta-asutusta, vedenottoa tai erityistä virkistysarvoa
 Vaikutusalueen kalastollinen ja kalastuksellinen arvo pieni.
Vähäinen kielteinen muutos
Muutoksen
suuruus
 Vedenlaatuun, virtauksiin, virtaamaan tai vedenkorkeuteen aiheutuvat
muutokset lyhytaikaisia ja melko paikallisia
 Päästöt pintavesiin normaalitilanteessa vähäisiä
 Alueelta mahdollisesti louhittavan kivimurskan käyttö voi aiheuttaa arseenikuormitusta alueen pienvesiin.
 Mahdolliset kalastoon ja kalastukseen kohdistuvat muutokset lyhytaikaisia
ja melko paikallisia
 Vaihtoehdosta VE2 aiheutuvat muutokset hieman vähäisemmät kuin vaihtoehdossa VE1
Vähäinen kielteinen vaikutus
Vähäinen kielteinen vaikutus
Vaikutusten
merkittävyys
 Vaikutuksia pintavesiin voi aiheu-  Vaikutuksia pintavesiin voi aiheualueen herkkyytua tuulivoimaloiden, teiden,
tua tuulivoimaloiden, teiden, kaaden ja muutokkaapelien ja sähköaseman rakenpelien ja sähköaseman rakentamisen suuruuden
tamisesta sekä mahdollisesta
sesta sekä mahdollisesta maa-aiperusteella.
maa-ainesten ottamisesta ja läjinesten ottamisesta ja läjityksestä,
tyksestä, mutta vaikutukset jäämutta vaikutukset jäävät vähäivät vähäisiksi, lyhytaikaisiksi ja
siksi, lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi.
paikallisiksi.
 Enintään vähäisiä vaikutuksia ka Enintään vähäisiä vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen pintavesiin
lastoon ja kalastukseen pintavekohdistuvien vaikutusten kautta.
siin kohdistuvien vaikutusten
 Vaikutukset ovat hieman ähäisemkautta.
mät kuin vaihtoehdossa VE1.
 Vaikutukset ovat hieman suu Hanke ei vaikeuta vesienhoidon
remmat kuin vaihtoehdossa VE2.
tavoitteiden saavuttamista.
 Hanke ei vaikeuta vesienhoidon
tavoitteiden saavuttamista.

5.2

Sähkönsiirron vaikutukset
Ulkoisen sähkönsiirron rakenteiden rakentamisen vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin
tuulivoimaloiden ja niiden huoltotiestön rakentamisen vaikutukset. Rakentamisen aikana
maakaapelien rakentamispaikkojen läheisyydessä pintavesiin voi aiheutua kiintoaineen
kulkeutumisesta johtuvaa työnaikaista samentumista. Ravinnekuormitus voi osaltaan edistää
rehevöitymistä.
Suunnitellut sähkönsiirtoreitit ylittävät lukuisia ojia ja puroja sekä kulkevat ojien välittömässä läheisyydesässä. Maakaapelit on mahdollista rakentaa ojien tai purojen ali. Voimajohtojen rakentamisen
aiheuttamat muutokset pintavesissä jäävät lyhytaikaisiksi, vähäisiksi ja paikallisiksi. Muutokset
kohdistuvat alueille, joiden herkkyys muutokselle arvioidaan vähäiseksi. Rakentamisen aikaiset
vaikutukset pintavesiin arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi.
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Vesistövaikutusten kautta syntyvät vaikutukset kalastoon ja kalastukseen arvioidaan kaikissa em.
vaihtoehdoissa vähäisiksi kielteisiksi. Poltinjoessa elää uhanalainen vaeltava taimen, jonka vaellusja kutuaika tulee huomioida suunniteltaessa sähkönsiirtolinjan rakentamista.
Toimintavaiheessa muutoksia ja vaikutuksia pintavesiin, kalastoon tai kalastukseen ei sähkönsiirrosta aiheudu. Toiminnan loputtua pylväsrakenteiden ja maakaapelin purkaminen aiheuttaa
samantyyppisiä vaikutuksia kuin rakentamisvaiheessa. Vaikutuksia vesilain nojalla suojeltuihin kohteisin on tarkasteltu kaava-YVA-selostuksen kohdassa 15.
Taulukko 5.2. Sähkönsiirron vaihtoehtojen vaikutukset pintavesiin ja kalastoon.
VE A

VE B

Vaikutusalueen Vähäinen herkkyys
herkkyys
Vaikutusalue ei käsitä vesistöllisiä virkistysarvoja, ranta-asutusta, vedenottoa, eikä kalastollisesti tai kalastukselle tärkeitä alueita.
Poltinjoessa elää uhanalainen vaeltava taimen, joka tulee huomioida sähkönsiirtolinjaa rakentaessa.
Muutoksen
Vähäinen muutos
suuruus
Pylväiden perustamisen / maakaapelien asentamisen aikana voi aiheutua vähäisiä, lyhytaikaisia ja paikallisia muutoksia rakennuspaikkojen läheisiin pintavesiin.
Vaikutusten
Vähäinen kielteinen vaikutus
merkittävyys
Pylväsrakenteiden perustamisesta / maakaapelien asentamisesta voi aiheualueen herktua vähäisiä, lyhytaikaisia ja paikallisia pintavesivaikutuksia, kuten veden sakyyden ja muu- menemista. Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen ovat enintään vähäisiä
toksen suuruu- kielteisiä.
den perusteella

5.3

Hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE 0) vaikutukset
Mikäli hanketta ei toteuteta (vaihtoehto VE 0), jäävät sen vähäiset vaikutukset pintavesiin sekä
mahdolliset vähäiset vaikutukset kalastoon ja kalastukseen syntymättä. Mikäli alueella jatkossa tehdään metsätalouteen liittyviä metsäojituksia, aiheutuu niistä edelleen vaikutuksia pintavesiin ja
mahdollisesti kalastoon ja kalastukseen.

6

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Tuulivoimahankkeella ei arvioida olevan pintavesiin, kalastoon tai kalastukeen kohdistuvia yhteisvaikutuksia tiedossa olevien muiden hankkeiden kanssa.

7

Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Haitallisia vaikutuksia pintavesiin ehkäistään parhaiten huolellisella työskentelyllä ja koneiden huollolla. Koneiden kunnosta on pidettävä huolta siten, ettei poltto- tai hydrauliikkaöljyjä pääse vuotamaan maahan. Polttoainetankkaukset tehdään tiivispohjaisella alustalla. Alueella tilapäisesti säilytettävät polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia tai varustettu säiliön tilavuutta vastaavalla altaalla.
Hydrauliikkaöljyinä voi suosia kasvispohjaisia biohajoavia öljyjä. Työkoneissa käytettävän polttoaineen tai öljyn pääsy hulevesiin estetään varaamalla työmaalle imeytysmateriaaleja ja ensitorjuntavälineitä. Työntekijöitä ohjeistetaan toimimaan ennaltaehkäisevästi siten, että onnettomuusriski
on mahdollisimman pieni ja siten, että syntyvät vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.

LIITE 18 Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon

12/13

28.3.2022
Tuulivoimaloissa ja muuntamoissa käytettävän hydrauliikka-, voitelu- ja jäähdytysöljyn pääseminen
valumaan maahan ja edelleen pintavesiin on teknisesti estettävissä. Tällaisia teknisiä ratkaisuja ovat
esimerkiksi kaksoisseinämät tai mahdollisten vuotojen ohjaaminen ylivuotoöljyjen talteenottoa
varten suunniteltuun keräyssäiliöön.
Teiden ja nostoalueiden materiaaleissa käytetään vain puhtaita maa- ja kalliokiviaineksia.
Lampien, purojen ja muiden pienvesien suojaamisesta voidaan huolehtia siten, ettei niille aiheudu
suoraa hulevesikuormitusta työmailla. Rantavyöhykkeillä kiinnitetään huomiota suojaavan kasvillisuuden riittävään säilyttämiseen. Työmailla syntyviä hulevesiä voidaan tarvittaessa kerätä ja johtaa
hallitusti maastoon. Kiintoaineen kulkeutumista vesistöön voidaan vähentää myös eroosiosuojauksilla esimerkiksi rakentamiskohteissa, jotka sijaitsevat vesistöjen tai pienvesien välittömässä läheisyydessä. Vesistökuormituksen rajoittamiseen on tärkeä kiinnittää huomiota erityisesti turvemaalle
rakennettaessa.
Maa-ainesten ottoalueiden ja maanläjitysalueiden hulevesiä voidaan tarvittaessa johtaa maastoon
esimerkiksi laskeutusaltaan kautta hulevesien sisältämän kiintoaineen määrän vähentämiseksi.
Kiintoainetta laskeuttamalla vähennetään myös muuta vesistökuormitusta, kuten fosforikuormitusta. Kiintoainekuormitusta voidaan edelleen vähentää kiinnittämällä huomioita työmenetelmiin
ja töiden suorittamiseen. Hankkeessa tarvittavien rakennusmateriaalien tuottamisen vaikutuksia
voidaan lieventää maa-aineksen ottolupiin tarvittaessa sisällytettävillä lupamääräyksillä.
Tierummut ojaston tai purojen ylitysten kohdalla mitoitetaan riittäviksi padottamisvaikutusten estämiseksi. Mahdollisia vaikutuksia kalastoon voidaan ehkäistä ajoittamalla vesistöön vaikuttavat
työt kalojen kutuajan ja pienpoikasajan ulkopuolelle.

8

Arvioinnin epävarmuustekijät
Hankealueen pintavesien laadusta ei ole saatavilla tietoa, eikä kaikkien vaikutusalueen vesistöjen
ekologista luokkaa ole määritetty. Hankkeesta aiheutuvien muutosten vähäisyys huomioiden tällä
ei kuitenkaan arvioida olevan vaikutusta arvioinnin luotettavuuteen.

9

Yhteenveto
Hankkeen ja sähkönsiirron maanrakennustöistä sekä maa-ainesten ottamisesta ja läjityksestä voi
aiheutua kiintoaineen, humuksen ja ravinteiden kulkeutumista rakennuspaikkojen läheisiin pintavesiin. Kiintoaineen kulkeutumisesta voi seurata ojien liettymistä ja pintavesien tilapäistä samentumista. Ravinnekuormitus voi osaltaan edistää rehevöitymistä. Poltinjoen kohdalla rakentaminen tulee suunnitella niin, ettei se heikennä joessa elävän vaeltavan taimenen kantaa.
Vaikutukset pintavesiin jäävät kuitenkin vähäisiksi, lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi. Hankkeen rakennustöistä valuma-alueisiin tai vesien virtaussuuntiin aiheutuvien muutosten merkitys arvioidaan vähäiseksi. Jos alueen kalliota suunnitellaan käytettäväksi murskeena rakentamisessa, on kallion arseenipitoisuus selvitettävä.
Toimintavaiheessa tuulivoimaloista tai sähkönsiirrosta ei vaikutuksia pintavesiin tavanomaisessa tilanteessa synny. Jos rakenteet puretaan toiminnan loputtua, vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin
rakentamisvaiheessa. Rakenteiden jättäminen maastoon toiminnan päättymisen jälkeen ei aiheuta
pintavesivaikutuksia.
Kaikkiaan vaikutukset pintavesiin arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi, ja pintavesivaikutusten kautta
syntyvät vaikutukset kalastoon ja kalastukseen enintään vähäisiksi kielteisiksi. Hankkeen ei arvioida
vaikuttavan heikentävästi alapuolisten vesistöjen ekologiseen tilaan tai vaikeuttavan vesienhoidon
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tavoitteiden saavuttamista. Vaihtoehdon VE2 mukaisesti toteutetun hankkeen kielteiset vaikutukset pintavesiin ovat vähäisemmät kuin vaihtoehdon VE 1 mukaisen hankkeen. Vaikutusten merkittävyysluokalla ei kuitenkaan ole eroa vaihtoehtojen välillä.
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Lähtötiedot
Arvioinnin lähtötietona on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoa, maakunta-, yleisja asemakaavoja sekä ympäristöhallinnon ja Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoja. Aineistojen avulla on laadittu maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta kuvaavia teemakarttoja.
Lähtötietojen ja hankkeen suunnitelmien pohjalta kaavan laatija on arvioinut vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu
mahdolliset kaavojen muutostarpeet hankkeesta ja voimajohtovaihtoehdoista johtuen.

2

Nykytilan kuvaus

2.1

Voimassa olevat maankäyttösuunnitelmat ja kaavoitustilanne

2.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Tavoitteilla
pyritään edistämään muun muassa energiahuollon uudistusta, luonto- ja kulttuuriympäristön elinvoimaa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä muutosta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.
Tevaniemen tuulivoimahankkeen suunnitteluun vaikuttavat mm. seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö


Ehkäistään melusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat


Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.

Uusiutumiskykyinen energianhuolto



2.2.1

Varaudutaan uusiutuvan energiantuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.

Maakuntakaavat
Tevaniemen tuulivoimahankealueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Pirkanmaan
maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 27.3.2017 ja kaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017.
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Kuva 2.1. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 sekä Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmästä. Kaava-alue on osoitettu punaisella.
Hankealue sijaitsee maakuntakaavan maaseutualueella, joka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja
metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.
Hankealueelle on osoitettu tuulivoima-alue (tv1), ulkoilureitti (vihreä palloviiva), kallioalue (ge2) ja
turvetuotantoon liittyvä valuma-alue (sininen katkoviiva ja tu-merkintä).
Taulukko 2.1. Hankealueelle ja sen lähialueelle osoitetut Pirkanmaan maakuntakaava 2040:en kaavamerkinnät ja määräykset.
Kaavamerkintä

Kaavamääräys

Tuulivoima-alue (tv1 ja musta viiva)

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet,
joille on mahdollista sijoittaa kymmenen tai
useampia voimaloita (tv1).
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Kaavamääräys
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
tulee ottaa huomioon vaikutukset vakituiseen ja
loma-asutukseen, luontoon, kuten linnustoon ja
lepakoihin, ekologisiin yhteyksiin, pohjaveteen
sekä ulkoilu- ja virkistysyhteyksiin. Suunnittelussa
tulee ottaa huomioon asutukseen kohdistuvat
melu- ja välkevaikutukset sekä varmistaa
arvokkaiden geologisten muodostumien ja
maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen.
Lisäksi tulee ottaa huomioon puolustusvoimien
toimintaedellytykset, tutkajärjestelmien ja
radioyhteyksien turvaaminen sekä Ilmatieteen
laitoksen säätutkien, lentoliikenteen, tie- ja
raideliikenteen ja voimajohtojen asettamat
rajoitteet.
Ikaalisten Tevaniemen, Ikaalisten Unnannevan,
Ikaalisten ja Hämeenkyrön KonikallioKivinevankallion alueiden, Hämeenkyrön
Tohlenmaankallion sekä Ikaalisten ja Parkanon
Luikesneva-Susinevan tuulivoima-alueiden
suunnittelussa tulee varmistua, ettei toiminta
aiheuta haitallisia vaikutuksia Ilmatieteen laitoksen
säätutkaan.
Tuulivoima-alueilla tv1, joille on mahdollista
sijoittaa kymmenen tai useampia voimaloita, on
voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n
mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Ulkoilureitti

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit.
Merkintä osoittaa ensisijaisesti tarpeen reitille.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset
osana maakunnallisesti ja seudullisesti toimivaa
reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota
luonnonarvojen säilymiseen suuntaamalla reitit
kulutusta kestäville alueille.

Kallioalue (ge2)

Arvokas geologinen muodostuma.
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat
kallioalueet (ge2).
Merkinnällä osoitetut geologiset muodostumat
sisältävät merkittäviä, maa-aineslain tarkoittamia
geologisia, maisemallisia ja luonnontieteellisiä
arvoja.
Merkintä ei rajoita alueen maa- ja
metsätalouskäyttöä.
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Kaavamääräys
Suunnittelumääräys:
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava
siten, että geologisten muodostumien sisältämien
arvojen säilyminen turvataan. Suunnittelussa tulee
ottaa huomioon mahdollisten maisemavaurioiden
korjaustarve.
Suojelumääräys:
Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat
toimenpiteet ovat kiellettyjä. Alueella saa kuitenkin
ottaa kiviaineksia maisemavaurioiden
korjaamiseksi.

Turvetuotantoon liittyvä valuma-alue (tu)

Merkinnällä osoitetaan valuma-alueet, joilla
turvetuotantoa suunniteltaessa on kiinnitettävä
erityistä huomiota toiminnan vesistö- ja
kalatalousvaikutuksiin.
Suunnittelumääräys:
Turvetuotantoa suunniteltaessa on selvitettävä
tuotannon vaikutukset purkuvesistön veden
laatuun, kala- ja rapukantoihin sekä kalatalouteen.
Huomioon tulee erityisesti ottaa
tuotantotoiminnan yhteisvaikutukset ja valumaalueen kokonaiskuormitus. Toiminta tulee järjestää
ja ajoittaa siten, ettei aiheuteta vesistön tilan
heikkenemistä eikä vesistön kokonaiskuormitus
lisäänny.

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
(Mam)

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet (Mam).
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa,
rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot
säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja
uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä
erityistä huomiota.
Maisema-alueiden kanssa päällekkäiset
maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat on
esitetty kaavaselostuksen liitekartalla
”Kulttuurimaisemat”.

Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema Merkinnällä osoitetaan maisema-alueiden
ulkopuoliset maakunnallisesti arvokkaat
maaseudun kulttuurimaisemat.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa,
rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää
luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä.
Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien
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Kaavamerkintä

Kaavamääräys
rakennuspaikkojen sijaitiin on kiinnitettävä
erityistä huomiota.

Voimalinja (z)

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat 400 kV:n ja
110 kV:n voimalinjat. Maakaapeloituja voimalinjoja
ei osoiteta maakuntakaavakartalla.

Valta- tai kantatie

Merkinnällä osoitetaan valta- ja kantatiet. Valtatiet
palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä
pitkämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät
valtatieverkkoa ja palvelevat maakunnan sisäistä
liikennettä.

Tärkeä seutu- tai yhdystie

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti
merkittävät seututiet ja yhdystiet sekä niihin
kuuluvat katuosuudet ja yhdystieluonteiset kadut.
Tärkeät seutu- ja yhdystiet yhdistävät
maakuntakaavan taajamatoimintojen alueita ja
kyläkeskuksia kuntakeskuksiin tai ovat
verkostollisesti merkittäviä korkeampiluokkaisia
väyliä täydentäviä yhteyksiä.

Päärata

Merkinnällä osoitetaan henkilö- ja tavaraliikenteen
kannalta merkittävät pääradat.
Suunnittelumääräys:
Pääradoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota
henkilöliikenteen nopeutta ja täsmällisyyttä sekä
yleistä liikenneturvallisuutta parantaviin
toimenpiteisiin. Päärataverkolla tavoitteena on
poistaa tasoristeykset ja mahdollistaa 250 kN
akselipainot.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
erityistä huomiota kiinnittää luonto-, maisema- ja
kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä
ulkoilureittien ja ekologisen verkoston kannalta
tärkeiden viheryhteyksien jatkuvuuden
turvaamiseen.

Kiviaineshuollon kannalta tärkeä alue (EOk)

Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee
maakunnan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä,
tutkittuja maaperän tai kallioperän kiviainesvaroja.
Alueiden rajaukset ovat yleispiirteisiä, ja ne
tarkentuvat arvioitaessa ottamisedellytyksiä maaaineslain edellyttämällä tavalla.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
kiinnitettävä huomiota kiviainesten
ottamisedellytysten säilymiseen.
Kiviainesten ottamista suunniteltaessa ja
toteutettaessa on otettava huomioon alueen
jälkikäyttö. Toiminnan loputtua alueiden jälkikäyttö
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Kaavamääräys
tulee sovittaa yhteen ympäröivien alueiden
maankäytön kanssa.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
otettava huomioon toiminnan liikenteelliset
vaikutukset, vaikutukset lähiasutukseen sekä
luonnon- ja kulttuuriympäristön arvoihin.
Merkintään sisältyy maankäyttö- ja rakennuslain
33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Turvetuotannon kannalta tärkeä alue (EOt)

Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on
turvetuotantoa ja/tai tutkittuja turvevaroja.
Alueiden rajaukset ovat yleispiirteisiä, ja ne
tarkentuvat yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä, kun ottamisedellytyksiä arvioitiin
ympäristönsuojelulain edellyttämällä tavalla.
Suunnittelumääräys:
Turvetuotantoon voidaan ottaa jo ojitettuja tai
muuten luonnontilaltaan merkittävästi
muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja
suopeltoja.
Turvetuotannon suunnittelussa on otettava
huomioon toiminnan liikenteelliset vaikutukset ja
vaikutukset lähiasutukseen, luonnon- ja
kulttuuriympäristön arvoihin, alapuolisen vesistön
tilaan ja pohjavesiin sekä vältettävä näille
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Tärkeä vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue

Merkinnällä osoitetaan vedenhankintaa varten
tärkeät ja vedenhankintaan soveltuviksi luokitellut
pohjavesialueet.
Suunnittelumääräys:
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava
siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden laatua,
määrää tai vedenhankintakäyttöä. Vesienhoidon
riskialueiksi todettujen pohjavesialueiden
maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon
vesienhoitosuunnitelma sekä pyrkiä pohjaveden
laatua ja antoisuutta uhkaavien riskien
vähentämiseen.

Suojelualue (S, luonnonsuojelualue)

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla
suojellut tai suojeltaviksi tarkoitetut alueet, kuten
kansallispuistot ja luonnonpuistot sekä soiden-,
rantojen-, vanhojen metsien, lehtojen- ja
lintuvesiensuojelualueet. Merkinnällä osoitetaan
myös ne suojelualueet, jotka voidaan toteuttaa
luonnonsuojelulain ja/tai muun lainsäädännön
perusteella, sekä koskien suojelulailla rauhoitetut
kosket.
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Kaavamääräys
Kohdemerkintää käytetään osoittamaan 2–10
hehtaarin kokoisia alueita. Alle 2 hehtaarin kokoisia
alueita ei osoiteta maakuntakaavassa. Alueilla,
joihin sisältyy pinta-alaltaan merkittäviä
vesialueita, käytetään lisäksi alueen ulkorajat
osoittavaa merkintää.
Suojelumääräys:
Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin,
jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja.
Luonnonsuojelulain nojalla muodostettuja alueita
koskevat suojelupäätöksessä annetut määräykset,
ja alueiden toteuttamisesta vastaa ensisijaisesti
valtio. Muiden alueiden osalta suojelun toteutus
päätetään yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä.

Kylä (a)

Kohdemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti
merkittävät ja aluerakenteen kannalta keskeiset
kylät ja muut maaseutuasumisen keskittymät,
joihin on tarkoituksenmukaista ohjata asumista,
palveluita ja työpaikkoja.
Suunnittelumääräys:
Kylän tarkka sijainti ja laajuus määritellään
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kylän
suunnittelussa on pyrittävä ympäröivää maaseutua
tiiviimpään rakentamiseen sekä otettava
huomioon yhdyskuntateknisen huollon
järjestäminen ja lähipalvelujen saavutettavuus.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset piirteet sekä
edistettävä alueen omaleimaisuuden säilymistä.

Satakunnan maakunnan raja sijaitsee noin 16 kilometriä kaava-alueen länsipuolella. Satakunnan
alueella on voimassa seuraavat maakuntakaavat:




Satakunnan maakuntakaava (2013)
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 (2016)
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 (2019).

Etäisyys hankealueelta Satakunnan maakunnan rajalle on niin pitkä, ettei hankkeella on vaikutusta
Satakunnan maakuntakaavassa osoitettuun maankäyttöön.
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Kuva 2.2. Satakunnan maakuntakaava (2013).

Kuva 2.3. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1. (2016), joka koskee tuulivoimatuotantoa. Hankealueen länsipuolelle noin 15 kilometrin etäisyydelle on osoitettu tuulivoimalan alue.
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Kuva 2.4. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2. (2019).
2.3.1 Yleis- ja asemakaavat
Hankealueella ei ole yleiskaavoja. Lähimmät yleiskaava-alueet ovat noin 5 kilometrin päässä kaavaalueen eteläpuolella Leutolan alueella (Kyrösjärven rantaosayleiskaava osa 1).
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Kuva 2.5. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat yleis- ja asemakaavat.
Kyrösjärven Rantalan rantakaava (RK 27) ja Ojajärven rantakaava (RK 42) sijaitsevat osittain hankealueen sisäpuolella sen itäosassa. Hanke-alueella sijaitsevat ranta-asemakaavan osat on osoitettu
maa- ja metsätalousalueiksi. Röyhiönjärven-Valkeajärven rantakaavat (RK 35) sijaitsevat noin 500
m päässä kaava-alueen rajasta sen kaakkois- ja eteläpuolella.
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Kuva 2.6. Ote hankealueen kohdalla olevista ranta-asemakaavoista.

3

Arviointimenetelmät
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on sovellettu IMPERIA-hankkeen mukaista arviointimenetelmää, jossa vaikutuksen laajuuden ja arviointikohteen arvottamisen kautta määritellään vaikutuksen
merkittävyys. Menetelmää on kuvattu SYKEn raportissa (Marttunen ym., Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa, IMPERIA-hankkeen yhteenveto, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2015).
Arviointityössä arvioitiin vaikutukset maakuntakaavoihin, yleis- ja asemakaavoihin sekä mahdolliset
kaavojen muutostarpeet hankkeesta ja voimajohdosta johtuen. Vaikutuksia tutkitaan myös maankäytön pinta-alojen muutosten kautta.
Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen tehdään asiantuntija-arviona. Vaikutusten
arvioinnista vastasi Sitowise Oy:n kaavan laatija.
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Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimahankkeeseen kuuluu tuulivoimaloiden rakentamisen lisäksi teiden, varastoalueiden ja sisäisen sähköverkon rakentaminen sekä sähkönsiirtoyhteyksien rakentaminen voimaloista valtakunnan sähköverkkoon. Tuulivoimahanke vaikuttaa myös muiden hankkeiden suunnitteluun ja yhteiskunnan yleiseen infrastruktuuriin, erityisesti sähkönjakeluun.
Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirtoreitin lähiympäristössä.
Tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava-alueelle ei
voi rakentaa asuin- tai lomarakennuksia tai muuta melulle herkkää rakentamista.
Voimaloiden rakennuspaikoilla alue muuttuu metsätalousalueesta tuulivoimatuotantoalueeksi.
Aluetta ei aidata muutoin kuin sähköasemien osalta. Alueella liikkumista ei rakentamisvaiheen jälkeen rajoiteta. Entisen kaltainen maankäyttö (mm. metsätalous, metsästys ja marjastus) on jatkossakin mahdollista kaava-alueella. Voimaloiden rakentaminen voi kuitenkin vaikuttaa alueen käytön
houkuttelevuuteen. Melulla, yhtenäisen metsän pirstoutumisella tai maisemavaikutuksilla voi olla
vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön sekä vakituiseen ja loma-asutukseen.
Hanke edellyttää voimajohdon rakentamista. Voimajohto toteutetaan maakaapelina. Maakaapelia
varten tarvittavan maastokäytävän leveys rakentamisalueineen on noin 10 metriä. Tien penkereeseen rakennettavan voimajohdon alle jää korkeintaan 3 metriä leveältä alueelta tien vieressä kasvavaa metsää. Maakaapelin kohdalle ei voi rakentaa rakennuksia. Muuten maakaapeli rajoittaa hyvin vähän maankäyttöä.
Maankäyttövaikutusten tarkastelu ulottuu 3 kilometrin etäisyydelle kaava-alueen rajasta. Sähkönsiirtoreitin vaikutuksia on tarkasteltu 20 metrin etäisyydelle maakaapelin reitistä.
Vaikutusten arviointi, maankäyttö ja yhdyskuntarakenne:




5

Lähtötietoina käytetään Maanmittauslaitoksen ja ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja sekä lähialueen kaava-aineistoja ja maankäytön suunnitelmia.
Työssä arvioitiin vaikutukset kuntakaavoihin ja maakuntakaavoihin sekä mahdolliset
kaavojen muutostarpeet hankkeesta ja voimajohdosta johtuen. Vaikutuksia tutkitaan
myös maankäytön pinta-alojen muutosten kautta.
Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen tehdään asiantuntija-arviona.
Vaikutusten arvioinnista vastasi Sitowise Oy:n kaavan laatija.

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kriteerit
Vaikutuksen merkittävyys määritetään vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella YVA-osayleiskaavaselostuksen luvussa 8.4 ”Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden
määrittely” esitettyjen taulukoiden perusteella. Arviointi on tehty seuraavissa taulukoissa 5.1-5.4
esitettyjen kriteerien mukaisesti.
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Tuulivoimahankkeen vaikutukset
Taulukko 5.1. Vaikutusalueen herkkyys maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutusalueen
herkkyys
Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Lainsäädännöllinen ohjaus / Yhteiskunnallinen merkitys / Alttius
muutoksille


Kaava-alueelle tai sen osalle on osoitettu lainvoimaisessa kaavassa
hankkeen kanssa ristiriitainen maankäyttö, joka on myös toteutettu,
esimerkiksi asemakaavan mukainen asuinalue tai yleiskaavassa
osoitettu suojelualue.



Kaava-alueeseen kohdistuu suuria muutospaineita, jotka voivat liittyä
esimerkiksi asumisen, loma-asumisen, palveluiden, elinkeinojen,
vapaa-ajan alueiden tai liikenteen sijoittumiseen.



Kaava-alueen läheisyydessä on useita ympäristöhäiriöille herkkiä
kohteita kuten koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset.



Kaava-alueella sijaitsee muuta maankäyttöä kuin metsää tai kaavaalueelle on oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu hankkeen kanssa
ristiriitaista maankäyttöä, jota ei vielä ole toteutettu.



Kaava-alueeseen kohdistuu jokin verran muutospaineita, jotka voivat
liittyä esimerkiksi asumisen, loma-asumisen, palveluiden, elinkeinojen,
vapaa-ajan alueiden tai liikenteen sijoittumiseen.



Hankkeen vaikutusalueella on yksittäisiä ympäristöhäiriöille herkkiä
kohteita kuten koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset.



Kaava-aluetta käytetään metsätalouteen tai kaava-alueelle on
oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu sellaista maankäyttöä, joka ei
ole ristiriidassa hankkeen kanssa.



Kaava-alueeseen kohdistuu vähäisiä muutospaineita, jotka voivat liittyä
esimerkiksi asumisen, palveluiden, elinkeinojen, vapaa-ajan alueiden
tai liikenteen sijoittumiseen.



Vaikutusalueella ei ole ympäristöhäiriöille herkkiä kohteita kuten
koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset.
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Taulukko 5.2. Muutoksen voimakkuuden kriteerit maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Muutoksen suuruus
Suuri kielteinen
muutos

Kohtalainen
kielteinen muutos

Vähäinen kielteinen
muutos

Ei muutosta

Myönteinen muutos

Voimakkuus ja suunta


Hankkeesta on suurta haittaa alueen nykyiselle tai suunnitellulle
maankäytölle. Alueen nykyinen tai suunniteltu maankäyttö estyy
hankkeen seurauksena.



Hanke sijaitsee kasvavan taajaman läheisyydessä ja rajoittaa
yhdyskuntarakenteen laajenemismahdollisuuksia.



Hankkeen lähialueen muu kuin hankkeeseen liittyvä kehittäminen
pysähtyy tai loppuu pysyvästi.



Hankkeen toteuttaminen edellyttää maakuntakaavan muuttamista,
eikä muutosta ole käynnistetty.



Hankkeesta on jonkin verran haittaa alueen nykyiselle tai
suunnitellulle maankäytölle.



Hanke sijaitsee taajaman läheisyydessä ja rajoittaa
yhdyskuntarakenteen laajenemismahdollisuuksia.



Hanke rajoittaa lähialueen maankäytön kehittämistä.



Hankkeen toteuttaminen edellyttää maakuntakaavan muuttamista,
ja maakuntakaavan muutos on tekeillä.



Hankkeesta on vain vähän haittaa alueen nykyiselle tai suunnitellulle
maankäytölle.



Hanke sijaitsee pienkylän läheisyydessä ja rajoittaa
yhdyskuntarakenteen laajenemismahdollisuuksia.



Hanke rajoittaa hiukan lähialueen maankäytön kehittämistä.



Hankkeen toteuttaminen edellyttää maakuntakaavan muuttamista,
ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan, jossa
otetaan huomioon hanke.



Hanke ei juuri muuta alueen maankäyttöä.



Hanke voidaan toteuttaa ilman maakuntakaavan muuttamista.



Hankkeesta on hyötyä alueen nykyiselle tai suunnitellulle
maankäytölle.



Hanke tukee lähialueiden maankäytön kehittämistä.
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Sähkönsiirron vaikutukset
Taulukko 5.3. Vaikutusalueen herkkyys maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutusalueen
herkkyys
Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Lainsäädännöllinen ohjaus / Yhteiskunnallinen merkitys / Alttius
muutoksille


Ilmajohdon johtoaukealla (leveys 30 metriä) on asuin- tai
lomarakennuksia.



Maakaapelin rakentamisalueella (leveys 10 metriä) on asuin- tai
lomarakennuksia.



Voimajohdon kohdalle on osoitettu lainvoimaisessa kaavassa hankkeen
kanssa ristiriitainen maankäyttö, joka on myös toteutettu, esimerkiksi
asemakaavan mukainen asuinalue tai yleiskaavassa osoitettu
suojelualue.



15-50 metrin etäisyydellä ilmajohdosta on asuin- tai lomarakennuksia.



Voimajohdon kohdalle on oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu
hankkeen kanssa ristiriitaista maankäyttöä, jota ei vielä ole toteutettu.



50-100 metrin etäisyydellä ilmajohdosta on asuin- tai lomarakennuksia.



Alle 10 metrin etäisyydellä maakaapelista ei sijaitse rakennuksia.



Voimajohdon alueelle on oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu
sellaista maankäyttöä, joka ei ole ristiriidassa hankkeen kanssa.

Taulukko 5.4. Muutoksen voimakkuuden kriteerit maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Muutoksen suuruus
Suuri kielteinen
muutos

Voimakkuus ja suunta


Voimajohdosta on suurta haittaa alueen nykyiselle tai suunnitellulle
maankäytölle tai yhdyskuntarakenteen kehittämiselle. Alueen
nykyinen tai suunniteltu maankäyttö estyy hankkeen seurauksena.

Kohtalainen
kielteinen muutos



Voimajohdosta on jonkin verran haittaa alueen nykyiselle tai
suunnitellulle maankäytölle tai yhdyskuntarakenteen kehittämiselle.

Vähäinen kielteinen
muutos



Voimajohdosta on vain vähän haittaa alueen nykyiselle tai
suunnitellulle maankäytölle tai yhdyskuntarakenteen kehittämiselle.

Ei muutosta



Hanke ei juuri muuta alueen maankäyttöä.

Myönteinen muutos



Hanke hyödyttää alueen nykyistä maankäyttöä, tukee alueen
suunniteltua maankäyttöä tai parantaa yhdyskuntarakenteen
kehittämismahdollisuuksia
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6

Hankkeen vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen

6.1

Tuulivoimahankkeen vaikutukset

6.1.1

Vaikutukset tuulivoimaloiden rakentamis- ja purkuvaiheen aikana
Rakentamisvaiheessa alueella kulkemista rajoitetaan. Työmaiden läheisyydessä ei silloin voi liikkua
vapaasti. Rakentamisvaiheen vaikutukset maankäyttöön ovat vähäiset. Hanke ei rakentamisvaiheen jälkeen rajoita alueen käyttämistä virkistykseen, ulkoiluun, metsästykseen, marjastukseen tai
sienestykseen, vaan alueella voi liikkua kuten ennenkin jokamiehenoikeuksien mukaisesti.
Tuulivoimatuotannon päätyttyä voimaloiden perustukset voidaan jättää paikalleen tai purkaa.
Kummassakin tapauksessa alueet maisemoidaan, minkä jälkeen alueelle voi antaa kasvaa puustoa.
Jätettäessä perustukset paikalleen alueet eivät ole yhtä hyviä kasvupaikkoja verrattuna vaihtoehtoon, että perustukset on purettu. Purkamisen aikana liikkumista työmaiden lähellä rajoitetaan,
mutta sen jälkeen alueella voi liikkua vapaasti.
Kokonaisuutena rakentamisesta ja purkamisesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi ja vaikutukset ovat samansuuntaiset molemmissa arvioiduissa vaihtoehdoissa.

6.2.1

Vaikutukset tuulivoimaloiden toiminnan aikana
Kaava-alueella ei ole yleis- tai asemakaavoja lukuun ottamatta itäosan ranta-asemakaavoja, joissa
osayleiskaava-alue on maa- ja metsätalousaluetta. Kaava-alueen itäpuolella on ranta-asemakaavan
mukaisia rakentamattomia rantarakennuspaikkoja (Kuva 6.1).
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Kuva 6.1. Ojajärven ranta-asemakaavan mukaiset rakentamattomat rantarakennuspaikat. Tuulivoimamelun ohjearvot eivät ylity rakennuspaikkojen kohdalla. Viidellä rakennuspaikalla ilman metsän suojaavaa vaikutusta laskettu vuotuinen välke on yli 8 tuntia vuodessa.
Viidellä rantarakennuspaikalla laskennallinen vuotuinen välke ylittää 8 tuntia vuodessa. Näistä vain
yhdellä rakennuspaikalla (kuvan rakennuspaikka 4) välke kohdistuu rakennuspaikalle, koska se tulee vesistön takaa. Hankeen toteuttaminen ei estä ranta-asemakaavan mukaista lomarakentamista.
Hankkeen ja yleiskaavan mukaisella maankäytöllä on lievä ristiriita ranta-asemakaavojen mukaisen
maankäytön kanssa, mutta hanke ei estä kaavan rantarakennuspaikkojen toteuttamista.
Kaava-alueeseen ei kohdistu yhdyskuntarakenteen laajenemisen painetta, eikä kaavalla ole vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen.
Hankkeella on tuulivoimaloiden toiminnan aikana vähäisiä kielteisiä vaikutuksia maankäyttöön.
Hankealueella säilyy sen nykyinen päämaankäyttötarkoitus, joka on metsätalous. Tuulivoimalat vähentävät metsätalouteen käytettävän alueen pinta-alaa vaihtoehdossa VE 1 noin 1,26 prosentin
verran ja vaihtoehdossa VE 2 noin 1,05 prosentin verran. Maa-ainesten ottamiseen käytettävä alue
palautuu metsätalouskäyttöön rakentamisvaiheen jälkeen. Seuraavassa taulukossa on esitetty
hankkeessa rakentamisen alle jäävä metsäpinta-ala.
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Taulukko 6.1. Vaihtoehtojen rakentamisesta seuraavat metsäpinta-alan menetykset.
Rakennuskohde

VE 1 (9 tuulivoimalaa)

VE 2 (8 tuulivoimalaa)

Tuulivoimalan kokoamis- ja
pystytysalue sekä perustus

9 ha

8 ha

Uusien teiden vaatima ala, jolta
poistetaan puustoa (sis.
maakaapelin työalueen), leveys
12 metriä

3,48 ha

2,51 ha

Parannettavien teiden vaatima
ala, jolta poistetaan puustoa (sis.
maakaapelin työalueen),
leveyden kasvu 6 metriä

0 ha

0 ha

Sähköasema (1 kpl)

0,2 ha

0,2 ha

Raivattava ala yhteensä

12,68 ha

10.71 ha

Hankealueen pinta-ala

1249 ha

1249 ha

Rakennettavan alueen osuus
hankealueen pinta-alasta

1,02 %

0,86 %

Maa-ainesten ottoalue.

3,0 ha

3,0 ha

Rakennettavan alueen osuus
kaava-alueen pinta-alasta, kun
maa-ainesten ottoalue on otettu
mukaan.

1,26 %

1,05 %

Yksittäisen voimalan rakentamisalue koko työskentely- ja nostoalueineen on noin 1 ha. Voimalan
rakennusvaiheen alkaessa alueelta kaadetaan puusto, mutta rakentamisvaiheen jälkeen suurimmalle osalle alueesta voi antaa kasvaa metsää. Tuulivoimaloiden perustuksien kohdalla muu maankäyttö estyy tuulivoimalan toiminnan ajaksi.
Kaava-alueen sisällä käytetään pääosin jo olevassa olevia yksityis- ja metsäautoteitä, jotka kunnostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uusia tai parannettavia teitä rakennetaan vaihtoehdossa VE 1
noin 2,5 km ja vaihtoehdossa VE 2 noin 1,6 km. Teitä varten tarvittava maapinta-ala riippuu tien
pituudesta, joka vaihtelee tapauskohtaisesti: ajoradan on yleensä oltava 4,5–6 metriä leveä suorilla
osuuksilla ja 7–9 metriä leveä kaarteissa. Lisäksi teiden yhteyteen asennetaan maakaapeleita. Olemassa olevien teiden parantamiseksi laskennassa on käytetty 6 metrin lisäleveyttä ja uusien teiden
osalta keskimääräistä 12 m:n leveyttä.
Tieverkon parantaminen helpottaa hankealueen puuston metsätaloudellista hyödyntämistä.
Tuulivoimahankkeen toteuttaminen estää uusien loma-asuntojen tai vakituisten asuntojen rakentamisen varsinaiselle hankealueelle voimaloiden yli 40 dB(A) melutason vuoksi. Hankealueelle ei
kuitenkaan ole rakentamispainetta. Voimalat on sijoitettu etäälle nykyisestä vakituisesta asutuksesta, eikä hanke siten rajoita asuinrakentamista nykyisen asutuksen tai kylien yhteyteen.
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Vaikutukset suhteessa maakuntakaavassa osoitettuun maankäyttöön
Maakuntakaavassa hankealueen kohdalle on osoitettu tuulivoima-alue. Hanke toteuttaa maakuntakaavan tarkoittamaan maankäyttöä.
Maakuntakaavassa hankealueen kohdalle on osoitettu ulkoilureitti. Ulkoilureitin sijainti osoitetaan
hanketta toteuttavassa osayleiskaavassa niin, että se kiertää tuulivoimaloiden alueet.
Hanke ei ole ristiriidassa maakuntakaavassa osoitetun maankäytön kanssa.
Taulukko 6.2. Tuulivoimahankkeen vaikutukset maankäyttöön.
VE 1 (9 voimalaa)
Vaikutusalueen
herkkyys

Muutoksen
suuruus

Vaikutusten
merkittävyys
alueen herkkyyden ja muutoksen suuruuden
perusteella

6.2

VE 2 (8 voimalaa)

Kohtalainen herkkyys
 Alueen herkkyys on kohtalainen. Aluetta käytetään metsätalouteen.
Maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä
tukevien elinkeinojen käyttöön ja alueelle on osoitettu myös
tuulivoimatuotannon alue. Alueen poikki on osoitettu
maakuntakaavassa ulkoilureitti.


Kaava-alueella ei sijaitse asuin- tai loma-asuinkäytössä olevia
rakennuksia. Alueeseen ei kohdistu yhdyskuntarakenteen laajenemisen
painetta.



Kaava-alueen läheisyydessä (alle 5 km) voimaloista on yksittäisiä
ympäristölle herkkiä kohteita, kuten koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset.



Hankealue sijaitsee hiljaiseksi tunnistetulla alueella.



Kaava-alue on talousmetsää, jossa on ajoittain metsänhoitoon liittyviä
toimenpiteitä ja muutoksia.

Vähäinen kielteinen muutos
 Hankealue säilyy pääosin metsätalouskäytössä.


Hanke rajoittaa asuin- ja lomarakennusten rakentamista hankealueella,
mutta ei rajoita rakentamista nykyisten asutuskeskittymien yhteyteen.



Hanke ei estä maakuntakaavassa osoitetun virkistysreitin käyttöä lukuun
ottamatta rakennusaikaa.



Toteuttaminen ei edellytä maakuntakaavan muuttamista.

Vähäinen kielteinen vaikutus
 Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen.


Hanke ei muuta merkittävästi alueen nykyistä maankäyttöä.



Hanke ei rajoita uusien asuinrakennusten rakentamista nykyisen
asutuksen yhteyteen.

Sähkönsiirron vaikutukset
Sähkönsiirron molemmissa hankevaihtoehdoissa sähkö siirretään noin kahdeksan kilometriä pitkällä 110 kV maakaapelilla Vähäjärven eteläpuolelle Carunan verkkoon. Ajatuksena on, että samaan
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kaapelikaivantoon laitettaisiin myös kyseisessä kohdassa sijaitseva 20 kV voimajohto, joka on uusimisikäinen, jolloin tämä 20 kV ilmajohto saataisiin samassa yhteydessä pois peltoalueelta.
Maakaapelia varten raivataan metsässä uutta maastokäytävää noin 10 metrin leveydeltä. Maakaapelin sijoittaminen olemassa olevan tien yhteyteen vähentää luonnonarvoihin mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia.
Rakentamisen alle jää metsää sähkönsiirtovaihtoehdossa VE A noin 1,4 hehtaaria ja vaihtoehdossa
VE B noin 1,6 hehtaaria.

Kuva 6.2 YVAn vaihtoehdot VE1 ja VE2 sekä sähkönsiirtovaihtoehdot VEA ja VEB, jotka toteutetaan
maakaapelilla.
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Taulukko 6.3. Sähkönsiirtovaihtoehtojen vaikutukset.
VE A
Vaikutusalu- Kohtalainen herkkyys
een herkkyys  Lähin asuinrakennus sijaitsee
maakaapelin välittömässä
läheisyydessä. Lähin lomarakennus
sijaitsee 130 metrin etäisyydellä
maakaapelista.


50 metrin etäisyydellä
maakaapelista sijaitsee 2 asuinrakennusta ja yksi lomarakennus.



Maakaapeli sijoittuu suurimmilta
osin avomaastoon.



Maakaapeli sijoittuu osin
yleiskaavojen maa- ja
metsätalousvaltaisille alueille.
Kaavassa ei ole osoitettu
maankäyttöä, joka olisi ristiriidassa
maakaapelin toteuttamisen kanssa.

Maakaapeli sijoittuu osin
yleiskaavojen maa- ja
metsätalousvaltaisille alueille.
Kaavassa ei ole osoitettu
maankäyttöä, joka olisi ristiriidassa
maakaapelin toteuttamisen
kanssa.

Vähäinen kielteinen muutos
 Maakaapelista ei ole haittaa alueen
nykyiselle tai suunnitellulle
maankäytölle tai
yhdyskuntarakenteen
kehittämiselle.

Vähäinen kielteinen muutos
 Maakaapelista ei ole haittaa
alueen nykyiselle tai suunnitellulle
maankäytölle tai
yhdyskuntarakenteen
kehittämiselle.







50 metrin etäisyydellä
maakaapelista sijaitsee 14 asuinrakennusta eikä yhtään
lomarakennusta.
Maakaapeli sijoittuu suurelta osin
nykyisten teiden yhteyteen.

Rakentamisen alle jää metsää noin
1,4 hehtaaria.

Vaikutusten Vähäinen vaikutus
merkittävyys  Maakaapelin toteuttamisen
alueen herkvaikutukset maankäyttöön ja
kyyden
ja
yhdyskuntarakenteeseen ovat
muutoksen
vähäisiä.
suuruuden
 Maakaapelin rakentamisen alle jää
perusteella
hiukan metsäalueita, mutta
vaikutukset metsätalouteen jäävät
kokonaisuudessaan vähäisiksi.

6.3

Kohtalainen herkkyys
 Lähin asuinrakennus sijaitsee 50
metrin etäisyydellä
rakennettavasta maakaapelista ja
lähin lomarakennus 50 metrin
etäisyydellä maakaapelista.




Muutoksen
suuruus

VE B

Rakentamisen alle jää metsää noin
1,6 hehtaaria.

Vähäinen vaikutus
 Maakaapelin toteuttamisen
vaikutukset maankäyttöön ja
yhdyskuntarakenteeseen ovat
vähäisiä.


Maakaapelin rakentamisen alle jää
metsäalueita, mutta vaikutukset
metsätalouteen jäävät
kokonaisuudessaan vähäisiksi.

Hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset
Vaihtoehdossa VE 0 kaava-alueelle ei toteuteta tuulivoimahanketta, eikä hankkeeseen liittyvää sähkönsiirron infrastruktuuria tarvita. Vaikutuksia maankäyttöön ei ole. Jos hanketta ei toteuteta, alueen nykyinen maan käyttö (metsätalous) voi säilyä myös tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirron
rakentamisalueilla. Kaava-alueen tiestöä ei paranneta hankkeen takia. Hankkeen toteuttamatta jättämisellä ei ole vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön tai kaavoitukseen.
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Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeen läheisyydessä ei ole tiedossa muita tuulivoimahankkeita, joista syntyisi yhdessä tämän
hankkeen kanssa maankäyttöön tai yhdyskuntarakenteeseen liittyviä yhteisvaikutuksia.

8

Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Hankealueelle laadittavalla tuulivoimaosayleiskaavalla ohjataan alueen maankäyttöä niin, ettei tuulivoimaloiden lähelle pääse syntymään uusia voimaloiden toiminnasta mahdollisesti häiriintyviä toimintoja.

9

Arvioinnin epävarmuustekijät
Kaava-alueella saattaa olla jotakin sellaista maankäyttöä, joka ei ole ollut vaikutusten arvioinnin
tekijöiden tiedossa ja johon hankkeella voi olla vaikutuksia.

10

Yhteenveto
Hankealueen rajaus on laajempi kuin Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue.
Hanke toteuttaa maakuntakaavassa osoitettua tuulivoima-aluetta, eikä hankealueen laajempi rajaus ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa.
Hankealue ulottuu läheisten ranta-asemakaavojen M-alueille. Kyseisissä kohdissa on tuulivoimaosayleiskaavassa osoitettu M-1 -alueita (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). Hankkeen ja yleiskaavan mukainen maankäyttö ei ole ristiriidassa hankkeen ja ranta-asemakaavojen mukaisen
maankäytön kanssa.
Rakentamisvaiheessa alueella kulkemista rajoitetaan. Työmaiden läheisyydessä ei silloin voi liikkua
vapaasti. Rakentamisvaiheen vaikutukset maankäyttöön ovat vähäiset. Hanke ei rakentamisvaiheen jälkeen rajoita alueen käyttämistä virkistykseen, ulkoiluun, metsästykseen, marjastukseen tai
sienestykseen, vaan alueella voi liikkua kuten ennenkin jokamiehenoikeuksien mukaisesti.
Tuulivoimatuotannon päätyttyä voimaloiden perustukset voidaan jättää paikalleen tai purkaa.
Kummassakin tapauksessa alueet maisemoidaan, minkä jälkeen alueelle voi antaa kasvaa puustoa.
Jätettäessä perustukset paikalleen alueet eivät ole yhtä hyviä kasvupaikkoja verrattuna vaihtoehtoon, että perustukset on purettu. Purkamisen aikana liikkumista työmaiden lähellä rajoitetaan,
mutta sen jälkeen alueella voi liikkua vapaasti.
Kokonaisuutena rakentamisesta ja purkamisesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja vaikutukset ovat samansuuntaiset molemmissa vaihtoehdoissa.
Tieverkon parantaminen helpottaa hankealueen puuston metsätaloudellista hyödyntämistä.
Tuulivoimahankkeen toteuttaminen estää uusien loma-asuntojen tai vakituisten asuntojen rakentamisen varsinaiselle hankealueelle voimaloiden yli 40 dB(A) melutason vuoksi. Hankealueelle ei
kuitenkaan ole rakentamispainetta. Voimalat on sijoitettu etäälle nykyisestä vakituisesta asutuksesta, eikä hanke siten rajoita asuinrakentamista nykyisen asutuksen tai kylien yhteyteen.
Sähkönsiirron maakaapelin toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön tai yhdyskuntarakenteeseen. Hankkeen vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit eivät ole ristiriidassa alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
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Tuulivoimahankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Hanke ei muuta merkittävästi alueen nykyistä maankäyttöä tai rajoita uusien asuinrakennusten rakentamista nykyisen
asutuksen yhteyteen.
Yhteenveto, vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen:





Tuulivoimahankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen.
Hanke ei muuta merkittävästi alueen nykyistä maankäyttöä tai rajoita uusien asuinrakennusten rakentamista nykyisen asutuksen yhteyteen.
Tieverkon parantaminen helpottaa hankealueen puuston metsätaloudellista hyödyntämistä.
Sähkönsiirron maakaapelin toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön tai yhdyskuntarakenteeseen.

Lähteet
Ikaalisten kaupunki 2006. Kyrösjärven rantaosayleiskaava osa 1. 27.6.2006
Ikaalisten kaupunki. Rantalan rantakaava (RK 27)
Ikaalisten kaupunki. Ojajärven rantakaava (RK 42)
Ikaalisten kaupunki. Röyhiönjärven-Valkeajärven rantakaavat (RK 35)
Pirkanmaan liitto 2017. Pirkanmaan maakuntakaava 20140. Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymä. Lainvoimainen 8.6.2017.
Satakuntaliitto. Satakunnan maakuntakaavat.
Suomen ympäristökeskuksen Yleiskaavapalvelu, 2022.
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1

Aineistot ja menetelmät
Vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen on arvioitu sen perusteella, kuinka paljon rakentamisen
alle jää metsämaata. Arvioinnin lähtötietoina on käytetty tietoja alueen metsäaloista ja hankkeen
niille aiheuttamista muutoksista.
Vaikutuksia mahdolliseen kaivostoimintaan on arvioitu hyödyntäen Tukesin kaivosrekisterin karttapalvelua.
Vaikutuksia maa-ainesten ottoon on arvioitu hyödyntäen tietoa siitä, mistä hankkeen maa-ainekset
on tarkoitus ottaa. Maa-ainesten ottoon kaavaillulla kalliokiviaineksen ottoalueella on ollut aikaisemmin maa-ainesten ottolupa, joka on mennyt umpeen 2017. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään
kaava-aineistoja sekä YVA- ja kaavaprosesseissa saatuja lausuntoja.
Arviointimenetelmänä käytetään maankäytön asiantuntijan vuorovaikutuksessa konsulttiryhmän
kanssa tekemää laadullista arviointia. Arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Imperia-menetelmää.

2

Nykytilan kuvaus
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole TUKES:n Kaivosrekisterin karttapalvelun mukaan vireillä
malminetsintää tai kaivostoimintaa.
Hankkeen tarvitsemat maa-ainekset on tarkoitus ottaa hankealueelta. Alueella on ollut maa-ainesten ottolupa vuoteen 2017 asti, mutta ottamista ei tuolloin käynnistetty. Vanhan ottoluvan mukaisen kalliokiviaineksen ottoalueen koko on noin 3 hehtaaria ja ottomäärä 50 000 m3.
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Kuva 2.1. Maa-ainesten ottoalue, josta on tarkoitus louhia kalliota ja tehdä siitä mursketta, jota
käytetään tuulivoimahankkeen rakentamiseen.

3

Vaikutusten tunnistaminen
Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen pystyy hyödyntämään omaksi
edukseen. Aineettomia luonnonvaroja ovat muun muassa auringon säteily, tuuli ja ilma. Aineellisia
uusiutuvia luonnonvaroja ovat muun muassa puu, vesi, turve, sienet, marjat, riista ja kalat. Aineellisia uusiutumattomia luonnonvaroja ovat muun muassa öljy, kivihiili, malmit ja kiviaines.
Hankkeen aiheuttamat luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät vaikutukset muodostuvat lähinnä
kaava-alueen metsäalueiden pinta-alojen ja luonteen muutoksista. Lisäksi tuulivoimahankkeen infrastruktuurin rakentaminen edellyttää raaka-aineiden (mm. maa-ainekset) hankintaa.
Rakentamisessa tarvittavien maa-ainesten (murske, sora ja hiekka) määrät on arvioitu seuraavasti:



Uuden huoltotien rakentaminen: 6 000 m3/km
Parannettava tie: 2 000 m3/km
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Yhden nostoalueen rakentaminen: 2 500 m3

Voimaloiden rakentamisessa tarvittavan betonin määräksi on arvioitu 700 m3 yhtä voimalaa kohti.
Betonissa on kiviainesta noin 70 % sen tilavuudesta, jolloin kiviainesta tarvitaan yhtä voimalaa kohti
noin 490 m3.
Taulukko 3.1. Arvio uusien ja parannettavien huoltoteiden pituuksista, nostoalueista sekä niiden rakentamiseen tarvittavien kiviainesten määristä.
Hankevaihtoehto
Voimaloiden lukumäärä
Uusien huoltoteiden pituus
Parannettavien teiden pituus
Kiviaines, uudet huoltotiet (m3)
Kiviaines, kunnostettava tie (m3)
Kiviaines, nostoalueet (m3)
Kiviaines perustusten betonin valmistamiseen (m3)
Maa-aines yhteensä (m3)

VE 1

VE 2
9 kpl
2,5 km
0 km
15 000 m3
0 m3
22 500 m3
4 410 m3
41 910 m3

8 kpl
1,8 km
0 km
10 800 m3
0 m3
20 000 m3
3 920m 3
34 720 m3

Kiviainekset hankitaan kaava-alueen sisäpuolelta ja betoni on tarkoitus valmistaa kaava-alueelle sijoitettavalla väliaikaisella betoniasemalla.
Kiviainesten määrät ovat arvioita, koska esimerkiksi tuulivoimaloiden perustamistapa, huoltotieverkoston yksityiskohtainen suunnitelma ja tuulivoimaloiden rakennusalueiden koko ja muoto tarkentuvat myöhemmin. Myös maa- ja kallioperästä saadaan ennen rakentamista suoritettavista tutkimuksista tarkempaa tietoa, ja tämä vaikuttaa maa-ainesten menekkiin ja hankintatarpeeseen.
Perustuksia varten pois kaivettavia massoja käytetään mahdollisimman paljon teiden ja nosturipaikkojen rakentamiseen sekä maisemointiin. Hienojakoisia ylijäämämassoja voidaan käyttää perustusten peittämiseen viimeistelytöiden jälkeen. Perustukset aiheuttavat asennussyvyyden vuoksi
enemmän maaperään kohdistuvia fyysisiä toimenpiteitä kuin tiet. Ylijäämämaat pyritään käyttämään tuulivoima-alueen infrastruktuurin rakentamisessa.
Tuulivoiman rakentamisvaiheessa kuluu polttoainetta raskaisiin kuljetuksiin ja työkoneiden käyttöön. Tuulivoimalat kuitenkin tuottavat kaiken valmistukseen, kuljetukseen, rakentamiseen, käyttöön ja purkamiseen kuluvan energiamäärän laskutavasta riippuen reilusti alle vuodessa, jopa alle
puolessa vuodessa (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2020, Haapala 2014). Sen jälkeen tuulivoimalat
voivat korvata fossiilisten polttoaineiden kulutusta energiatuotannossa.
Hankkeesta on tehty hiilitaselaskenta, joka ottaa huomioon myös rakentamisen alle jäävän metsän
poistumisen vaikutukset hiilitaseeseen. Tällöin hankkeen hiilitase ylittää hankkeen toteuttamiseen
kuluvat hiilidioksidipäästöt 1 - 4 vuoden kuluttua käyttöön ottamisesta riippuen siitä, mihin vaihtoehtoiseen energiamuotoon hankkeen tuottamaa sähköä verrataan.
Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset ilmenevät kaava-alueella ja sähkönsiirtoreittien välittömässä läheisyydessä. Energiantuotannon fossiilisten polttoaineiden säästymiseen
liittyvien vaikutuksen alue on koko maapallo.
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Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kriteerit
Vaikutuksen merkittävyys määritetään vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella. Arviointi on tehty seuraavissa taulukoissa 4.1 ja 4.2 esitettyjen kriteerien mukaisesti.
Tuulivoimahankkeen vaikutukset
Taulukko 4.1. Vaikutusalueen herkkyys luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa.
Vaikutusalueen
herkkyys
Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Lainsäädännöllinen ohjaus / Yhteiskunnallinen merkitys / Alttius muutoksille
Kaava-alueella voimaloiden tai uusien teiden kohdalla sijaitsee suojelualueita, joka estävät luonnonvarojen käytön, esimerkiksi puiden kaadon
tai maa-ainesten hyödyntämisen voimaloiden tai uusien tieyhteyksien
kohdalla.
Kaava-alueella voimaloiden tai uusien teiden kohdalla on luonto- tai
kulttuuriarvoja tai luokiteltuja pohjavesialueita, jotka rajoittavat luonnonvarojen hyödyntämistä, esimerkiksi puiden kaatoa tai maa-ainesten
hyödyntämistä kaava-alueella.
Kaava-alueella voimaloiden tai uusien teiden kohdalla ei ole esteitä
luonnonvarojen hyödyntämiselle, esimerkiksi puiden kaatamiselle tai
maa-ainesten hyödyntämiselle.

Taulukko 4.2. Muutoksen voimakkuuden kriteerit luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien
vaikutusten arvioinnissa.
Muutoksen suuruus
Suuri kielteinen
muutos
Kohtalainen kielteinen muutos
Vähäinen kielteinen
muutos
Ei muutosta
Myönteinen muutos

Voimakkuus ja suunta
Hankkeen toteuttaminen kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja niin,
että se vaarantaa tulevilta sukupolvilta vastaavien luonnonvarojen käytön.
Hankkeen toteuttaminen kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja niin,
että se vaikuttaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin käyttää vastaavia luonnonvaroja.
Hankkeen toteuttaminen kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja,
mutta se ei vaikuta tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin käyttää vastaavia luonnonvaroja.
Hankkeen toteuttaminen ei kuluta uusiutumattomia luonnonvaroja.
Hanke säästää uusiutumattomia luonnonvaroja (hiili, öljy), eikä vähennä
merkittävästi käytettävissä olevien uusiutuvien luonnonvarojen käyttömahdollisuuksia.
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Sähkönsiirron vaikutukset
Taulukko 4.3. Vaikutusalueen herkkyys sähkönsiirron luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien
vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutusalueen
herkkyys
Suuri

Lainsäädännöllinen ohjaus / Yhteiskunnallinen merkitys / Alttius muutoksille
Maakaapeli on osoitettu maa-ainesten ottoalueelle, jolla on voimassa
oleva ottolupa. Voimajohdon pituudesta yli kymmenesosa on ottoalueella.

Kohtalainen

Maakaapeli on osoitettu maa-ainesten ottoalueelle, jolla on voimassa
oleva ottolupa. Voimajohdon pituudesta alle kymmenesosa on ottoalueella

Vähäinen

Maakaapelia ei sijoitu ottoalueelle, jolla on voimassa oleva ottolupa.

Taulukko 4.4. Muutoksen voimakkuuden kriteerit sähkönsiirron luonnonvarojen hyödyntämiseen
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Muutoksen suuruus
Suuri kielteinen
muutos

Kohtalainen kielteinen muutos

Vähäinen kielteinen
muutos

Ei muutosta
Myönteinen muutos

Voimakkuus ja suunta
Maakaapelin tai ilmajohdon rakentaminen estää maa-ainesten ottamisen voimassa olevan ottoluvan mukaisella alueella.
Voimajohdon kohdalta joudutaan raivaamaan puustoa yli 200 hehtaaria.
Maakaapelin tai ilmajohdon rakentaminen vaikeuttaa maa-ainesten ottamista voimassa olevan ottoluvan mukaisella alueella.
Voimajohdon kohdalta joudutaan raivaamaan puustoa 60 – 200 hehtaaria.
Maakaapelin tai ilmajohdon rakentaminen voi vaikeuttaa maa-ainesten
ottamista maa-ainesten ottoon soveltuvalla alueella.
Voimajohdon kohdalta joudutaan raivaamaan puustoa alle 60 hehtaaria.
Voimajohdot eivät vähennä käytettävissä olevien luonnonvarojen määrää
Voimajohtojen toteuttaminen lisää käytettävissä olevien luonnonvarojen määrää.
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Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

5.1

Tuulivoimahankkeen vaikutukset
Taulukko 5.1. Tuulivoimahankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
VE 1 (9 voimalaa)
Vaikutusalueen
herkkyys

Muutoksen
suuruus

Vaikutusten
merkittävyys
alueen herkkyyden ja muutoksen suuruuden
perusteella.

5.1.1

VE 2 (8 voimalaa)

Vähäinen herkkyys
 Kaava-alueella voimaloiden tai uusien teiden kohdalla ei ole esteitä luonnonvarojen hyödyntämiselle, esimerkiksi puiden kaatamiselle tai maa-ainesten hyödyntämiselle.
Vähäinen kielteinen muutos rakentamisen aikana mutta myönteinen muutos käytön aikana
 Hankkeen toteuttaminen kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja,
mutta se ei vaikuta tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin käyttää vastaavia luonnonvaroja.
 Hanke säästää uusiutumattomia luonnonvaroja (hiili, öljy), eikä vähennä
merkittävästi käytettävissä olevien uusiutuvien luonnonvarojen käyttömahdollisuuksia.
Vähäinen kielteinen vaikutus ja samalla myönteinen vaikutus
 Hankkeen rakentamiseen liittyvä luonnonvarojen käyttö ei ole niin
suurta, että se vaikeuttaisi tule-vien sukupolvien mahdollisuuksia käyttää
vastaavia luonnonvaroja. Purkuvaiheessa suurin osa voimaloihin käytetyistä luonnonvaroista kierrätetään ja käytetään uudelleen. Rakentamisja purkuvaiheen vaikutukset luonnonvaroihin jäävät vähäisiksi.
 Käytön aikana hankkeella on myönteisiä vaikutuksia luonnonvaroihin,
kun hanke tuottaa sähköä ja korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua
sähköä.

Vaikutukset tuulivoimaloiden toiminnan aikana
Kaava-alue säilyy nykyisessä metsätalouskäytössä. Tuulivoimalat vähentävät metsätalouteen käytettävän alueen pintaa vaihtoehdossa VE 1 noin 1,02 prosenttia ja vaihtoehdossa VE 2 noin 0,86
prosenttia. Seuraavassa taulukossa 5.2 on esitetty hankkeessa rakentamisen alle jäävän maan
pinta-ala.
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Taulukko 5.2. Vaihtoehtojen rakentamisesta seuraavat metsäpinta-alan menetykset. Maa-ainesten
ottoalueelle metsä palautuu, kun kiviainekset on otettu, joten sen osalta metsän menetys on väliaikainen.
Rakennuskohde

VE 1 (9 voimalaa)

VE 2 (8 voimalaa)

Tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue sekä perustus (n. 0,5
ha)
Uusien teiden vaatima ala, jolta
poistetaan puustoa (sis. maakaapelin työalueen), leveys 12 metriä
Parannettavien teiden vaatima
ala, jolta poistetaan puustoa (sis.
maakaapelin työalueen), leveyden kasvu 6 metriä
Sähköasema (1 kpl)
Raivattava ala yhteensä
Kaava-alueen pinta-ala
Rakennettavan alueen osuus
kaava-alueen pinta-alasta
Maa-ainesten ottoalue
Rakennettavan alueen osuus
kaava-alueen pinta-alasta, kun
maa-ainesten ottoalue on otettu
mukaan.

9 ha

8 ha

3,48 ha

2,51 ha

0 ha

0 ha

0,2 ha
12,68 ha
1240,9 ha
1,02 %

0,2 ha
10,71 ha
1240,9 ha
0,86 %

3,0 ha
1,26 %

3,0 ha
1,05 %

Yksittäisen voimalan rakentamisalueen koko työskentely- ja nostoalueineen on noin 1 hehtaari. Voimalan rakennusvaiheen alkaessa alueelta kaadetaan puusto, mutta rakentamisvaiheen jälkeen suurimmalle osalle alueesta voi antaa kasvaa metsää.
Hankkeen aiheuttama metsän pinta-alan väheneminen on vähäinen. Hankkeella ei siten ole merkittävää vaikutusta kaava-alueen metsistä saataviin luonnonvaroihin.
Tuulivoimalla tuotettu sähkö voi korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä, jolloin hanke
voi säästää fossiilisia polttoaineita eli hiiltä, kaasua ja öljyä. Tällä on myönteinen vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen.
5.2.1

Vaikutukset rakentamis- ja purkuvaiheissa
Hankkeen toteuttaminen (voimalan valmistus, kuljetus ja rakentaminen, teiden ja voimajohtojen
rakentaminen) kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja. Voimaloiden jalustaan tarvitaan sementtiä ja kiviainesta, joista tehdään betonia. Pystytysalueisiin ja uusiin teihin tarvitaan kiviainesta. Voimaloiden torneihin ja koneistoihin tarvitaan rautaa ja muita metalleja. Voimaloiden lapoihin tarvitaan lasikuitua. Hankkeen edellyttämät kuljetukset käyttävät polttoaineita (öljy), jotka nykyisin ovat
pääosin fossiilisia.

LIITE 20 Vaikutukset luonnonvaroihin

9/10

12.3.2022
Purkuvaiheessa tuulivoimaloiden materiaalit kerätään hyötykäyttöön. Myös aikaisemmin vaikeasta
hyödynnettävillä lasikuituisille lavoille on olemassa hyötykäyttöä esimerkiksi betonin lisäaineena ja
osana puukomposiittituotteita.
Rakentamisvaiheen luonnonvarojen käyttäminen ei ole niin suurta, että se vaikeuttaisin tulevien
sukupolvien mahdollisuuksia käyttää vastaavia luonnonvaroja. Purkuvaiheessa suurin osa voimaloihin käytetyistä luonnonvaroista kierrätetään ja käytetään uudelleen. Siten rakentamis- ja purkuvaiheen vaikutukset luonnonvaroihin jäävät vähäisiksi.

5.2

Sähkönsiirron vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Metsässä maakaapelia varten raivataan uutta maastokäytävää noin 10 metrin leveydeltä. Nykyisen
tien tai voimajohdon yhteydessä uutta maastokäytävää tarvitaan noin 4 metrin leveydeltä.
Sähkönsiirtovaihtoehdossa A rakennetaan uusi 8,0 kilometriä pitkä maakaapeli. Maakaapeli sijoittuu metsäalueella nykyisen tien viereen noin 1,8 kilometrin matkalla ja metsään noin 0,7 kilometrin
matkalla. Muun osa kaapeli sijaitsee pelloilla tai aukeilla paikoilla sijaitsevan tien yhteydessä. Rakentamisen alle jää metsää noin 1,4 hehtaaria.
Sähkönsiirtovaihtoehdossa B rakennetaan uusi 7,5 kilometriä pitkä maakaapeli. Maakaapeli sijoittuu metsäalueella nykyisen tien viereen noin 0,3 kilometrin matkalla ja metsään noin 1,5 kilometrin
matkalla. Muun osa kaapeli sijaitsee pelloilla tai aukeilla paikoilla sijaitsevan tien yhteydessä. Rakentamisen alle jää metsää noin 1,6 hehtaaria.

5.1.2

Vaikutukset tuulivoimaloiden toiminnan aikana
Maakaapelivaihtoehtojen alle jää metsäisillä osuuksilla metsää 10 metrin leveydeltä, ja toiminnan
aikana metsä voi kasvaa takaisin suureen osaan raivattua aluetta, joten vaikutus metsään ja metsän
luonnonvaroihin on hyvin vähäinen.

5.2.2

Vaikutukset rakentamis- ja purkuvaiheessa
Maakaapelien ja sähköaseman rakentamiseen tarvitaan metallia ja muovia. Materiaalien määrä on
kuitenkin suhteellisen vähäinen, eivätkä voimajohdot kuluta merkittävää määrää luonnonvaroja.
Voimajohtojen rakentamisessa tarvittavat koneet ja laitteet eivät myöskään kuluta polttoainetta
merkittäviä määriä.
Kun voimajohdot tulevat käyttöikänsä päähän, maakaapelit on mahdollista kaivaa ylös ja kierrättää,
mutta voi olla ympäristön kannalta vähemmän haitallista, että kaapelit jätetään maahan. Tässä tapauksessa kaapelin kohdalle kasvanutta puustoa ei ole tarpeen poistaa.
Rakentamis- ja purkuvaiheessa voimajohtojen vaikutukset luonnonvarojen käyttöön jäävät molemmissa vaihtoehdoissa vähäisiksi.

5.3

Hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE 0) vaikutukset
Jos hanketta ei toteuteta (VE 0), sen rakentamiseen ja rakentamisen edellyttämään liikenteeseen
ei kulu luonnonvaroja. Samalla jäävät kuitenkin toteutumatta hankkeen myönteiset vaikutukset
luonnonvaroihin, eli fossiilisten polttoaineiden säästö, jos tuulivoimalla korvataan fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä.

6

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeen läheisyydessä ei ole tiedossa muita hankkeita, joista syntyisi yhdessä tämän hankkeen
kanssa luonnonvarojen käyttöön liittyviä yhteisvaikutuksia.
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Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Uusien teiden sijainnin ja korkeustason suunnittelulla voidaan vaikuttaa teiden rakentamisessa tarvittavan maa-aineksen määrään. Hyvällä suunnittelulla voidaan minimoida rakennettavien teiden
ja pystytyskenttien ulkopuolelta tarvittavan kiviaineksen määrä.

8

Arvioinnin epävarmuustekijät
Vaikutusarvioinnin merkittävin epävarmuus liittyy siihen, millaista sähköntuotantoa Tevaniemen
hankkeen tuulivoimalla tuotettu sähkö korvaa. Jos se korvaa fossiilisilla polttoaineissa tuotettavaa
sähköä, hanke säästää hiiltä, kaasua tai öljyä. Jos hankkeen sähkö korvaa jotakin muuta uusiutuvalla
energialla tuotettavaa sähköä, ei hanke vaikuta fossiilisten polttoaineiden kulutukseen ja säästä
niitä.

9

Yhteenveto
Tuulivoimalla tuotettu sähkö voi korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä, jolloin hanke
voi säästää fossiilisia polttoaineita eli hiiltä, kaasua ja öljyä. Tällä on myönteinen vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Hanke vähentää pysyvästi metsän pinta-alaa kaava-alueella 0,86 - 1,02 prosenttia. Maakaapelin
kohdalta on metsäisillä kohdilla kaadettava metsää. Maakaapeli sijaitsee suureksi osaksi muualla
kuin metsässä, joten kaapelin reitiltä puita joudutaan kaatamaan vain vähän.
Hankkeen rakentamiseen liittyvä luonnonvarojen käyttö ei ole niin suurta, että se vaikeuttaisi tulevien sukupolvien mahdollisuuksia käyttää vastaavia luonnonvaroja. Purkuvaiheessa suurin osa voimaloihin käytetyistä luonnonvaroista kierrätetään ja käytetään uudelleen. Rakentamis- ja purkuvaiheen vaikutukset luonnonvaroihin jäävät vähäisiksi.
Yhteenveto hankkeen vaikutuksista luonnonvaroihin:
 Tuulivoimalla tuotettu sähkö voi korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä,
mikä säästää fossiilisia polttoaineita.
 Hanke vähentää metsän määrää hankealueella noin prosentin. Metsäisillä alueilla
maakaapelin kohdalta pitää kaataa metsää. Metsää jää hankkeen rakentamisen alle
vain vähän.
 Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen ja vain vähäisiä
haitallisia vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön.

Lähteet
Haapala 2014. Comparative life cycle assessment of 2.0 MW wind turbines. (https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=62496)
Sitowise 2022. Tevaniemen tuulivoiman tuotantoalueen hiilitaselaskelma
Suomen tuulivoimayhdistys ry 2020. https://tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta-2/tietoatuulivoimasta/miksi-tuulivoimaa
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1 Aineistot ja menetelmät
Hankealueen osalta vaikutusten arviointi perustuu maastoselvityksiin sekä muuhun lähtötietoaineistoon. Sähkönsiirtovaihtoehtojen vaikutusten arviointi perustuu avoimeen tietoon. Vaikutusten
merkittävyyden arvioinnissa on hyödynnetty Imperia -hankkeessa kehitettyjä menetelmiä.
Lähtötietoina on käytetty muun muassa otetta lajitietokeskuksen tietoja (Lajitietokeskus 2022),
Maanmittauslaitoksen peruskartta- ja ilmakuva-aineistoja, ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja, Luonnonvarakeskuksen paikkatietoaineistoja (Valtakunnallisen metsieninventoinnin aineistot) sekä Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen kuviotietoja.
Kesä-elokuussa 2021 tehdyistä hankealueen maastoselvityksistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. Heidi Alho avusti maastotöissä molemmilla selvityskerroilla. Maastotyöt kohdennettiin suunnitelluille voimalapaikoille, tie- ja maakaapelilinjauksille sekä niiden läheisyyteen. Näiltä paikoilta tehtiin kasvillisuuden ja muiden luontoarvojen kuvaus. Maastoinventoinnissa kartoitettiin selvitysalueen luontotyypit ja kasvillisuus yleispiirteisesti. Pääpaino oli selvitysalueella esiintyvissä luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain luontotyypeissä, uhanalaisissa
luontotyypeissä sekä muissa monimuotoisuuden kannalta huomionarvoisissa luontotyyppikohteissa. Uhanalaisten luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi perustuu Kontula ym. (2018a ja
2018b) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – julkaisun osiin 1 ja 2. Ennen vuoden 2020 maastoinventointia Suomen Luontotieto Oy selvitti, onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua luontotietoa.
Selvittäjän mukaan kansallisessa uhanalaisrekisterissä ei ole tietoa suunnittelualueella esiintyvistä
uhanalaisista putkilokasvilajeista, sammalista tai jäkälistä. Näitä tietoja kuitenkin tarkennettiin keväällä 2021 ja vuoden 2021 maastokäynneillä selvitettiin myös uhanalaisten lajien esiintymistä alueella. Raportit sekä vuoden 2020 että 2021 luontoselvityksistä on kaava-YVA-selostuksen liitteessä
6.
Sähkönsiirtoreittien vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevaan tietoon ja vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty ilmakuvia sekä Metsäkeskuksen kartoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen paikkatietoaineistoja. Uhanalaisten lajien tiedot eivät täysin kata kaikkia sähkönsiirron
vaihtoehtoja. Sähkönsiirtoreittejä koskeva vaikutusten arviointi täydentyy myöhemmässä suunnittelun vaiheessa, kun maastossa toteutettavat luontoselvitykset tehdään myös sähkönsiirtoreiteiltä.

2 Nykytilan kuvaus
2.1 Luonnon yleispiirteet, kasvillisuus ja luontotyypit
Hankealueella vallitsevat metsätalouden muuttamat nuoret metsät ja taimikot. Alueelle on luonteenomaista moreeni- ja kalliometsien vaihtelu. Alueen piensuot ovat lähes kauttaaltaan ojitettuja.
Kaikki alueen entiset korpilaikut on ojitettu jo vuosikymmeniä sitten ja soinen luontotyyppi on
muuttunut metsäiseksi luontotyypiksi.
Kasvilajistoltaan alue on tavanomaista ja valtaosa alueesta on hyvin niukkalajista. Vesiuomien ja
norojen ympäristössä kasvilajisto on monimuotoisempaa, mutta uhanalaista lajistoa ei alueelta löytynyt. Voimalapaikkojen alueet ovat pääosin tavanomaisia tuoreiden tai kuivahkojen kankaiden
kasvatusmetsiä, taimikoita, hakkuita tai turvekankaiksi muuttuneita ojitettuja soita. Kokonaisuudessaan luonnontilaisuuden kaltaiset piirteet ovat harvassa ja rajoittuvat pääasiassa joidenkin pienvesien uoman osiin ja suolaikkuihin.
Tutkimusalueella ei ole tunnistettu luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä.
Metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä on alueella niukasti. Metsäkeskuksen
rajaamia mete-kohteita on alueella kaksi: hankealueen itäreunalla sijaitseva Ahvenlammin
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harvapuustoinen suo ja luoteisosan noronvarren kangas. Lisäksi hankkeen kasvillisuusselvityksessä
metsälain mukaisiksi arvokkaiksi luontotyypeiksi määritettiin Lampinevan kaksi nevalaikkua. Osa
alueen vesiuomista on paikoitellen luonnontilaisia noroja ja siten metsälain suojelemia erityisen
tärkeitä elinympäristöjä. Norojen tulkintaa vaikeuttaa se, että samakin uoma voi osaltaan olla kaivettu ja suoristettu ja toiselta kohdin uoma voi olla luonnontilainen.
Ahvenlammen itäpuolinen lampi on vesilain 11 § suojelema kohde.
Uhanalaisista luontotyypeistä Ylisen Kotajärven ojittamaton keskiosa kuuluu paikallisesti vaarantuneisiin luontotyyppeihin luhtaneva. Lisäksi Ahvenlammen ja Lampinevan alueella on jäljellä muutamia ojittamattomia Etelä-Suomessa vaarantuneiksi (VU) luokiteltuja isovarpu- ja tupasvillarämelaikkuja (luontoselvityksessä ei kuvioituja kohteita).
Muista huomionarvoisiksi katsotuista kohteista Ylisen Kotajärven alueella esiintyy luontotyyppiä
avoluhdat.
Taulukko 2.1. Luontoselvityksessä kartoitetut huomionarvoiset kohteet. Kohteiden sijainti hankealueella on esitetty kartalla kuvissa 2.1 ja 2.2.
Kohteen
numero
1
2
3
4
5
6

Luontotyyppi /
elinympäristö
Pienveden välitön lähiympäristö
Nevalaikku
Nevalaikku
Luhtaneva/avoluhta
Avoluhta
Lampi

Tarkenne / muu luokitus
Metsälakikohde
Metsälakikohde
Metsälakikohde
Uhanalainen luontotyyppi
Muu huomioitava kohde
Metsä- ja vesilakikohde
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2

3

1

6
4
5

Kuva 2.1. Huomionarvoiset luontotyyppikohteet hankealueella.

2.2 Voimalapaikkojen nykytila
Tuulivoimalapaikat vaativat noin hehtaarin kokoisen rakentamisalueen. Suurin osa hankkeen voimalapaikoista sijoittuu melko nuorissa kehitysvaiheissa oleviin kangasmetsiin tai taimikoihin. Yksikään suunnitelluista voimalapaikoista ei sijoitu hankealueen huomionarvoisille luontotyyppikohteille. Myöskään uusia tai parannettavia huoltotieyhteyksiä tai voimaloiden välisiä maakaapelointeja ei sijoitu huomionarvoisille luontotyyppikohteille ja niiden välittömään läheisyyteen.
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2.3 Sähkönsiirtoreitit
Sähkönsiirtoreittien ympäristö on lähtötietojen perusteella pääosin joko talousmetsien tai peltojen
vallitsemaa maisemaa. Sähkönsiirtoreiteille sijoittuu lisäksi ojitettuja piensoita ja ojitettuja noropainanteita. Kumpikin vaihtoehto ylittää Vääräjoen. Vaihtoehtojen lähialueille ei sijoitu Metsäkeskuksen tietojen perusteella erityisesti huomioitavia kohteita.

3 Vaikutusten tunnistaminen
3.1 Tuulivoimahanke
Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuu vaikutuksia, jotka syntyvät ensisijaisesti kasvillisuuspeitteen häviämisestä voimalapaikkojen perustusten, huoltoteiden sekä sisäisen sähkönsiirtoinfrastruktuurin alueilla. Avointen alueiden lisääntyminen pirstoo ja lisää reunavaikutusta metsäalueilla.
Reunavaikutus voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen myönteisesti tai kielteisesti riippuen ympäristöstä ja tarkasteltavasta eliöryhmästä. Se voi vähentää tiettyjen herkkien lajien esiintymistä tai
aiheuttaa jonkin lajin siirtymisen reunan läheisyydestä toisaalle.
Toisaalta reuna-alueen ympäristöt ovat usein monipuolisempia käsittäen sekä avointa että sulkeutuneempaa ympäristöä, mikä voi lisätä joidenkin lajien tiheyksiä tai mahdollistaa uusien lajien tulemisen alueelle. Luonnonympäristöissä vaikutukset ovat kuitenkin useimmiten kielteisiä ja positiiviset vaikutukset kohdistuvat yleensä jo entuudestaan yleisiin ja runsaisiin lajeihin.
Reunavaikutuksen voimakkuus vaihtelee erityyppisten ympäristöjen välillä. Luontaisesti avoimilla
alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla soilla reunavaikutus on verrattain vähäistä. Ylisirniön ym.
(2016) mukaan peitteisillä metsäalueilla reunavaikutus voi kuitenkin ulottua useiden kymmenien
metrien etäisyydelle mm. pienilmastovaikutusten kautta. Muita mahdollisia vaikutuksia ovat rakennettavien alueiden vaikutukset pintavaluntaan, joka edelleen voi vaikuttaa epäsuorasti myös varsinaisten rakennettavien alueiden ulkopuolella sijaitseviin kohteisiin.

3.2 Sähkönsiirtoreitit
Uusien voimajohtojen rakentamisesta aiheutuu samankaltaisia vaikutuksia kuin voimalapaikkojen
rakentamisesta. Voimajohtoaukea muutetaan puuttomaksi, mikä aiheuttaa metsäalueilla avohakkuiden kaltaisia vaikutuksia, kuten metsäalueiden pirstoutumista ja reunavaikutusta. Pysyviä vaikutuksia voi aiheutua lähinnä uusille pylväspaikoille ja johtoaukean reunavyöhykkeelle.
Maakaapelin rakennuksen aikana metsäalueelle raivataan noin 20 m leveä työ- ja asennusalue,
josta johtoalueen osuus on 10 m. Puusto poistetaan ja maata muokataan maakaapelin alueelta ennen kaapelin asentamista, mikä voi aiheuttaa pysyviä vaikutuksia kasvillisuuteen. Maakaapelin johtoaukea (10 m) myös pidetään pääosin puuttomana ja puustoa poistetaan asennuksen jälkeen, tasaisin väliajoin.

4 Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kriteerit
Vaikutuksen merkittävyys määritetään vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella kaava-YVA-selostuksen luvussa 5.4 ”Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely” esitetyn taulukon 5.6 perusteella. Arviointi on tehty seuraavissa taulukoissa 4.1 ja 4.2 esitettyjen kriteerien mukaisesti.
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Taulukko 4.1. Vaikutusalueen herkkyys kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa.
Vaikutuskohteen
herkkyys
Suuri

Lainsäädännön ohjaus

Alttius muutoksille

Vaikutusalueella on useita luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja lajeja tai
luontotyyppejä, erityisesti suojeltavia tai
rauhoitettuja lajeja, luonnontilaisia ja
edustavia valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia luontotyyppejä tai valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja.
Vaikutusalueella on suuri osuus uhanalaisen tai hyvin harvinaisen lajin populaatiosta.

Kohtalainen

Vaikutusalueella on silmälläpidettäviä tai
alueellisesti uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä tai vesilailla suojeltuja kohteita.
Vaikutusalue on osaksi luonnontilaista.

Vähäinen

Vaikutusalueella esiintyy Suomen ja EU:n
tasolla luokittelemattomia ja suojelemattomia lajeja sekä luontotyyppejä ja Suomessa elinvoimaisiksi (LC) määriteltyjä
luontotyyppejä tai metsälailla suojeltuja
kohteita.

Tärkeä laajemman ekosysteemin toimivuuden kannalta, muutoksen kestokyky heikko, palautumaton tai heikosti
palautuva. Suojelluille tai suojelun
kannalta tärkeille lajeille tärkeät luontotyypit.
Alue on yhtenäinen sekä täysin tai
suurimmaksi osaksi luonnontilainen ja
suurimmaksi osaksi ilman ihmisen vaikutusta.
Korvaavaa luonnonarvoiltaan vastaavaa aluetta ei ole alueellisesti olemassa.
Ei erityisen tärkeä laajemman ekosysteemin toimivuuden kannalta tai kestää hyvin muutosta ja palautuvuus on
kohtalainen.
Alue on osaksi luonnontilaista ja ilman
ihmisen vaikutusta.
Korvaavaa luonnonarvoiltaan vastaavaa aluetta ei ole paikallisesti olemassa, mutta alueellisesti on.
Alue ei ole tärkeä laajemman ekosysteemin kannalta, kestää hyvin muutosta ja palautuvuus on hyvä.
Alue ei ole juurikaan luonnontilassa ja
ihmisen vaikutus on selvä ja näkyvä
(suot pääosin ojitettuja, metsät käsiteltyjä talousmetsiä).
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Taulukko 4.2. Muutoksen voimakkuuden kriteerit kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien
vaikutusten arvioinnissa.
Muutoksen
suuruus
Suuri kielteinen muutos

Kohtalainen
kielteinen
muutos
Vähäinen
kielteinen
muutos
Ei muutosta

Voimakkuus ja suunta

Alueellinen laajuus

Muutokset kohdistuvat useiden avainlajien populaatioihin niitä heikentäen.

Muutokset ovat alueellisia tai paikallisia.

Muutos heikentää tai pirstoo selvästi tai
tuhoaa lajien elinympäristöjä tai yksipuolistaa luonnonympäristöä valtakunnallisesti tai alueellisesti
Muutos luonnonympäristössä alueen
ekosysteemien säilyessä
Ei juurikaan muutoksia ekosysteemien
toimintaan.

Paikallisia muutoksia.

Vaikutukset kohdistuvat hankealueen läheisyyteen, laaja-alaiset muutokset ovat vähäisiä.

Ei oleellisia muutoksia kasvillisuuteen,
luontotyyppeihin tai ekologiin prosesseihin tai mahdolliset muutokset ovat välittömästi palautuvia

5

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin

5.1

Tuulivoimahankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin

5.1.1

Rakennusvaihe
Rakentamisen aikaisia suoria vaikutuksia ei kohdistu kummassakaan vaihtoehdoissa hankealueen
huomionarvoisiin luontotyyppikohteisiin. Huomionarvoisista kohteista tuulivoimaloiden sijoituspaikat sijaitsevat lähimmillään noin 100-150 m etäisyydellä (VE 1 voimalapaikka ja tiet Lampinevan
nevaosista).
Vaihtoehdossa VE 1 voimalapaikkoja sekä huoltoteitä on vaihtoehtoa VE 2 hieman enemmän,
mutta aluemenetykset kohdistuvat luonnontilaltaan heikentyneisiin tai muuttuneisiin kohteisiin.

5.1.2

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Toiminnan aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat vähäiset. Toiminnan aikaisia vaikutuksia voi aiheutua lähinnä tuulivoimahankkeen parantuneen tieverkoston myötä mahdollisesti lisääntyneestä ihmistoiminnasta, joka voi aiheuttaa metsänpohjan kulumista. Hankealueelle
sijoittuu nykytilassakin useita metsäautoteitä, joten tieverkoston parantumisella ei arvioida olevan
oleellista merkitystä alueen saavutettavuuteen.

5.1.3

Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden purkamisen jälkeen rakennuspaikkojen kasvillisuus palautuu osittain. Osa rakentamisalueista jää pysyvästi avoimiksi alueiksi, joissa esiintyy hyvin niukasti kasvillisuutta. Tämän kaltaiset pysyvämmän luonteiset vaikutukset kohdistuvat huoltoteihin ja voimalapaikoille, jotka perustetaan alueelle tuotaville maamassoille. Muilla avoimina pidetyillä alueilla kasvillisuus palautuu
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ajan kuluessa kuta kuinkin ennalleen. Kasvillisuuden palautuminen ennalleen voi kuitenkin viedä
kymmeniä vuosia. Vaikutusten suuruus riippuu siitä, kuinka laajasti ja voimallisesti voimalapaikkojen ja huoltoteiden alueita ennallistetaan. Kummassakin hankevaihtoehdossa VE 1 ja VE 2 toiminnan jälkeiset vaikutukset arvioidaan vähäisesti myönteisiksi tai merkityksettömiksi.
5.1.4

Vaikutukset huomioitaville luontokohteille
Kummassakaan hankevaihtoehdossa VE 1 ja VE 2 voimalapaikkoja ei sijoitu arvokkaiksi luokitelluille
kohteille. Yksittäiset tuulivoimalat vaativat noin hehtaarin kokoisen rakentamisalan, ja voimalapaikkojen rakentaminen aiheuttaa vähäisessä määrin metsäelinympäristöjen pirstoutumista hankealueella.
Hankevaihtoehdossa VE 1 Lampinevan alueelle sijoittuvan voimalapaikan rakentamisen edistää
Lampinevan alueen kuivumista. Suon pohjoisosa on vain osin ojitettua, mutta eteläosa valtaosin
ojitettu. Kuivattava vaikutus kohdistuu vaarantuneisiin rämetyyppeihin ja karuihin avonevaosiin.
Hankevaihtoehdosta VE 2 ei aiheudu toiminnan aikaisia vaikutuksia huomion arvoisiin kasvillisuuskohteisiin.
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Taulukko 5.1. Tuulivoimahankkeen vaikutukset.

Vaikutusalueen
herkkyys

Muutoksen
suuruus

Vaikutusten
merkittävyys
alueen herkkyyden ja muutoksen suuruuden
perusteella

VE 1 (9 voimalaa)

VE 2 (8 voimalaa)

Vähäinen.
Hankealueella esiintyy joitakin alueellisesti uhanalaisia luontotyyppejä ja
mm. muutama metsälakikohde,
jonka perusteella herkkyys voisi olla
kohtalainenkin. Luontotyyppikohteet
ovat kuitenkin pääasiassa hyvin pienialaisia tai sijoittuvat lähes kauttaaltaan ojitettujen soiden keskiosiin
(luonteeltaan edelleen muuttuvia).
Alue ei ole juurikaan luonnontilassa.
Vähäinen kielteinen muutos.
Vaikutukset ilmenevät metsätalouden muuttamissa ympäristöissä. Arvokkaisiin luontokohteisiin vaikutukset ovat vähäisiä (lähinnä mahdolliset
kuivattavat vaikutukset Lampinevalla). Ei juurikaan muutoksia ekosysteemien toimintaan.
Vähäinen/Merkityksetön
Rakentamisen aikaisia suoria vaikutuksia ei kohdistu kummassakaan
vaihtoehdoissa hankealueen huomionarvoisiin luontotyyppikohteisiin.
Toiminnan aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat
vähäiset. Kummassakin hankevaihtoehdossa VE 1 ja VE 2 toiminnan jälkeiset vaikutukset arvioidaan vähäisesti myönteisiksi tai merkityksettömiksi. Kummassakaan hankevaihtoehdossa VE 1 ja VE 2 voimalapaikkoja
ei sijoitu arvokkaiksi luokitelluille kohteille.

Vähäinen.
Hankealueella esiintyy joitakin alueellisesti uhanalaisia luontotyyppejä ja
mm. muutama metsälakikohde,
jonka perusteella herkkyys voisi olla
kohtalainenkin. Luontotyyppikohteet
ovat kuitenkin pääasiassa hyvin pienialaisia tai sijoittuvat lähes kauttaaltaan ojitettujen soiden keskiosiin
(luonteeltaan edelleen muuttuvia).
Alue ei ole juurikaan luonnontilassa.
Vähäinen kielteinen muutos.
Vaikutukset ilmenevät metsätalouden muuttamissa ympäristöissä. Arvokkaisiin luontokohteisiin vaikutukset ovat vähäisiä (lähinnä mahdolliset
kuivattavat vaikutukset Lampinevalla). Ei juurikaan muutoksia ekosysteemien toimintaan.
Vähäinen/Merkityksetön
Rakentamisen aikaisia suoria vaikutuksia ei kohdistu kummassakaan
vaihtoehdoissa hankealueen huomionarvoisiin luontotyyppikohteisiin.
Toiminnan aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat
vähäiset. Kummassakin hankevaihtoehdossa VE 1 ja VE 2 toiminnan jälkeiset vaikutukset arvioidaan vähäisesti myönteisiksi tai merkityksettömiksi. Kummassakaan hankevaihtoehdossa VE 1 ja VE 2 voimalapaikkoja
ei sijoitu arvokkaiksi luokitelluille kohteille.

5.2

Sähkönsiirtoreittien vaikutukset kasvillisuuteen

5.2.1

Rakennusvaihe
Rakentamisvaiheessa sähkönsiirtoreitiltä raivataan puustoa ja haitalliset vaikutukset ovat korostuneempia puustoltaan tiheämmillä luontokohteilla. Harvapuustoisilla suokohteilla vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Ilmajohtona uudessa maastokäytävässä toteutettavalla reitillä puuttomana pidettävän johtoaukean leveys on 26–30 metriä, jota ympäröi molemmilla puolilla 10 metriä leveä
reunavyöhyke. Tällöin johtoalueen leveys on noin 46 metriä. Uuteen maastokäytävään sijoittuvan
maakaapelin rakennuksen aikainen työ- ja asennusalue, jolta puusto poistetaan, on leveydeltään
noin 10 metriä.
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Sekä ilmajohtona että maakaapelilla toteutettu sähkönsiirto lisää molemmissa vaihtoehdoissa metsäalueiden pirstoutumista paikallisesti. Alueen maankäyttö, metsien talouskäyttö sekä metsäautoverkosto huomioiden johtoalueen pirstova vaikutus on kuitenkin melko vähäinen.
Sähkönsiirtolinjalta A, joka on todennäköisin toteutettava maakaapelilinjaus, ei ole tehty luontoselvitystä, mutta linjalta on otettu valokuvat, joiden perusteella voidaan arvioida vaikutuksia.

Kuva 5.1. 11.12.2021 sähkönsiirtolinjalta A otettujen valokuvien paikat. Numerot on lisätty seuraaviin valokuviin.

1

2

3

4
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6

5

8

7

9

11

10

12
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13

15

14

16

Taulukko 5.2. Sähkönsiirron maakaapelivaihtoehtojen vaikutukset. Arviointi on tehty edellä esitettyjen valokuvien perusteella.
Sähkönsiirtovaihtoehto A
Vaikutusalueen herk- Vähäinen.
kyys
 Voimajohdon alue on tien piennarta, talousmetsää ja peltoa.
Muutoksen
Vähäinen kielteinen muutos.
suuruus
 Metsään raivataan noin 10 metriä leveä aukko. Tien reunassa puustoa on tarpeen kaataa noin 3 metriä levältä alueelta. Peltoalueilla
kaapeli kaivetaan maahan, jonka jälkeen peltoa voi vapaasti käyttää.
Vaikutusten merkittä- Vähäinen
vyys alueen herkkyy-  Rakentaminen tehdään tien viereen, pelloille ja metsäalueelle. Raden ja muutoksen
kentamisen alle ei todennäköisesti jää huomionarvoisia luontokohsuuruuden perusteita.
teella

5.2.2

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Toiminnan aikana sähkönsiirtoreitillä voimajohtoaluetta pidetään avoimena ja puustoa säännöllisesti raivataan. Sekä ilmajohdolla että maakaapelilla toteuttaessa sähkönsiirtoon liittyy maankäyttörajoitteita. Sähkönsiirtoreitin rakenteita huolletaan tarvittaessa. Sähkönsiirron vaihtoehdoissa ei
aiheudu toiminnan aikaisia vaikutuksia, jotka eroaisivat rakentamisesta aiheutuvista vaikutuksista.
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5.2.3

Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Sähkönsiirron järjestelyjen mahdollisen purkamisen jälkeen muutokset kasvillisuudessa maakaapelin poistamisen jälkeen ovat vastaavanlaisia kuin maakaapelin asentamisen jälkeiset. Kasvillisuuden
palautuminen (mm. puuston kasvu) ennalleen voi viedä joitakin kymmeniä vuosia. Vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään luokkaan ”ei vaikutusta”.

5.2.4

Vaikutukset huomioitaville luontokohteille
Sähkönsiirtoreitin vaihtoehtojen varrelta ei ole tunnistettu muita arvokkaita luontokohteita kuin
Vääräjoki, jonka kumpikin reitti ylittää. Virtaveden uoman välittömässä läheisyydessä rakentaminen voi aiheuttaa vesistövaikutuksia, joista olennaisimpana kiintoainesvaikutus. Vaikutus rajoittuu
rakentamisaikaan, on hyvin lyhytaikaista ja paikallista.

5.3 Hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE 0) vaikutukset
Hankkeen toteuttamatta jättämisellä vaihtoehdossa VE 0 ei olisi juurikaan suoria vaikutuksia kasvillisuuteen tai luontotyyppeihin. Voimalapaikoille syntyvät avonaiset, puuttomat alueet jäisivät toteutumatta. Alueen metsätalouspiirteet huomioiden, vastaavia puuttomia alueita tullee kuitenkin
syntymään tulevaisuudessa joka tapauksessa. Pitkällä aikavälillä mahdollisia vaikutuksia on vaikea
arvioida, mutta ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät huomioiden, uusiutuvien energiantuotantomuotojen toteuttamatta jättämisillä voi olla haitallisia vaikutuksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin.

6 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Yhdessä hankealueen ympärille mahdollisesti suunniteltavien ja toteutuvien tuulivoimahankkeiden
kanssa Tevaniemen tuulivoimahanke pirstoo alueellisella tasolla metsäelinympäristöjen verkostoa.
Arvokkaaseen kasvillisuuteen tai huomionarvoisiin luontotyyppeihin ei kuitenkaan muodostu yhteisvaikutuksia tiedossa olevien muiden hankkeiden kanssa.

7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Sähkönsiirtoreitin rakentamisessa tulee huomioida Vääräjoen virtavesikohde ja noudattaa hyvän
rakentamistavan mukaisia kiintoainesvaikutuksia vähentäviä rakentamistapoja.

8 Arvioinnin epävarmuustekijät
Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuva vaikutusten arviointi perustuu hanketta varten tehtyihin luontoselvityksiin ja muuhun olemassa olevaan lähtöaineistoon. Luontoselvitykset eivät kata
kaikkia lajeja tai lajiryhmiä ja niissä on kuvattu luonnonympäristön sen hetkinen tila. Hankealueen
luontotyyppien kartoitukseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä, sillä kartoitusajankohta oli
sovelias luontotyyppien kartoittamiseen. Luontotyyppitason maastoselvityksissä yksittäisiä kasvilajeja jää aina havaitsematta.

9 Yhteenveto
Rakentamisen aikaisia suoria vaikutuksia ei kohdistu kummassakaan vaihtoehdoissa hankealueen
huomionarvoisiin luontotyyppikohteisiin. Huomionarvoisista kohteista tuulivoimaloiden sijoituspaikat sijaitsevat lähimmillään noin 100–150 m etäisyydellä (VE 1 voimalapaikka ja tiet Lampinevan
nevaosista).
Vaihtoehdossa VE 1 voimalapaikkoja sekä huoltoteitä on vaihtoehtoa VE 2 hieman enemmän,
mutta aluemenetykset kohdistuvat luonnontilaltaan heikentyneisiin tai muuttuneisiin kohteisiin.
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Toiminnan aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat vähäiset.
Tuulivoimaloiden purkamisen jälkeen rakennuspaikkojen kasvillisuus palautuu osittain. Vaikutusten
suuruus riippuu siitä, kuinka laajasti ja voimallisesti voimalapaikkojen ja huoltoteiden alueita ennallistetaan. Kummassakin hankevaihtoehdossa VE 1 ja VE 2 toiminnan jälkeiset vaikutukset arvioidaan
vähäisesti myönteisiksi tai merkityksettömiksi.
Kummassakaan hankevaihtoehdossa VE 1 ja VE 2 voimalapaikkoja ei sijoitu arvokkaiksi luokitelluille
kohteille. Yksittäiset tuulivoimalat vaativat noin hehtaarin kokoisen rakentamisalan, ja voimalapaikkojen rakentaminen aiheuttaa vähäisessä määrin metsäelinympäristöjen pirstoutumista hankealueella.
Hankevaihtoehdossa VE 1 Lampinevan alueelle sijoittuvan voimalapaikan rakentamisen edistää
Lampinevan alueen kuivumista. Suon pohjoisosa on vain osin ojitettua, mutta eteläosa valtaosin
ojitettu. Kuivattava vaikutus kohdistuu vaarantuneisiin rämetyyppeihin ja karuihin avonevaosiin.
Hankevaihtoehdosta VE 2 ei aiheudu toiminnan aikaisia vaikutuksia huomion arvoisiin kasvillisuuskohteisiin.
Yhteenveto hankkeen vaikutuksista kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin:
 Rakentamisen aikaisia suoria vaikutuksia ei kohdistu kummassakaan vaihtoehdoissa kaavaalueen huomionarvoisiin luontotyyppikohteisiin.
 Toiminnan aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat vähäiset.
 Tuulivoimaloiden purkamisen jälkeen rakennuspaikkojen kasvillisuus palautuu osittain.
 Kummassakaan hankevaihtoehdossa VE 1 ja VE 2 voimalapaikkoja ei sijoitu arvokkaiksi luokitelluille kohteille.
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1 Aineistot ja menetelmät
Hanketta varten laadittujen pesimälinnustoselvitys sekä kevät- ja syysmuuttoselvitykset. Hankkeen
linnustoselvitykset on laatinut Suomen Luontotieto Oy. Linnustollisesti arvokkaiden kohteiden (IBA, FINIBA- ja MAALI-alueet) sekä valtakunnallisten päämuuttoreittien osalta tiedot koottiin BirdLife
Suomen paikkatietoaineistoista.
Tutkimusalueen pesimälinnusto selvitettiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää (Koskimies
1994) käyttäen, siten että laskennoissa etsittiin lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen 2019) mainittuja lintulajeja. Laskentakierrokset (kaksi)
tehtiin 7.-17.5 ja 7.-20.6.2021 aamuisin klo 3.30–9.00 välisenä aikana. Osana pesimälinnustoselvitystä alueella kuunneltiin soidintavia pöllöjä kahtena iltana maaliskuussa. Metson soidinpaikkoja
selvitettiin osana pesimälinnustoselvitystä maaliskuussa ja toukokuussa 2021. Pesimälinnustoselvityksen tuloksiin otettiin mukaan alueelle kesä-elokuussa tehdyn luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen aikaiset lintuhavainnot, mikäli oletettiin että laji oli pesinyt alueella. Nämä havainnot koskivat mm. kanalintupoikueita.
Lintujen kevätmuuttoa seurattiin 12 päivänä 25.3.-10.5.2021 välisenä aikana. Muutonseuranta ei
ollut satunnaista ja muutontarkkailupäivät pyrittiin valitsemaan muuton kannalta sääolosuhteiltaan
parhaimpiin päiviin. Kurkien päämuuton aikaan alueella oli havainnointia päivittäin. Havainnointia
suoritettiin suunnittelualueen keskellä sijaitsevalta metsäautotieltä ja nimettömältä mäeltä, joka
sijaitsi laajan hakkuuaukean reunalla. Yhtenä päivänä (14.4) havainnointia tehtiin myös louhikkoiselta mäkialueelta alueen luoteisosassa.

Kuva 1-1. Kevätmuuttoseurannan seurantapisteet.
Lintujen syysmuuttoa seurattiin 12 päivän ajan 8.9.-11.10.2019 13 päivänä. Elokuussa havainnointipäiviä oli 2, syyskuussa 6 ja lokakuussa 5 (yht. 90 t) Lisäksi muiden selvitysten yhteydessä käytiin
elokuussa Ylisen Kotajärven luhdilla, jossa havaittiin muutamia kahlaajia ja nämä havainnot otettiin
mukaan syysmuuttoselvitykseen. Havainnointia suoritettiin suunnittelualueen keskellä sijaitsevalta
metsäautotieltä ja nimettömältä mäeltä, joka sijaitsi laajan hakkuuaukean reunalla. Lisäksi muuttoa
seurattiin kolmena päivänä alueen koillisnurkkauksesta Laakakallion alueelta.
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Kuva 1-2. Syysmuuttoseurannan seurantapisteet.
Raportti pesimälinnustoselvityksestä ja syysmuuton seurannasta ovat YVA-selostuksen liitteenä.

2 Nykytilan kuvaus
2.1 Linnustollisesti arvokkaat alueet (IBA-, FINIBA- ja MAALI-alueet)
Hankealueella ei sijaitse kansainvälisesti (IBA), kansallisesti (FINIBA) tai maakunnallisesti (MAALI)
arvokkaiksi luokiteltuja linnustoalueita.
Kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA) ei sijaitse hankealueen lähialueilla. Lähimpänä kaava-aluetta sijaitsevat Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) ovat Seitsemisen alue ja Parkanon-Karvian rajaseudun suot. Seitsemisen alue sijaitsee noin 13 kilometrin etäisyydellä hankealueesta itään. Parkanon-Karvian rajaseudun suot sijaitsee puolestaan yli 20 kilometriä hankealueesta pohjoiseen.
Lähin maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI -alue) on Ikaalisten Heittolanlahti, 2,4 kilometriä
hankealueesta länteen. Ikaalisten Riitiala/Vähäjärven MAALI-alue sijaitsee puolestaan 5,0 kilometriä hankealueesta länteen. Kummallakin kohteella on pesivänä monipuolinen kosteikkolajisto. Lisäksi Heittolanlahdella tavataan muutonaikana merkittäviä määriä haarapääskyä.
Sähkönsiirtoa koskevat reittivaihtoehdot sijoittuvat Riitialan/Vähäjärven alueen välittömään läheisyyteen. VE A sijoittuu lähimmillään alle 100 metrin etäisyydelle kosteikosta ja VE V
B 200-300 metrin etäisyydelle. Heittolanlahteen kummallakin reittivaihtoehdolla etäisyyttä on vähimmillään noin 800-900 metriä.
Muut MAALI-kohteet sijoittuvat yli 15 kilometrin etäisyydelle hankealueesta.
Hankealueen lähialueilla ei sijaitse linnuston perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytettyjä kohteita (SPA-alueet). Lähin SPA-alue on Alhonlahden alue, noin 20 kilometriä hankealueesta etelään.
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Kuva 2-1. Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) ja maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) sekä
lintudirektiivin perusteella perustetut Natura 2000-verkostoon kuluvat lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet (SPA) noin 20 km säteellä kaava-alueesta (BirdLife Suomi ry 2021, Suomen ympäristökeskus 2021)

2.2 Pesimälinnusto
2.2.1

Johdanto
Tässä kappaleessa on kuvattu kaava-alueen pesimälinnustoa alueella maastokaudella 2020 suoritettujen linnustoselvitysten tuloksiin perustuen.

2.2.2

Pesimälinnustosta yleisesti
Alueen pikkujärvet ja lammet ovat karuja ja niillä pesii vain muutamia vesilintulajeja. Vesilinnuista
alueella havaittiin pesivänä laulujoutsen, tavi, sinisorsa ja telkkä. Kahlaajista havaittiin metsäviklo,
lehtokurppa ja rantasipi. Rantasipi pesi Ylisen Kotajärven alueella.
Alueen pesivään petolintulajistoon kuuluu ainakin hiirihaukka, jonka saalistusreviiri ulottuu tutkimusalueen puolelle. Runsaina myyrävuosina alueella saattaa pesiä useampikin hiirihaukka pari. Ylisellä Kotajärvellä havaittiin saalistava nuolihaukka lepakkoselvityksen yhteydessä, mutta lajin pesintää ei tutkimusalueen puolella todettu. Kalasääksiä ei alueella pesi, eikä lajista tehty edes ylilentohavaintoja lajin pesimäaikana. Lähin tunnettu sääksen pesä (tekopesä) sijaitsee 1,5 kilometriä
kaakkoisimmasta voimalapaikasta itään (edellinen tiedossa oleva pesintä 2001).
Alueen metsäkanalintukanta on kohtalainen tai heikko johtuen ilmeisesti runsaista hakkuista ja
nuorten taimikoiden suuresta osuudesta metsäpinta-alasta. Riihikallion alueella on metson soidinpaikka, mutta teeren soidinpaikkoja ei alueella havaittu.
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Pikkujyrsijäkannat olivat keväällä ja kesällä 2021 alueella hyvin niukat ja pöllöjen lisääntymismahdollisuudet olivat heikot. Osa tutkimusalueesta kuuluu viirupöllön ja varpuspöllön reviireihin. Runsaina myyrävuosina alueella pesinee myös helmipöllö.
Kokonaisuutena alueen pesimälinnustoa voi pitää tyypillisenä talousmetsien linnustona, jossa nuorten metsien osuus näkyy vahvasti pesimälajistossa. Valtaosa suunnitelluista voimalayksiköistä tulisi
sijoittumaan joko taimikkoalueille tai nuoriin harvennettuihin talousmetsiin, joissa lajimäärä ja linnuston tiheys ovat pieniä. Vanhoja 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 suolinnustoltaan alue on hyvin niukkaa.
2.2.3

Suojelullisesti huomioitavat pesimälajit
Pesimälinnustoselvityksessä alueella tavattiin pesivänä yhdeksän lintudirektiivin liitteen I lajia ja
neljä valtakunnallisesti uhanalaista lintulajia. Suojelullisesti huomioitavia lajeja tavattiin eri puolilla
hankealuetta.
Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella tavattiin laulujoutsen (1 pari), kurki (1), pyy (5), teeri (+2),
metso (3), palokärki (1-2), viirupöllö (1), varpuspöllö (1) ja pikkulepinkäinen (1). Näistä metsolla
havaittiin soidinpaikka hankealueen itäreunalla, noin 900 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalapaikasta. Soidinpaikalla havaittiin jonkin verran soitimeen viittavia jälkiä ja paikalla havaittiin kaksi
kukkoa. Uhanalaisista lajeista alueella pesii hiirihaukka (VU), töyhtötiainen (VU, 2 paria) ja jo edellä
mainittu varpuspöllö. Silmälläpidettävistä lajeista (NT) alueella havaittiin harvalukuisina västäräkki
ja närhi.
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Kuva 2-2. Suojelullisesti huomioitavien lintulajien havaintopaikat/reviirit.

2.3 Muuttolinnusto
Seuraavassa on esitetty yhteenvedot hankkeen muutonseurannoista. Laji-/lajiryhmäkohtaiset tulokset on esitetty kaava-YVA-selostuksen liitteessä olevissa muuttoselvitysraporteissa.
Valtakunnallisista päämuuttoreiteistä Ikaalinen sijoittuu kurkien kevät- ja syysmuuttoreitin varrelle.
Sisämaassa päämuuttoreitti vaihtelee vuosittaisista tuuliolosuhteista johtuen useiden kymmenien
kilometrien levyisellä vyöhykkeellä (reitin kokonaisleveys noin 100 km) ja joinakin vuosina kurkien
päämuuttoreitti sijoittuu Ikaalisten alueelle (Toivanen, ym. 2014).
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Yhteenveto kevätmuutosta
Kevään 2021 muuttohavainnoinnissa havaittiin kohtalaisen runsasta kurkimuuttoa, mutta muiden
lajien ja lajiryhmien osalta havaitut yhteismäärät olivat melko pieniä.
Kurkia havaittiin yhteensä 1430. Kurkien kevätmuutto ajoittui keväällä 2021 melko pitkälle ajanjaksolle ja muuton huippupäivä oli 19.4. Päämuuttopäivänä kurkia havaittiin 876 ja vielä seuraavana
päivänä 240. Alueen läpi muutti yksittäisiä kurkia jo maaliskuun lopussa ja viimeiset muuttaviksi
tulkitut kurjet havaittiin 3.5. Osa kurjista muutti Tevaniemen kylän ylitse tai alueen länsipuolitse,
tai tutkimusalueen yli. Valtaosa kurjista muutti hyvin korkealla, suotuisan sivumyötäisen tuulen ansioista.
Vesilintuja seurannassa havaittiin melko niukasti. Laulujoutsenia havaittiin 72 yksilöä ja hanhia noin
170 yksilöä. Muutonseurannassa hanhia nähtiin vain vähän, vaikka keväällä alueen luoteispuolella
sijaitsevalla Vähäjärvellä levähti keväällä 2021 satoja hanhia, jotka kävivät ruokailemassa Riitialan
ja myös Tevaniemen pelloilla. Tutkimusalue jää sivuun ilmeisesti Kyrkösjärveä pitkin kulkevalta hanhien muuttoreitiltä. Yhteensä metsähanhia havaittiin 126 yksilöä ja näiden lisäksi havaittiin noin 40
määrittämätöntä harmaahanhilajia sekä vähäisesti 8 tundrahanhia. Muista vesilinnuista seurannan
yhteydessä nähtiin pieniä määriä puolisukeltajasorsia. Ylisellä Kotajärvellä havaittiin elokususa
muutamia kymmeniä sorsia ja taveja.
Petolintuja havaittiin kohtuullisen runsaasti, yhteensä 118 yksilöä. Yli 90 % kaikista petolintuhavainnoista tehtiin törmäysriskikorkeuden yläpuolella. Runsaimpia lajeja olivat varpushaukka (33 yksilöä), tuulihaukka (25 yksilöä) ja hiirihaukka (19 yksilöä). Suurista petolinnuista seurannassa havaittiin vain sääkseä (5 yksilöä) ja merikotkaa (3 yksilöä).
Muista törmäyksille alttiimmista lajiryhmistä kahlaajia ja lokkilintuja havaittiin niukasti, korkeintaan
muutamia kymmeniä yksilöitä. Kahlaajista runsain oli kuovi (33 yksilöä).
Kevään 2021 muuttohavainnoinnin johtopäätöksenä suunnittelualueen poikki ei kulje merkittävää
lintujen muuttoväylää, eikä alueella ole muuttoa ohjaavia johtolinjoja. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva Kyrösjärvi toimii todennäköisesti muuttoa paikallisesti ohjaavana linjana ainakin laulujoutsenille ja hanhille, mutta suunnittelualueelle asti tämä johtolinja ei ulotu. Suunnittelualueen
välittömässä läheisyydessä ei myöskään sijaitse merkittäviä lintujen kevätmuutonaikaisia levähdysalueita, jotka ohjaisivat lintuja kulkemaan tuulipuistoalueen lävitse.
Yhteenveto syysmuutosta
Syysmuuttoseurannan tulokset hyvin samansuuntaiset kuin keväällä. Syksyn 2021 muutonseurannassa havaittiin kohtalaisen runsasta kurkimuuttoa, mutta kevään tapaan muiden lajien ja lajiryhmien osalta havaitut yhteismäärät olivat melko pieniä.
Kurkia havaittiin yhteensä 2060. Kurkien syysmuutto ajoittui syksyllä 2021 hyvin pitkälle ajanjaksolle. Ensimmäiset muuttajat havaittiin elokuun lopulla ja viimeinen muuttoryntäys lähes lokakuun
puolivälissä. Pirkanmaan alueella päämuuttopäiviä olivat 15.9. ja 13.10. Syyskuun päämuuttopäivänä Tevaniemen alueella havaittiin 1600 kurkea ja muutto kulki selkeästi alueen itäpuolitse. Lokakuun muuttohuippuna ei ollut seurantaa alueella.
Syysmuutonseurannassa vesilinnuista runsain oli laulujoutsen, jota havaittiin 92 yksilöä. Lajin päämuutto ajoittuu myöhäissyksyyn. Hanhia havaittiin puolestaan noin 360 yksilöä. Valtaosa näistä oli
metsähanhia (265 yksilöä). Muista hanhilajeista varmuudella havaittiin tundrahanhia ja kanadanhanhia. Valtaosa metsähanhista muutti joko törmäysriskikorkeudella tai sen alapuolella. Muista
vesilinnuista seurannan yhteydessä nähtiin yksi noin 20 linnun taviparvi ja yksittäisiä telkkiä. Ylisellä
Kotajärvellä havaittiin huhtikuussa noin 40 tavia ja sinisorsaa sekä 4 haapanaa.
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Petolintuja havaittiin melko runsaasti, yhteensä 117 yksilöä. Kaikista petolintuhavainnoista 78 %
tehtiin törmäysriskikorkeuden yläpuolella. Runsaimpia lajeja olivat varpushaukka (33 yksilöä), hiirihaukka (28 yksilöä ja tuulihaukka (15 yksilöä). Suurista petolinnuista seurannassa havaittiin kevätseurannan tapaan vain sääkseä (2 yksilöä) ja merikotkaa (4 yksilöä).
Muista törmäyksille alttiimmista lajiryhmistä kahlaajia ja lokkilintuja havaittiin niukasti, korkeintaan
muutamia kymmeniä yksilöitä. Kahlaajista runsain oli kapustarinta (35 yksilöä, vain 1 parvi).
Syysmuuttoseurannan johtopäätöksenä suunnittelualueen poikki ei kulje merkittävää lintujen
muuttoväylää, eikä alueella ole muuttoa ohjaavia johtolinjoja. Seurannassa havaittiin 2060 kurkea
mutta havainnoinnin aukkoisuuden vuoksi todellinen määrä on ollut tätä suurempi. Lähes kaikki
kurjet muuttivat kuitenkin törmäysriskikorkeuden yläpuolella.

3 Vaikutusten tunnistaminen
3.1 Tuulivoimahankkeen vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin (Kuva
3-1). Suorat vaikutukset ovat törmäyskuolleisuudesta johtuvia vaikutuksia. Epäsuorat vaikutukset
näkyvät lajistokoostumuksessa ja yksilömäärissä pidemmällä aikavälillä. Epäsuoria vaikutuksia ovat
häirintä, estevaikutus ja elinympäristömuutokset (esim. Hötker ym. 2006, Drewitt & Langston 2006,
Langston & Pullan 2003 sekä Fox ym. 2006). Vaikutukset jakautuvat myös ajallisesti rakennusvaiheen ja tuotantovaiheen erityyppisiin vaikutuksiin (Pearce-Higgins ym. 2012). Vaikutusten kohteena voivat olla joko tuulivoimahankkeen vaikutuspiirissä talvehtivat ja levähtävät lajit tai pesimälajisto.
Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset ovat usein hyvin vaihtelevia ja riippuvat hankkeen mittasuhteista, teknisistä ratkaisuista, maantieteellisestä sijainnista sekä ympäröivän alueen topografiasta ja alueen linnuston koostumuksesta. Lisäksi vaikutukset ovat pääsääntöisesti laji- ja paikkakohtaisia (Drewitt & Langston 2006).
Stewart ym. (2007) osoittivat metatutkimuksessaan, että yleisesti ottaen tuulivoimahankkeilla on
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia linnuston runsauteen tuulivoimahankkeiden alueella ja linnustovaikutuksissa on huomattavia eroja hankkeiden ja lajikohtaisten vaikutusten välillä. Tutkimuksesta
ei käynyt ilmi, johtuivatko kielteiset muutokset lintujen esiintymisessä tuulivoimahankkeiden välttelystä vai populaatiotason kielteisistä vaikutuksista. Tutkimuksessa vaikutusten arvioinnissa mukana olivat myös talvehtivat linnut, jotka voivat olla alttiimpia reagoimaan häiriötekijöihin verrattuna pesiviin lintuihin (vertaa Pearce-Higgins ym. 2012 ja Hötker ym. 2006). Vaikutuksille alttiimpia
lajiryhmiä järjestyksessään olivat sorsalinnut (Anseriformes), kahlaajat (Charadriiformes), haukat
(Falconiformes, Accipitriformes) ja varpuslinnut (Passeriformes). Mitä kauemmin tuulivoimahanke
oli ollut toiminnassa, sitä suuremmat kielteiset vaikutukset olivat. Voimaloiden lukumäärällä tai
koolla ei sen sijaan ollut juurikaan merkitystä (Stewart et al. 2007). Toisaalta Pearce-Higgins ym.
(2012) osoittivat tutkimuksessaan, että suurimmat pesimälinnustovaikutukset syntyivät rakennusvaiheessa ja häiriötila palautui joidenkin lajien osalta normaalitasolle rakennusvaiheen jälkeisinä
vuosina energiantuotannon jo alettua. Tutkimuksessa oli mukana kymmenen lajia: nummiriekko,
kapustarinta, töyhtöhyyppä, suosirri, taivaanvuohi, kuovi, niittykirvinen, kiuru, kivitasku ja pensastasku.
Eri elinympäristöissä sijaitsevien tuulivoimahankkeiden vaikutukset voivat olla hyvinkin erilaisia ja
kohdistua eri lajeihin. Avomerihankkeissa mainittavimpia vaikutuksia ovat estevaikutukset, häirintä
ja elinympäristömuutokset. Avomailla edellä mainittujen lisäksi usein myös törmäysvaikutukset
nousevat merkittävimmiksi haittavaikutuksiksi.
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Uusimmissa monivuotisissa seurantatutkimuksissa havaittiin, että lintujen törmäykset voimaloihin
ovat hyvin harvinaisia (Suorsa 2018). Linnut kiertävät tuulivoima-alueet ja voimalat pääsääntöisesti
jo etäältä. Pimeään aikaan tuulivoimaloissa palavat punaiset lentoestevalot, joiden kirkkaus pidetään ilmailulain säännösten sallimissa puitteissa mahdollisimman himmeinä. Himmeät punaiset valot eivät houkuttele muuttolintuja puoleensa.

Suorat vaikutukset

Törmäykset

Epäsuorat vaikutukset

Häirintä

Elinympäristömuutokset

Estevaikutukset

Siirtyminen pois
optimaalisilta
esiintymisalueilta
Lentomatkojen
pidentyminen
Elinympäristön
kaventuminen

Ravinnonsaannin heikkeneminen

Yksilöiden kuolleisuus kasvaa

Energiantarpeen kasvaminen

Pesintätulos heikkenee

Muutokset lajin esiintymisessä ja populaatiokoossa

Kuva 3-1. Yleistetty kaavio tuulivoimatuotantoalueiden linnustovaikutuksista.

3.2 Sähkönsiirron vaikutusten tunnistaminen
Voimajohdot vaikuttavat paikallisesti metsälinnustoon johtoaukean hakkuiden seurauksena. Puuton johtoaukea aiheuttaa muutoksia alueen elinympäristörakenteessa ja voi vaikuttaa alueen pesimälajiston laji- ja runsaussuhteisiin. Lisäksi linnut voivat törmätä voimajohtoihin. Huomiopalloilla
tai vastaavilla merkinnöillä törmäykset voidaan kuitenkin estää lähes kokonaan. Tässä hankkeessa
sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, jolloin sähkönsiirto ei aiheuta lintujen törmäysriskiä.

4 Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kriteerit
Vaikutuksen merkittävyys määritetään vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella kaava-YVA-selostuksen luvussa 5.4 ”Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely” esitetyn taulukon 5.6 perusteella. Arviointi on tehty seuraavissa taulukoissa 4.1-4.4 esitettyjen
kriteerien mukaisesti.
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Taulukko 4.1. Vaikutusalueen herkkyys pesimälinnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutuskohteen
herkkyys

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Lainsäädännön ohjaus /
yhteiskunnallinen merkitys
Lintudirektiivin liitteen I
laji.
Luonnonsuojelulaissa
mainittu erityisesti suojeltu laji.
Useita uhanalaisia lajeja.
FINIBA-alue, IBA-alue tai
RAMSAR-kosteikko.
Kohdetta koskee lainsäädännölliset ohjearvot tai
suositukset.
Useita silmällä pidettäviä
lajeja tai vähintään yksi
uhanalainen laji.
MAALI-alue.
Ei lainsäädännöllistä asemaa.
Laji elinvoimainen.

Alttius muutoksille

Arvokas lajisto ei siedä muutoksia tai ihmisvaikutusta elinympäristössä tai sietää niitä heikosti.
Elinympäristön kyky ylläpitää arvokasta lajistoa
herkkä muutoksille.

Arvokas lajisto sietää kohtalaisesti muutoksia tai
ihmisvaikutusta elinympäristössä.
Elinympäristön kyky ylläpitää arvokasta lajistoa
jokseenkin herkkä muutoksille.

Arvokas lajisto viihtyy myös selvästi ihmisvaikutteisissa elinympäristöissä eikä ole kovin herkkä
elinympäristön muutoksille.
Elinympäristön kyky ylläpitää arvokasta lajistoa
heikkenee korkeintaan vähäisesti.

Taulukko 4.2. Muutoksen suuruusluokan kriteerit pesimälinnustoon kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa. Olennaisia myönteisiä muutoksia ei hankkeesta arvioida aiheutuvan.
Muutoksen
suuruus
Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Ei muutosta

Voimakkuus ja suunta

Ajallinen kesto

Hanke aiheuttaa voimakkuudeltaan suuren kielteisen muutoksen.
Suojelun taso heikentyy suuresti/kohtalaisesti valtakunnallisella tasolla.
Hanke aiheuttaa voimakkuudeltaan selvästi havaittavissa olevan kielteisen
muutoksen.
Suojelun taso heikentyy vähäisesti/kohtalaisesti alueellisella tasolla.
Muutos on kielteinen ja se on havaittavissa, mutta muutos on vähäinen.
Suojelun taso heikentyy paikallisella tasolla.
Hankkeen aiheuttama muutos on niin
pieni, että se ei käytännössä aiheuta mitään häiriötä tai siitä ei käytännössä ole
mitään hyötyä

Vaikutus havaittavissa toiminnan aikana, vaikutus palautumaton tai hyvin hitaasti palautuva
Vaikutus havaittavissa toiminnan aikana, palautuu nopeasti
toiminnan päätyttyä

Vaikutus on havaittavissa lyhytaikaisesti esimerkiksi rakennusaikana
Ei vaikutusta/Hyvin lyhytkestoinen vaikutus
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Taulukko 4.3. Vaikutuskohteen herkkyyskriteerit muuttolinnustoon kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa.
Vaikutuskohteen
herkkyys

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Lainsäädännöllinen ohjaus/
yhteiskunnallinen merkitys

Alttius muutoksille

Kohteesta on tiukasti säädetty lainsäädännössä.
Laji vaarantunut
Muuttoreitti valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittävä

Lajin väistökerroin on heikko ja se on altis
tai erittäin altis törmäyksille. Muuton korkeus sijoittuu suurelta osin tuulivoimalan
roottorin korkeudelle.
Kaava-alue sijaitsee muuttoreitin pullonkaulan alueella tai kerääntymisalueella.
Runsaasti muuttavia lintuja.
Kohdetta koskevat lainsääLajin väistökerroin on kohtalainen ja se on
dännölliset ohjearvot tai suo- jossain määrin altis törmäyksille. Muuton
situkset.
korkeus sijoittuu pääosin tuulivoimalan
roottorin korkeuden ylä- tai alapuolelle.
Laji silmälläpidettävä.
Maakunnallisen tason muut- Muutto tapahtuu laajalla vyöhykkeellä.
toreitti.
Jonkin verran muuttavia lintuja.
Ei lainsäädännöllistä asemaa Lajin väistökerroin on hyvä ja se ei ole kovin altis törmäyksille. Muuton korkeus siLaji elinvoimainen
joittuu lähes kokonaan tuulivoimalan rootEi selviä muuttoreittejä tai
torin korkeuden ylä- tai alapuolelle.
vain paikallisen tason muutHajanaista muuttoliikettä.
toreittejä
Muuttolintuja vähän.

Taulukko 4.4. Muutoksen suuruusluokan kriteerit muuttolinnustoon kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa. Olennaisia myönteisiä muutoksia ei hankkeesta arvioida aiheutuvan.
Vaikutuskohteen
herkkyys
Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Ei muutosta

Voimakkuus ja suunta

Ajallinen kesto

Hanke aiheuttaa voimakkuudeltaan suuren
kielteisen muutoksen.
Populaatiotason muutokset ovat suuria.
Koko lajin suojelun taso heikentyy suuresti.
Hanke aiheuttaa voimakkuudeltaan selvästi
havaittavissa olevan kielteisen muutoksen.
Suojelun tason heikentyy suuresti/kohtalaisesti alueellisella tasolla.
Muutos on kielteinen ja se on havaittavissa, mutta muutos on vähäinen.
Suojelun taso heikentyy paikallisella tasolla.
Hankkeen aiheuttama muutos on niin
pientä, että se ei käytännössä aiheuta mitään häiriötä tai siitä ei käytännössä ole mitään hyötyä

Vaikutus havaittavissa toiminnan aikana, pysyvä vaikutus tai palautuu hitaasti
toiminnan päätyttyä
Vaikutus havaittavissa toiminnan aikana, palautuu nopeasti toiminnan päätyttyä
Vaikutus on havaittavissa lyhytaikaisesti esimerkiksi rakennusaikana
Ei vaikutusta/Hyvin lyhytkestoinen vaikutus
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5 Vaikutukset linnustoon
5.1 Tuulivoimahankkeen vaikutukset
5.1.1

Rakennusvaihe
Linnustollisesti arvokkaat ja huomionarvoiset alueet
Kaava-alueella ei linnustoselvitysraportin perusteella sijaitse huomionarvoisia linnustokohteita ja
lähimmät linnustollisesti arvokkaat kohteet sijaitsevat yli 2 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta.
Suojelullisesti arvokkaat ja huomionarvoiset lintulajit
Rakennusvaiheen aiheuttamat häiriöt ovat väliaikaisia, epäsuoria häiriövaikutuksia. Lisäksi maa-ainesten otosta ja voimaloiden perustuksien ja uusien teiden rakentamisesta syntyy suoria vaikutuksia elinympäristömuutosten myötä rakennettavien alueiden muuttuessa.
Kaava-alueella tapahtuvan rakentamisen häiriövaikutus ulottuu noin 500 metrin etäisyydelle, alueen herkimmillä pesimälajeilla (metso, hiirihaukka) vaikutus voi olla tätä laajempikin. Rakentamisen
häiriövaikutus kohdistuu kaikkiin alueella tavattaviin huomionarvoisiin pesimälajeihin; laulujoutsen, kurki, pyy, teeri, metso, palokärki, viirupöllö, varpuspöllö ja pikkulepinkäinen, hiirihaukka,
töyhtötiainen, västäräkki ja närhi. Rakentamisen aikainen häiriövaikutus on väliaikainen ja rajoittuu
1-2 pesimäkauteen.
Kaava-alueella pesiviksi tulkittujen suojelullisesti arvokkaiden tai huomionarvoisten lajien elinolosuhteet muuttuvat elinympäristöjen häviämisen ja pirstoutumisen takia huonommiksi. Vaikutus
kohdistuu kuitenkin koko kaava-alueesta suhteellisen pieneen osaan lajien elinympäristöistä.
Kaava-alueen mittakaavassa hankkeen voi katsoa voimistavan metsätalouden kielteisiä linnustovaikutuksia.
Yhdellekään lajeista rakentamisen aikainen häiriö tai elinympäristömuutokset eivät ole kriittisiä lajien esiintymisen kannalta.
Muuttolinnut
Kaava-alueella tai sen vaikutusalueella ei sijaitse tärkeiksi tunnistettuja muutonaikaisia kerääntymisalueita. Hankkeella ei rakennusvaiheessa ole vaikutuksia muuttolinnustoon.

5.1.2

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Linnustollisesti arvokkaat ja huomionarvoiset alueet
Toiminnan aikainen häiriövaikutus on pitkäaikaista, pysyväluonteista. Suoria törmäysvaikutuksia ei
arvioida syntyvän juurikaan, koska kaava-alueella ei liiku merkittävissä määrin lintuja. Tuoreessa
seurantatutkimuksessa (Suorsa 2018) todetaan, että metsäkanalinnut (etenkin metso) on potentiaalisin törmäyksille altis lajiryhmä, ja että törmäykset tapahtuvat pääosin voimalan runkoon lentävien lintujen luullessa valkeaa voimalan runkoa vapaaksi ilmatilaksi ympäröivän tumman metsän
keskellä. Kaava-alueella metso ja teeri ovat harvalukuisia.
Voimaloiden pyörimisliikkeestä, melusta ja lisääntyneestä ihmistoiminnasta aiheutuva häiriö vaikuttaa haitallisesti linnustollisesti arvokkaiden ja huomionarvoisten alueiden pesivän lajiston koostumukseen ja parimääriin alle 500 m etäisyydelle linnustollisesti arvokkaista alueista rakennettaviksi suunniteltujen voimaloiden osalta. Kaava-alueella ei linnustoselvitysraportin perusteella sijaitse huomionarvoisia linnustokohteita.
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Tuoreessa ennen-jälkeen -koeasetelman selvityksiä koonneessa tutkimuksessa tuulivoimaloilla havaittiin metsoon karkotusvaikutus, jossa vaste oli havaittava aina 650 metrin etäisyydelle saakka
voimalasta (Coppes ym. 2020). Karkotusvaikutus oli luonnollisesti voimakkain tuulivoimaloiden läheisyydessä (lajin esiintymistodennäköisyys voimalapaikan välittömässä läheisyydessä noin 50 %
siitä, mitä se oli etäisyyksillä 650 -1 500 m). Laajempialaisia tuulivoiman rakentamisesta johtuvia
muutoksia metsotiheyksissä ei metatutkimuksessa kuitenkaan havaittu, eivätkä tiheydet poikenneet laajemmin kontrollialojen tiheyksistä. Teerellä ihmistoiminnan häiriövaikutukset ovat ilmeisesti samansuuntaisia (Grünschachner-Berger & Kainer 2011). Metsoa esiintyy kaava-alueella harvalukuisena. Hankkeen metsäkanalintuihin kohdistuvat häiriö- ja karkotusvaikutukset arvioidaan
paikallisiksi.
Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen toiminnanaikaisilla häiriövaikutuksilla voi olla vähäisiä
kielteisiä vaikutuksia pesimälinnustoon. Vaikutukset ovat paikallisia ja ne kohdistuvat vain vähäiseen määrään yksilöitä/pareja. Metsoon kohdistuvista vaikutuksista merkittävin on yksilöiden törmäysriski voimaloiden runkoihin. Kaakkurin osalta törmäysvaikutukset arvioidaan hyvin vähäisiksi,
koska Synsiänlahden ja kaava-alueella sijaitsevien pesimälampien väliin ei ole suunnitteilla voimaloita.
Petolinnut
Epäsuoraa häiriövaikutusta petolintuihin syntyy lisääntyneen ihmistoiminnan vuoksi. Voimaloiden
pyörimisliikkeestä, melusta ja lisääntyneestä ihmistoiminnasta aiheutuvan häiriön vaikutuksesta
kaava-alue muuttuu epäsuotuisammaksi petolintujen pesimis- ja saalistusalueena.
Petolinnuista vaikutukset kohdistuvat hiirihaukkareviiriin, joka sijaitsee kaava-alueella tai sen läheisyydessä. Kokonaisuudessaan hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset petolintuihin arvioidaan vähäisiksi.
Muuttolinnusto
Muutonseurannan tulosten ja lähtötietojen perusteella hankkeella voisi muuttajamäärien perusteella olla vaikutuksia ainoastaan kurkeen. Kurjella kevätmuutto jakautuu yleensä pidemmälle ajanjaksolle ja on sisämaassa muutoinkin hajanaisempaa. Syysmuutolle on sen sijaan ominaisempaa
muuton tiivistyminen yhteen tai muutamaan päämuuttopäivään. Kaava-alue sijoittuu kurkien syysajan päämuuttoreitille. Päämuuttoreitillä muuton tiivistyminen vaihtelee vuosittain huomattavasti
tuulen suunnan ja voimakkuuden mukaan. Kovassa sivutuulessa päämuuttoreitti saattaa sijoittua
yli viisikymmentä kilometriä keskimääräistä lännemmäs tai idemmäs (Toivanen ym. 2014).
Kurjen osalta ei ole tehty törmäysmallinnuksia tai -laskelmia. Laji kuitenkin muuttaa päämuuttopäivinään tyypillisesti selvästi törmäysriskikorkeuden yläpuolella. Kurjen tai muidenkaan törmäyksille
alttiimpien lajien osalta kaava-alueen läheisyydestä ei ole tiedossa merkittäviä muutonaikaisia kerääntymisalueita. Tutkimusten perusteella tuulivoimaloihin törmänneissä linnuissa on ollut suhteellisen vähän kurkia ja lajin on todettu hyvissä olosuhteissa kiertävän tuulivoima-alueita ja väistävän yksittäisiä tuulivoimaloita (mm. Rydell 2017, Suorsa 2018). Kokonaisuudessaan kurjen törmäysriski hankkeen tuulivoimaloihin arvioidaan parvien lentokorkeuden ja lajin väistötaipumuksen
perusteella varsin pieneksi, eikä hankkeella ole odotettavissa lajiin kohdistuvia populaatiotason vaikutuksia.
5.1.3

Toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden purkutöiden ja sisäisen sähkönsiirron rakenteiden mahdollisen purkamisen aiheuttama häiriövaikutus on luonteeltaan väliaikaista ja vaikutukset ovat voimakkaimmat, mikäli toimenpiteet tapahtuvat pesimiskaudella. Purkutavalla ei arvioida olevan merkitystä muodostuvien
vaikutusten merkittävyyteen.
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Taulukko 5.1. Tuulivoimahankkeen vaikutukset linnustoon.

Vaikutusalueen
herkkyys

Muutoksen
suuruus

Vaikutusten
merkittävyys alueen
herkkyyden
ja muutoksen suuruuden perusteella

VE 1 (9 voimalaa)

VE 2 (8 voimalaa)

Kohtalainen.
Useita suojelullisesti huomioitava lintulajeja, mutta parimäärät vähäisiä.
Vaikutusalueella ei ole arvokkaita linnustoalueita, eikä juurikaan linnustollisesti arvokkaita elinympäristöjä
(mm. kosteikot, vanhat metsät).
Alue sijoittuu kurjen sisämaan päämuuttoreitille. Reitti on kuitenkin
laaja ja lajin muuttokorkeus lähes yksinomaan tuulivoimalan roottorin
korkeuden yläpuolelle.
Vähäinen kielteinen.
Muutosalueen metsäelinympäristöt
ovat metsätalouden muuttamia ja
luonnontilansa menettäneitä, jonka
johdosta muutos on vähäinen. Häiriövaikutuksen johdosta pesimälinnusto
köyhtyy jonkin verran.
Muuttavilla kurjilla törmäysriski on
hyvin pieni.
Vähäinen tai korkeintaan kohtalainen kielteinen
Rakentamisen ja toiminnan aikaisia
häiriövaikutuksia kohdistuu pesimälinnustoon.
Häiriöstä kärsiviä huomionarvoisia lajeja ovat laulujoutsen, kurki, pyy,
teeri, metso, palokärki, viirupöllö,
varpuspöllö, pikkulepinkäinen, hiirihaukka, töyhtötiainen, västäräkki ja
närhi. Vaikutukset ovat paikallisia.
Muuttolinnuista kaava-alueen kautta
saattaa joinakin vuosina muuttaa
huomattavia määriä kurkia, mutta lajin törmäysriski hankkeen voimaloihin on pieni ja vaikutukset kurkeen
ovat vähäisiä.
Vaikutukset hieman suuremmat kuin
vaihtoehdossa VE 2.

Kohtalainen.
Useita suojelullisesti huomioitava lintulajeja, mutta parimäärät vähäisiä.
Vaikutusalueella ei ole arvokkaita linnustoalueita, eikä juurikaan linnustollisesti arvokkaita elinympäristöjä
(mm. kosteikot, vanhat metsät).
Alue sijoittuu kurjen sisämaan päämuuttoreitille. Reitti on kuitenkin
laaja ja lajin muuttokorkeus lähes yksinomaan tuulivoimalan roottorin
korkeuden yläpuolelle.
Vähäinen kielteinen.
Muutosalueen metsäelinympäristöt
ovat metsätalouden muuttamia ja
luonnontilansa menettäneitä, jonka
johdosta muutos on vähäinen. Häiriövaikutuksen johdosta pesimälinnusto köyhtyy jonkin verran.
Muuttavilla kurjilla törmäysriski on
hyvin pieni.
Vähäinen tai korkeintaan kohtalainen kielteinen
Rakentamisen ja toiminnan aikaisia
häiriövaikutuksia kohdistuu pesimälinnustoon.
Häiriöstä kärsiviä huomionarvoisia
lajeja ovat laulujoutsen, kurki, pyy,
teeri, metso, palokärki, viirupöllö,
varpuspöllö, pikkulepinkäinen, hiirihaukka, töyhtötiainen, västäräkki ja
närhi. Vaikutukset ovat paikallisia.
Muuttolinnuista kaava-alueen kautta
saattaa joinakin vuosina muuttaa
huomattavia määriä kurkia, mutta lajin törmäysriski hankkeen voimaloihin on pieni ja vaikutukset kurkeen
ovat vähäisiä.
Vaikutukset hieman pienemmät kuin
vaihtoehdossa VE 1.

5.2 Sähkönsiirron vaikutukset
Rakennusvaiheessa elinympäristö muuttuu johtokäytävän hakkuiden vuoksi. Uusien voimajohtojen
rakentaminen aiheuttaa metsäalueilla avohakkuiden kaltaisia vaikutuksia kuten metsäalueiden
pirstoutumista ja reunavyöhykkeiden syntymistä. Lisäksi rakennusvaiheesta aiheutuu
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häiriövaikutuksia hieman johtokäytävää laajemmallekin alueelle lisääntyneen ihmistoiminnan
vuoksi. Toiminnan aikana ilmajohdot lisäävät hieman lintujen törmäysriskiä. Purkamistoimenpiteet
aiheuttavat paikallista ohimenevää häiriövaikutusta lisääntyneen ihmistoiminnan vuoksi. Purkutöiden jälkeen vaikutuksia voi aiheutua lähinnä ilmajohtojen aiheuttamasta törmäysriskistä, mikäli voimajohdot jätetään paikoilleen tukemaan paikallisen verkon sähkönjakelua.
Taulukko 5.2. Sähkönsiirron vaihtoehtojen vaikutukset linnustoon.
VE A
Vaikutusalueen herkkyys
Muutoksen
suuruus
Vaikutusten
merkittävyys
alueen herkkyyden ja
muutoksen
suuruuden perusteella

VE B

Kohtalainen
Sähkönsiirtoreittien välittömässä läheisyydessä sijaitsee Riitiala/Vähäjärvi
(MAALI-alue).
Vähäinen kielteinen
Pesimäaikana rakentaminen aiheuttaa häiriövaikutuksia. Käytönaikana maakaapeli ei muuta nykytilaa.
Vähäinen kielteinen
Rakentamisajan häiriöstä kärsiviä huomionarvoisia lajeja ovat lähinnä Vähäjärven kaakkoisosan pesimälajit ja muu siirtoreitin varren lajisto. Maakaapeli
ei aiheuta törmäysriskiä. Reittivaihtoehtojen välillä ei ole eroa vaikutusten
merkittävyydessä.
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5.3

Hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE 0) vaikutukset
Mikäli hanketta ei toteuteta (VE 0) vaikutusalueen elinympäristöt eivät muutu miltään osin linnuston kannalta paremmiksi tai huonommiksi, eikä vaikutuksia muuttolinnustoon synny.

6 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Etäisyys muihin tiedossa oleviin hankkeisiin (tuulivoima, turvetuotanto) on vähintään 9 km eikä yhteisvaikutuksia siksi arvioida syntyvän.

7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Kanalintujen törmäyksiä voidaan lieventää maalaamalla voimaloiden rungot alaosastaan tummemmiksi ja lisäämällä alaosaan myös UV-maalilla tehtyjä kuvioita. Maalatun ja kuvioidun osan tulisi
yltää maan rajasta ympäröivän metsän latvuksen tasalle.
Törmäysriskiä voimajohtoihin voidaan vähentää merkittävästi kiinnittämällä voimajohtoihin huomiopalloja. Elinympäristöjen pirstoutumista voidaan ehkäistä ja vähentää suunnittelemalla voimajohto kulkemaan mahdollisimman paljon olemassa olevia johtokäytäviä pitkin tai tienvarsia seuraillen. Toteuttamalla sähkönsiirto maakaapelilla voidaan törmäysriski välttää.

8 Arvioinnin epävarmuustekijät
Pesimälinnustoa koskevat selvitykset on tehty pääosin yhden vuoden aikana ja vain tuulivoimaloiden lähistölle eikä esimerkiksi sähkönsiirtoreiteille laisinkaan. Lintulajistossa on tyypillisesti vuosien
välistä vaihtelua johtuen ravintotilanteesta, sääolosuhteista yms., ja näiden huomioiminen vaatisi
useamman vuoden inventointeja selvitysalueella. Lajistossa esiintyvää vaihtelua on pyritty huomioimaan siten, että arvioinnissa on kiinnitetty huomiota erilaisten elinympäristöjen potentiaaliin toimia uhanalaisten ja tuulivoimatuotannon vaikutuksille alttiimpien lintulajien elinympäristönä.
Muuttolinnustoa on hankkeessa seurattu vain yhtenä syksynä ja yhtenä keväänä. Muutonhavainnoinnin tehokkuutta heikensi muutontarkkailupaikkojen mataluus. Syysmuuton havainnointi osui
hyvin muuton huippuhetkiin erityisesti kevään kurkimuuton osalta ja lintujen muuttokorkeudesta
saatiin varsin hyvä kuva. Syysmuutonseurannassa toinen kurjen päämuuttopäivistä jäi sen sijaan
seurannan ulkopuolelle. Muuttolintujen osalta vuosien välinen vaihtelu on huomioitu käyttämällä
BirdLife Suomen päämuuttoreittien aineistoa, joka on kooste useiden vuosien aineistosta valtakunnallisten päämuuttoreittien osalta. Yleisesti ottaen lintujen törmäysriski on pääsääntöisesti hyvin
pieni, pois lukien eräät valtakunnallisesti merkittävät päämuuttoreitit. Kaava-alue ei sijoitu sellaiselle alueelle, jossa tapahtuisi mittavaa lintumuuttoa ja väistäminen ei olisi mahdollista (esimerkiksi
solat, laaksot, kapeat vesialueet). Kurjella päämuutto tapahtuu lähes yksinomaan hyvin korkealla,
eikä alueen läheltä tunneta merkittäviä kurkien muutonaikaisia kerääntymispaikkoja.

9 Yhteenveto
Rakentamisajan häiriö vaikuttaa linnustollisesti huomionarvoisten ja arvokkaiden alueiden pesivän
lajiston koostumukseen ja parimääriin haitallisesti, jos rakennustyöt ajoittuvat pesimäaikaan. Hankealueella ei linnustoselvitysten perusteella sijaitse huomionarvoisia linnustokohteita. Rakennusvaiheen aiheuttamat häiriöt ovat väliaikaisia ja epäsuoria häiriövaikutuksia.
Sääkseltä on tiedossa vanha pesäpaikka noin 1,5 km lähimmästä voimalapaikasta (pesintä 2001).
Muista petolinnuista hankealueella tai sen läheisyydessä on reviirejä hiirihaukalla, varpuspöllöllä ja
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viirupöllöllä. Häiriön vaikutuksesta hankealue muuttuu epäsuotuisammaksi petolintujen pesimis- ja
saalistusalueena.
Hankealueella pesiviksi tulkittujen suojelullisesti arvokkaiden tai huomionarvoisten lajien elinolosuhteet muuttuvat paikoin huonommiksi, mutta vaikutus kohdistuu vain pieneen määrään yksilöitä
tai pareja. Vaikutuksia kohdistuu seuraaviin lajeihin: laulujoutsen, kurki, pyy, teeri, metso, palokärki, pikkulepinkäinen, töyhtötiainen, västäräkki ja närhi.
Hankealueella tai sen vaikutusalueella ei sijaitse tärkeitä muutonaikaisia kerääntymisalueita. Hankkeella ei rakennusvaiheessa ole vaikutuksia muuttolinnustoon.
Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen toiminnanaikaisilla häiriövaikutuksilla voi olla vähäisiä
kielteisiä vaikutuksia pesimälinnustoon. Vaikutukset ovat paikallisia ja kohdistuvat vain vähäiseen
määrään yksilöitä/pareja. Metsoon kohdistuvista vaikutuksista merkittävin on yksilöiden törmäysriski voimaloiden runkoihin. Petolinnuista toiminnan aikainen häiriö heikentää kaava-aluetta viirupöllön, varpuspöllön ja hiirihaukan elinympäristönä. Kurjen törmäysriski hankkeen tuulivoimaloihin
arvioidaan parvien lentokorkeuden ja lajin väistötaipumuksen perusteella varsin pieneksi, eikä
hankkeella ole odotettavissa lajiin kohdistuvia populaatiotason vaikutuksia.
Sähkönsiirtovaihtoehtojen suunniteltujen reittien välittömään läheisyyteen sijoittuu yksi maakunnallisesti tärkeä linnustoalue, Riitiala/Vähäjärvi (pesimälinnustollisesti merkittävä). Muutonaikaisista kerääntymisalueista sähkönsiirtoreittien lähialueille sijoittuu Heittolanlahti (kriteerilajina haarapapääsky). Maakaapeleilla toteutettavat sähkönsiirron vaihtoehdot eivät aiheuta sellaisia vaikutuksia, joista olisi merkittävää haittaa pesimälinnustolle.
Yhteenveto hankkeen vaikutuksista linnustoon:
 Hankealueella ei sijaitse huomionarvoisia linnustokohteita.
 Rakennusvaiheen aiheuttamat häiriöt ovat väliaikaisia ja epäsuoria.
 Hankealueella tai sen läheisyydessä on reviirejä hiirihaukalla, varpuspöllöllä ja viirupöllöllä. Häiriön vaikutuksesta hankealue muuttuu epäsuotuisammaksi petolintujen pesimis- ja saalistusalueena.
 Hankkeella on vaikutuksia paikalliseen pesimäkantaan, mm. harvalukuisina tavattaviin
laulujoutseneen, metsäkanalintuihin, varpuspöllöön ja hiirihaukkaan.
 Hankealueella pesiviksi tulkittujen suojelullisesti arvokkaiden tai huomionarvoisten lajien (laulujoutsen, kurki, pyy, teeri, metso, palokärki, pikkulepinkäinen, töyhtötiainen,
västäräkki ja närhi) elinolosuhteet muuttuvat paikoin huonommiksi, mutta vaikutus
kohdistuu vain pieneen määrään yksilöitä tai pareja.
 Metsoon kohdistuvista vaikutuksista merkittävin on yksilöiden törmäysriski voimaloiden runkoihin.
 Hankealueella tai sen vaikutusalueella ei sijaitse tärkeitä muutonaikaisia kerääntymisalueita.
 Hankealue sijoittuu kurkien leveälle muuttoreitille, mutta kurkien törmäysriski on
pieni.
 Maakaapelina toteutettavalla sähkönsiirrolla ei ole merkittävää vaikutusta linnustoon.
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Aineistot ja menetelmät
Suojelualueverkoston eli luonnonsuojelualueiden, suojeluohjelmakohteiden ja Natura 2000–alueiden tiedot ja sijainnit on koottu ympäristöhallinnon Avoin tieto -paikkatietopalvelusta.
Hankkeen vaikutukset Natura-alueiden, luonnonsuojelualueiden ja suojeluohjelmiin kuuluvien alueiden kohdalla arvioidaan niiden suojeluperusteissa mainittuihin luontoarvoihin ja etäisyydet hankealueeseen huomioiden. Natura-arviointeja tai tarveharkintaa ei ole arvioitu tarpeelliseksi (lähin
Natura-verkoston kohde 19 km etäisyydellä kaava-alueesta). Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on hyödynnetty Imperia-hankkeessa kehitettyjä menetelmiä.

2

Nykytilan kuvaus

2.1

Hankkeen sijoittuminen suhteessa luonnonsuojelualueisiin,
suojeluohjelmakohteisiin ja Natura 2000–alueisiin
Kaava-alueella, vaihtoehtoisilla sähkönsiirtoreiteillä ja niiden lähiympäristössä sijaitsevat Naturaalueet, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelma-alueet, soidensuojelun täydennysohjelmaan ehdotetut alueet, Metso-kohteet sekä kansallispuistot on esitetty kartalla seuraavissa kuvissa
2.1 ja 2.2 sekä kaava-YVA-selostuksen liitteessä 10. Natura-alueet on kuvattu jäljempänä luvussa
2.2.
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Kuva 2.1 Suojelualueverkoston kohteet kaava-alueen lähialueilla.

2.2

Natura-alueet
Kaava-alueen tai sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen läheisyydessä ei sijaitse Natura-alueita. Lähin Natura-alue sijaitsee noin 14 kilometriä kaava-alueesta itään (Seitseminen, SACFI0311002).

2.3

Luonnonsuojelualueet
Kaava-alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue on sähkönsiirtoreittien
luoteispuolinen Vähäjärven alue (noin 5,5 km kaava-alueesta länteen). Yksityiset suojelualueet kattavat koko Vähäjärven alueen. Suurin luonnonsuojelualueista on Ikaalisten Vähäjärvi (YSA202122).
Tätä ympäröi lähemmäs parikymmentä pienempää ranta-alueiden yksityistä luonnonsuojelualuetta.
Muut luonnonsuojelualueet sijaitsevat yli 5 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta ja sähkönsiirtoreittien vaihtoehdoista.

2.4

Muut suojeluverkoston kohteet
Kaava-alueen lähialueilta, lähimmän 5 km etäisyydellä, ei ole tiedossa muita suojelualueverkoston
kohteita.
Muista huomionarvoisista kohteista kaava-alue rajautuu idässä osittain Vähä-Ojajärven kallioihin
(KAO040114). Kohde kuuluu arvoluokan 4 kallioalueisiin.
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Suojelualueisiin kohdistuvia suoria vaikutuksia voi muodostua tuulivoimaloiden rakentamisalueiden, huoltoteiden tai sisäisen sähkönsiirtoinfrastruktuurin sijoittuessa suojelualueelle tai niiden rajautuessa suojelualueeseen. Suorat vaikutukset ovat luonteeltaan konkreettisia muutoksia ympäristössä, kuten mm. puuston poistuminen, kasvillisuuden muuttuminen tai häviäminen, eläinten
pesäpaikkojen häviäminen.
Tuulivoimahankkeista voi koitua välillisiä vaikutuksia kasvillisuuspeitteen häviämisestä tuulivoimaloiden perustusten ja huoltoteiden alueilta ja sitä seuraavasta reunavaikutuksesta. Avointen alueiden lisääntyminen pirstoo ja aiheuttaa reunavaikutuksen lisääntymistä metsäalueilla. Reunavaikutus voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen myönteisesti tai kielteisesti riippuen ympäristöstä ja
tarkasteltavasta eliöryhmästä. Se voi vähentää tiettyjen lajien tiheyksiä tai aiheuttaa jonkin lajin
siirtymisen reunan läheisyydestä toisaalle. Toisaalta reuna-alueen ympäristöt ovat usein monipuolisempia käsittäen sekä avointa että sulkeutuneempaa ympäristöä, mikä voi lisätä tiettyjen lajien
tiheyksiä tai mahdollistaa uusien lajien tulemisen alueelle. Reunavaikutuksen voimakkuus vaihtelee
erityppisten ympäristöjen välillä (Kuva 3.1). Luontaisesti avoimilla alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla soilla, reunavaikutus on verrattain vähäistä. Peitteisillä alueilla reunavaikutus voi ulottua useiden kymmenien metrien etäisyydelle. Muutokset valuma-alueissa, valumassa tai pintavesien laadussa voivat välillisesti aiheuttaa vaikutuksia suojelualueisiin.

Kuva 3.1. Reunavaikutuksen todettuja ulottuvuuksia eri lajiryhmissä ja pienilmastossa (Bentrup
2008).

3.2

Sähkönsiirron vaikutusten tunnistaminen
Uusien voimajohtojen rakentaminen aiheuttaa avohakkuiden kaltaisia vaikutuksia metsäalueilla,
kuten metsäalueiden pirstoutumista ja reunavyöhykkeiden syntymistä. Pysyviä vaikutuksia aiheutuu lähinnä uusille pylväspaikoille ja johtoaukean reunavyöhykkeelle. Maakaapelin rakentamisalueelta puusto poistetaan ja maata muokataan ennen kaapelin asentamista, mikä voi aiheuttaa pysyviä vaikutuksia kasvillisuuteen. Maakaapelin johtoaukeaa myös pidetään pääosin puuttomana ja
puustoa poistetaan, tasaisin väliajoin asennuksen jälkeen. Maakaapelin johtoalue on kuitenkin kapeampi kuin ilmajohdolla eikä se pirsto metsäalueita yhtä leveältä alueelta.
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Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kriteerit
Vaikutuksen merkittävyys määritetään vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella kaava-YVA-selostuksen luvussa 5.4 ”Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely” esitetyn taulukon 5.6 perusteella. Arviointi on tehty seuraavissa taulukoissa 4.1 ja 4.2 esitettyjen kriteerien mukaisesti.
Taulukko 4.1. Vaikutusalueen herkkyys Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaikutuskohteen
herkkyys
Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Lainsäädännön ohjaus / yhteiskunnallinen merkitys / alttius muutoksille
Luonnonsuojelualue tai Natura 2000 –alue, vesilailla suojellut kohteet /
Luonnonsuojeluohjelman alue, maakunta- tai yleiskaavan valtakunnallisesti
tai maakunnallisesti arvokkaita luontokohteita, FINIBA-alue, IBA-alue tai
RAMSAR-kosteikko, valtakunnallisesti arvokas ja poikkeuksellinen muodostuma (kalliot, moreenit, tuuli- ja rantakerrostumat, joilla biologinen arvo) /
Tärkeä ekosysteemin toimivuuden kannalta, muutoksen kesto heikko, palautuvuus heikko - kohtalainen. Alue on yhtenäinen, luonnontilainen ja
suurimmaksi osaksi ilman ihmisen vaikutusta. Korvaavaa luonnonarvoiltaan vastaavaa aluetta ei ole (alueellisesti) olemassa.
Maakunta-, yleis- tai asemakaavassa osoitetut arvokkaat luontokohteet,
valtakunnallisesti arvokas muodostuma (kalliot, moreenit, tuuli- ja rantakerrostumat, joilla biologinen arvo) / Ei erityisen tärkeä laajemman ekosysteemin toimivuuden kannalta tai kestää hyvin muutosta ja palautuvuus on
kohtalainen. Alue on osaksi luonnontilaista ja osaksi ilman ihmisen vaikutusta. Korvaavaa luonnonarvoiltaan vastaavaa aluetta ei ole paikallisesti
olemassa, mutta alueellisesti on.
Alue ei ole tärkeä laajemman ekosysteemin kannalta, kestää hyvin muutosta ja palautuvuus on hyvä. Alue ei ole juurikaan luonnontilassa ja ihmisen vaikutus on selvä ja näkyvä (suot pääosin ojitettuja, metsät käsiteltyjä
talousmetsiä.

Taulukko 4.2. Muutoksen voimakkuuden kriteerit Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Muutoksen suuruus
Suuri kielteinen
muutos

Kohtalainen kielteinen muutos
Vähäinen kielteinen
muutos
Ei muutosta

Voimakkuus ja suunta / alueellinen laajuus / ajallinen kesto
Hanke muuttaa luonnonsuojelualueen suojeluperusteena olevia ominaispiirteitä ja/tai lajistoa ja elinympäristöjä heikentäen suojeluperusteita. / Muutokset ovat paikallisia tai alueellisia. / Muutokset ovat pääsääntöisesti pysyviä tai kestävät vuosia tai useita kuukausia.
Muuttaa luonnonympäristöä, mutta alueen ekosysteemit säilyvät /
Muutokset ovat paikallisia / Rakentamisen aikaisia muutoksia ilmenee,
kesto useita viikkoja.
Ei juurikaan muutoksia ekosysteemien toimintaan / Vaikutukset kohdistuvat kaava-alueen läheisyyteen, laaja-alaiset muutokset ovat vähäisiä /
Ei pitkäkestoisia muutoksia.
Ei oleellisia muutoksia kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin tai
ekologisiin prosesseihin tai mahdolliset muutokset ovat välittömästi palautuvia.
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Vaikutukset Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin

5.1

Vaikutukset Natura-alueisiin
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Etäisyydestä johtuen hankkeella ei ole vaikutuksia Natura-alueisiin.

5.2

Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin
Ainoa luonnonsuojelualuekohde, johon vaikutuksia voi kohdistua on Vähäjärven alue, joka koostuu
noin paristakymmenestä luonnonsuojelualueesta. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu Vähäjärven kaakkoispuolelle, vaihtoehdosta riippuen lähimmillään noin 100-300 metrin etäisyydelle suojelualueista.
Kohteen luontotyyppeihin tai kasvillisuuteen ei kohdistu vaikutuksia, koska ympäröivät alueet ovat
peltoja, eikä sähkösiirtoreittien alueelta ei ole hydrologista yhteyttä luonnonsuojelualueille (Vähäjärvi laskee Jouttulahteen). Suojelualueen linnustoon kohdistuvat vaikutukset (lähinnä törmäysriski) on käsitelty linnustovaikutuksia koskevassa Liitteessä 22.

5.3

Vaikutukset muihin suojeluverkoston kohteisiin
Hankkeella ei ole tunnistettu muita vaikutuksia suojeluverkoston kohteisiin.
Muista huomionarvoisista kohteista Vähä-Ojajärven kallioihin ei kohdistu vaikutuksia.
(KAO040114). Kohde kuuluu arvoluokan 4 kallioalueisiin (lähin rakentamiskohde noin 1 km etäisyydellä).

5.4

Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä
Seuraavissa taulukoissa on arvioitu hankkeen vaikutusten merkittävyyttä luonnonsuojelu- ja Natura
2000 -alueisiin.
Taulukko 5.1. Voimaloiden eri sijoitusvaihtoehtojen (VE 1 ja VE 2) vaikutuskohteen herkkyys, muutoksen kriteerien suuruus ja vaikutusten merkittävyys Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.

Vaikutuskohteen
herkkyys

Muutoksen suuruus
Vaikutusten merkittävyys

VE 1 (9 voimalaa)
VE 2 (8 voimalaa)
Vähäinen
Vaikutusalueella ei ole suojelualueverkoston kohteita. Alue ei ole juurikaan
luonnontilassa ja ihmisen vaikutus on selvä ja näkyvä (suot pääosin ojitettuja, metsät käsiteltyjä talousmetsiä.
Ei muutosta.
Ei ole tunnistettu vaikutuksia suojelualueverkoston kohteisiin.
Ei vaikutusta
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Taulukko 5.2. Sähkönsiirron maakaapelivaihtoehtojen vaikutuskohteen herkkyys, muutoksen kriteerien suuruus ja vaikutusten merkittävyys Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin kohdistuvien
vaikutusten arvioinnissa.

Vaikutuskohteen
herkkyys
Muutoksen suuruus

Vaikutusten merkittävyys

5.5

Sähkönsiirtovaihtoehto A
Sähkönsiirtovaihtoehto B
Kohtalainen
Sähkönsiirtoreitin läheisyydessä Vähäjärven luonnonsuojelualueiden kokonaisuus.
Vähäinen kielteinen muutos
Ei vaikutuksia luonnonympäristöön, vesistöön tai kasvillisuuteen. Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia rakentamisen aikainen häiriövaikutus ja toiminnan aikainen törmäysriski. Vaikutus vähäinen.
Vähäinen kielteinen
Rakentamisajan häiriöstä saattaa kärsiä osa Vähäjärven kaakkoisosan pesivistä lintulajeista. Toiminnan aika nostaa törmäysriskiä vähäisesti, mutta
vaikutus on hyvin paikallinen, eikä havaittavaa muutosta ole odotettavissa.
Reittivaihtoehtojen välillä ei ole eroa vaikutusten merkittävyydessä.

Hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE 0) vaikutukset
Mikäli hanketta ei toteuteta (VE 0), ei siitä aiheudu vaikutuksia suojelualueverkoston kohteisiin.
Ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät huomioiden, uusiutuvien energiantuotantomuotojen toteuttamatta jättämisellä voi kuitenkin olla pitkällä aikavälillä haitallisia vaikutuksia kasvillisuuteen,
eläimistöön ja luontotyyppeihin, ja sitä kautta Natura 2000 -alueisiin sekä muihin luonnonsuojelualueisiin.

6

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeella ei ole suojelualueisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa.

7

Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Sähkönsiirron vaihtoehdoissa Vähäjärven luonnonsuojelualueeseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia (lintujen törmäysriski) on mahdollista vähentää maakaapeloimalla sähkönsiirtolinjoja luonnonsuojelualueen läheisyydessä tai merkitsemällä voimajohto huomiopalloin.

8

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointiin ei liity erityisiä epävarmuustekijöitä.

9

Yhteenveto
Etäisyydestä johtuen tuulivoimahankkeella ei ole vaikutuksia Natura-alueisiin tai muihin luonnonsuojelualueisiin.
Ainoa luonnonsuojelualuekohde, johon vaikutuksia voi kohdistua on Vähäjärven alue, joka koostuu
noin parista kymmenestä luonnonsuojelualueesta. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu Vähäjärven kaakkoispuolelle, vaihtoehdosta riippuen lähimmillään noin 100–300 metrin etäisyydelle suojelualueista.
Kohteen luontotyyppeihin tai kasvillisuuteen ei kohdistu vaikutuksia, koska ympäröivät alueet ovat
peltoja, eikä sähkösiirtoreittien alueelta ole hydrologista yhteyttä.
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Hankkeella ei ole tunnistettu muita vaikutuksia suojeluverkoston kohteisiin.
Muista huomionarvoisista kohteista Vähä-Ojajärven kallioihin ei kohdistu vaikutuksia.
(KAO040114).
Yhteenveto hankkeen vaikutuksista Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojeluohjelmakohteisiin:
 Kaava-alueella tai sen vaikutusalueella ei sijaitse suojelualueverkoston kohteita.
 Muista huomioitavista kohteista kaava-alue rajautuu idässä valtakunnallisesti arvokkaaseen kallioalueeseen (1 km rakentamisalueista).
 Sähkönsiirtovaihtoehtojen läheisyydessä sijaitsee Vähäjärven luonnonsuojelualueiden
kosteikkokokonaisuus, jonka osalta vaikutukset rajoittuvat kosteikon pesimälajien törmäysriskiin.
 Kokonaisuudessaan vaikutukset suojelualueverkoston kohteisiin ovat vähäisiä.

Lähteet
Bentrup 2008 Conservation Buffers—Design guidelines for buffers, corridors, and greenways. General Technical Report (GTR) SRS–109. Asheville, NC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Research Station. 110 p.
Suomen ympäristökeskus 2021. Avoimen datan latauspalvelu Lapio. https://paikkatieto.ymparisto.fi/lapio/latauspalvelu.html. Viitattu 2.3.2022.
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Natura-alueet. http://www.ymparisto.fi/NATURA.
Ympäristöhallinnon Avoin tieto -paikkatietopalvelu (Luonnonsuojelualueiden, suojeluohjelmakohteiden ja Natura 2000–alueiden tiedot)
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Lähtötiedot
Viestintäyhteyksien osalta mobiiliverkkojen kuuluvuus on tarkistettu käyttäen operaattoreiden
(Elisa, Telia, DNA) kuuluvuuskarttapalvelua, josta on otettu karttaotteita arviointia varten. TV- ja
radiosignaalien peittoalueet on tarkistettu Digita Oy:n karttapalvelusta. Arviointi säätutkien vaikutuksiin perustuu Ilmatieteenlaitoksen lausuntoon sekä ilmatutkien vaikutusten arviointi Puolustusvoimien lausuntoon.

2

Arviointimenetelmät
Hankkeen vaikutuksia viestintäyhteyksiin (radiolinkkiyhteydet, TV-signaalit, mobiiliyhteydet) on arvioitu asianomaisilta viranomaisilta saatujen lausuntojen, julkisten aineistojen ja aikaisempien kokemusten perusteella kirjallisena asiantuntija-arviona. Tutkavaikutuksia on arvioitu olemassa olevaan tietoon sekä saatuihin lausuntoihin perustuen.

3

Viestintäyhteyksien ja tutkien nykytila

3.1

Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteydet
Radiolinkkijänteiden sijainti selvitetään Digitalta/operaattoreilta ennen tuulivoimahankkeen rakentamista ja rakentamisen jälkeen suoritetaan mittauksia tarpeen mukaan.

3.2

Mobiiliyhteydet
Hankealueella ja sen ympäristössä on täysi Elisan 2G-, 3G sekä 4G max 100M -verkkojen kattavuus.
DNA:n 2G-verkossa ei ole hankealueen ympäristössä katvealueita, 3G- ja 4G-verkot kattavat osan
hankealueesta. 3G-verkon katvealueita on etenkin hankealueen eteläosassa ja 4G-verkon
katvealueita ympäri hankealuetta. Telian 2G- ja 4G-verkot kattavat koko hankealueen. 3G-verkko
kattaa hankealueen lukuun ottamatta Löytöperän tienoilla olevaa katvealuetta. Hankealueen läheisyydessä olevat

3.3

TV-signaali
Hankealue sijoittuu Digita Oy:n saatavuuskartan mukaan Tampereen Teiskon Radio- ja TV-aseman
laajalle peittoalueelle. Tampereen Radio- ja TV-asema sijoittuu noin 45 kilometrin päähän hankealueelta kaakkoon. Hankealuetta lähin TV-täytelähetinsema, jonka peittoalue kattaa lähes koko
hankealueen, on Ikaalisten Riitialassa ja se sijoittuu hankealueen länsipuolelle noin 4,5 kilometrin
etäisyydelle. Lisäksi hankealueen pohjoisosaan ylettyy peittoalue Parkanon Sopukallion TV-täytelähetinsemasta, joka sijoittuu noin 14 kilometrin päähän hankealueesta pohjoiseen. Hankealueelle ja
sen ympäristöön ulottuu siis TV-signaali kolmelta eri suunnassa sijaitsevalta TV-lähetinasemalta.
(Kuva 3.1)

LIITE 24 Vaikutukset viestintäyhteyksiin
ja tutkien toimintaan
15.3.2022 30.3.2022

3/7

Kuva 3.1. Karttaotteet Digitan Antenni TV:n saatavuuskartasta. Ylhäällä vasemmalla hankealuetta
lähin Ikaalisten Riitialan TV-täytelähetinasema ja sen peittoalue. Ylhäällä oikealla Parkanon Sopukallion TV-täytelähetinasema ja sen peittoalue. Alhaalla Tampereen Teiskon TV- ja radioasema ja
sen laaja peittoalue. Hankealue merkitty karttoihin punaisella viivalla.

3.4

Säätutkat
Ilmatieteen laitoksella on Suomessa yksitoista säätutkaa. Euroopan meteorologisten laitosten yhteysjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA:n antaman suosituksen mukaisesti tuulivoimaloita ei suositella rakennettavan alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Mikäli tuulivoimalat
sijoittuvat alle 20 kilometrin päähän säätutkista, tulee niiden vaikutukset arvioida.
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Nykyisellään Tevaniemen tuulivoimahanketta lähimpänä sijaitseva säätutka on Ikaalisten Hakumäessä noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueelta lounaaseen. Ilmatieteen laitoksen lausunnon
mukaan Hakumäen tutkapaikan vuokrasopimus on kuitenkin päättymässä ja säätutka on siirtymässä Kankaanpäähän noin 30 kilometriä länteen päin kesällä 2022. Uusi tutkapaikka tulee sijaitsemaan noin 31 kilometrin etäisyydellä Tevaniemen hankealueelta.
Sähkönsiirrosta ei aiheudu vaikutuksia säätutkien toimintaan.

3.5

Puolustusvoimien tutkat
Hankealue ei sijoitu ilmavalvontatutkien välittömään läheisyyteen. Hankkeesta pyydetään Puolustusvoimien lausunto.

4

Vaikutusten tunnistaminen
Hankkeen vaikutuksia viestintäyhteyksiin (radiolinkkiyhteydet, TV-signaalit, mobiiliyhteydet) sekä
tutkien toimintaan arvioidaan asianomaisilta viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella.
Tuulivoimaloilla voi olla vaikutusta teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiin, mikäli tuulivoimala
sijaitsee radiolinkin lähettimen ja vastaanottimen välille. Radiolinkkiluvat myöntää Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, jolla on tarkat tiedot kaikista linkkiyhteyksistä. Tuulivoimalat
voivat vaikuttaa matkaviestinverkkojen kentän voimakkuuteen sekä signaalin laatuun. Tuulivoimahankkeen aiheuttamat mobiiliyhteyksien häiriöt ovat VTT:n selvityksen (2015) mukaan selkeimmät
hankealueella, jossa häiriöt voivat aiheuttaa katkenneita puheluja ja datayhteyksiä. Ongelmia voi
syntyä myös tilanteissa, joissa tukiasemia ei löydy kaikista ilmansuunnista esim. meren, vesistöjen,
luonnonsuojelualueiden tai valtakunnan rajan läheisyydessä.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa sopivissa olosuhteissa häiriöitä TV-signaaliin voimaloiden lähialueilla. Häiriöiden esiintyminen riippuu voimaloiden sijainnista suhteessa TV-mastoon ja TV-vastaanottimeen, lähettimen signaalin voimakkuudesta ja suuntauksesta, sekä maaston muodoista ja
muista mahdollisista esteistä vastaanottimen ja lähettimen välillä. Tuulivoima-ala ja matkaviestinoperaattorit ovat Viestintäviraston (nyk. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) vuonna 2016 vetämässä työryhmässä antaneet suosituksen yritysten välisestä vastuunjaosta, mikäli tuulivoimalat
häiritsevät TV-vastaanottoa. Tuulivoimaloiden mahdollisesti aiheuttamat häiriöt voidaan korjata
esimerkiksi alilähettimellä, satelliittivastaanottimella tai nostamalla olemassa olevien lähettimien
tehoa. Normaalisti alilähetin rakennetaan verkko-operaattorin (esim. Digita, DNA) toimesta. Lisäksi
Traficom edellyttää asuinkiinteistöjen vastaanottimilta M65–määräyksen mukaista vastaanotinta.
Euroopan meteorologisten laitosten yhteisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelman OPERA:n mukaan tuulivoimaloiden vaikutukset tulee arvioida säätutkiin, mikäli voimalat sijaitsevat alle 20 kilometrin etäisyydellä säätutkista. Tuulivoimalat voidaan havaita Ilmatieteenlaitoksen säävalvontatutkissa. Suositusten mukaan voimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista.
Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa ilma- ja merivalvontatutkille. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt voivat ilmetä tutkien toiminnassa mm. varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, jolloin tutkien valvontakyky heikentyy ja tuulivoimala voi näkyä tutkakuvassa suuren kokonsa
vuoksi. Vaikutusten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin.
Sähkönsiirrosta ei tiettävästi aiheudu vaikutuksia viestintäyhteyksiin, säätutkiin eikä Puolustusvoimien ilmatutkien toimintaan.
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Vaikutukset viestintäyhteyksiin ja tutkien toimintaan

5.1

Mobiiliyhteydet
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Matkapuhelimet ovat yleensä yhteydessä useampaan tukiasemaan, joten tuulivoimaloiden vaikutukset matkapuhelinten kuuluvuuteen arvioidaan vähäisiksi.

5.2

TV-signaali
Lähimmät TV-täytelähetinasemat, joiden peittoalue ulottuu hankealueelle, sijaitsevat Ikaalisten Riitialassa noin 4,5 km etäisyydellä hankealueen länsipuolella sekä Parkanon Sopukalliossa noin 14
kilometrin etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella. Tampereen Teiskon TV-lähetinasema sijoittuu
hankealueen kaakkoispuolelle noin 45 kilometrin päähän. TV-lähetinasemat sijaitsevat hankealueen eri puolilla, joten lähellä olevat asuin- tai lomarakennukset eivät jää tuulivoimaloiden katveeseen TV-signaalin osalta. Näin ollen hankkeen vaikutukset TV-kuvan näkyvyyteen arvioidaan vähäisiksi.

5.3

Säätutkat
Tevaniemen tuulivoimahanketta lähin säätutka sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueelta lounaaseen Ikaalisten Hakumäessä Ikaalisten Veden vesitornissa. Ilmatieteen laitoksen lausunnon mukaan Hakumäen tutkapaikan vuokrasopimus on kuitenkin päättymässä ja säätutka on
siirtymässä Kankaanpäähän noin 30 kilometriä länteen päin kesällä 2022. Ilmatieteen laitoksen lausunnon mukaan uusi tutkapaikka sijaitsee 31 kilometrin etäisyydellä Tevaniemen hankealueelta,
eikä hankkeella ole siihen vaikutuksia.

5.4

Puolustusvoimien tutkat
Hankealue sijoittuu suhteessa lähimpiin ilmavalvontatutkiin siten, että hankkeella ei
todennäköisesti ole vaikutuksia ilmavalvontaan. Hankkeesta pyydetään Puolustusvoimien lausunto, jonka perusteella asia varmistuu.
Taulukko 5.1.Tuulivoimahankkeen vaihtoehtojen vaikutukset.
VE 1 (9 voimalaa)
Viestintäyhteydet

5.5

VE 2 (8 voimalaa)

Vähäinen kielteinen
Hankealueen eri puolilla on TV-lähetinasemia, joten hankkeen vaikutukset TV-kuvan
näkyvyyteen ovat vähäisiä. Hankkeella ei
ole merkittäviä vaikutuksia mobiiliverkon
kuuluvuuteen. Hanke ei vaikuta säätutkiin.

VE 0
Ei vaikutusta
Mikäli hanketta ei toteuteta,
viestintäyhteyksiin ei ole vaikutuksia.

Sähkönsiirron vaikutukset
Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla eikä niistä aiheudu vaikutuksia viestintäyhteyksiin, eikä tutkien toimintaan.
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Taulukko 5.2. Sähkönsiirron vaihtoehtojen vaikutukset.

Viestintäyhteydet

6

VE A
VE B
Ei vaikutusta
Sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan maakaapelilla. Sähkönsiirron yhteydessä ei muodostu vaikutuksia viestintäyhteyksiin.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Muut tuulivoimahankkeet sijaitsevat yli 10 kilometrin etäisyydellä, eivätkä ne sijoitu Tevaniemen
tuulivoimahankkeen ja TV-lähetinasemien väliin. Tampereen TV-lähetinaseman ja hankealueen välissä noin 14 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Aljonvuoren yksittäinen tuulivoimala, eikä se vaikuta
TV-kuvan näkyvyyteen hankealueen läheisyydessä.
Hankkeella ei ole viestintäyhteyksiin eikä tutkien toimintaa yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden
kanssa.

7

Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Mikäli tuulivoimaloista aiheutuu häiriöitä antenniTV -vastaanottoon, häiriöt voidaan yleensä poistaa suuntaamalla antenni uudelleen tai asentamalla uudempia, tehokkaampia antenneja. Näistä
korjaustoimenpiteistä vastaa hankkeesta vastaava. Tiedonsiirtolinkkijänteiden sijainti selvitetään
Digitalta/operaattoreilta ennen tuulivoimahankkeen rakentamista. Koska linkit vaativat vain muutamia metrien laajuisen avoimen alueen, voimaloiden siirto joillakin kymmenillä metreillä riittää
häiriöiden estämiseksi. Mikäli mobiiliyhteyksien tai TV-signaalin heikkenemistä on odotettavissa,
voidaan alueella ja kotitalouksissa selvittää signaalien vahvuuksia ja tarvittaessa asentaa tukiasemia
ja täytelähettimiä. Mikäli tuulivoimala katkaisee radiolinkin yhteyden, radiolinkki on siirrettävä.

8

Arvioinnin epävarmuustekijät
Mikäli hankesuunnitelmat muuttuvat hankkeen edetessä on Puolustusvoimilta pyydettävä uusi lausunto hankkeen hyväksyttävyydestä. Hankkeen vaikutukset viestintäyhteyksien ja niiden merkittävyys täsmentyvät lievennyskeinojen suunnittelun edetessä.

9

Yhteenveto
Matkapuhelimet ovat yleensä yhteydessä useampaan tukiasemaan, joten tuulivoimaloiden vaikutukset matkapuhelinten kuuluvuuteen arvioidaan vähäisiksi. Myös hankkeen vaikutukset TV-kuvan
näkyvyyteen arvioidaan vähäisiksi, sillä hankealueelle tulee TV-signaali kolmelta eri suunnissa sijaitsevalta TV-lähetinasemalta, joten lähellä olevat asuin- tai lomarakennukset eivät jää tuulivoimaloiden katveeseen. Mahdollisia häiriöitä antenniTV-signaalin vastaanottoon voidaan yleensä poistaa
suuntaamalla antenni uudelleen tai asentamalla tehokkaampia antenneja.
Hankealuetta lähin säätutka tulee Ilmatieteen laitoksen lausunnon mukaan siirtymään kesällä 2022
yli 20 kilometrin päähän hankealueelta, joten hankkeella ei ole siihen vaikutuksia. Hankealue
sijoittuu suhteessa lähimpiin ilmavalvontatutkiin siten, että hankkeella ei todennäköisesti ole
vaikutuksia ilmavalvontatutkiin.
Hankkeella ei ole viestintäyhteyksiin eikä tutkien toimintaa yhteisvaikutuksia muiden tiedossa olevien hankkeiden kanssa, sillä muut tuulivoimahankkeet sijaitsevat yli 10 kilometrin etäisyydellä, eivätkä ne sijoitu Tevaniemen hankealueen ja lähetinasemien tai tutkien väliin. Hankkeen
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sähkönsiirto toteutetaan maakaapelina, eikä sillä ole vaikutuksia viestintäyhteyksiin eikä tutkien
toimintaan.
Mikäli hankesuunnitelmat muuttuvat hankkeen edetessä on Puolustusvoimilta pyydettävä uusi lausunto hankkeen hyväksyttävyydestä.
Yhteenveto hankkeen vaikutuksista alueen viestintäyhteyksiin ja tutkiin:
 Tevaniemen hankkeen tuulivoimaloiden vaikutukset matkapuhelinten kuuluvuuteen tai TV-kuvan näkyvyyteen arvioidaan vähäisiksi.
 Hankkeella ei ole vaikutuksia lähimpiin säätutkiin, sillä ne tulevat sijaitsemaan yli
20 kilometrin etäisyydellä.
 Hankkeen sähkönsiirrolla ei ole vaikutuksia viestintäyhteyksiin eikä tutkien toimintaan.
 Hankkeella ei ole yhteisvaikutuksia muiden tiedossa olevien hankkeiden kanssa.
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1

Lähtötiedot
Liikenteen nykytilan vaikutusten arvioimiseksi lähtötietoina on käytetty Väyläviraston tierekisterin
tietoja ja tietilastollisia julkaisuja.

2

Nykytilan kuvaus

2.1

Maantieliikenne

Kuva 2.1.Tienumerokartta (Väylävirasto). Hankealue on merkitty karttaan punaisella rajauksella.
Hankealueen länsipuolella kulkee maantie 276 (Luhalahdentie) ja pohjoispuolella maantie 13275
(Leppäsjärventie). Hankealueella on yksityis- sekä metsäautoteitä.
Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan rakennuspaikoille todennäköisesti Porin sataman kautta, joka on hankealuetta lähin satama. Todennäköinen
kuljetusreitti Porin satamasta hankealueelle noudattelee erikoiskuljetusreittiä Porista kohti Nokiaa
valtatien 11 kautta ja maantien 249 kautta Hämeenkyröön. Sieltä todennäköinen kuljetusreitti jatkuu valtatie 3 kautta erikoiskuljetusreitistön ulkopuolelle Ikaalisiin Kyrösjärven itäpuolelle maantietä 279 pitkin ja sieltä Tevaniemen hankealueelle. Todennäköinen kuljetusmatka Porin satamasta
hankealueelle on noin yhteensä 190 kilometrin pituinen.
Todennäköinen kuljetusreitti satamista kaava-alueelle on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2.2.).
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Kuva 2.3. Todennäköinen kuljetusreitti ja vuorokauden keskimääräinen liikennemäärät reitillä
(Väylävirasto, 2017-2021).
Yksittäisen voimalan rakentaminen edellyttää 12–14 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Yhteensä voimalaa kohden tarvitaan osien, varusteiden ja tarvikkeiden kuljetuksiin 42-114
rekka-autokuormaa riippuen voimalatyypistä.
Kuljetusreitillä suurimmat liikennemäärät ovat Porin kohdalla enimmillään noin 13 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Porin ja Nokian välillä valtatiellä 11 liikennemäärät ovat noin 4000 ajoneuvoa vuorokaudessa, enimmillään lähemmäs 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantiellä 249 Hämeenkyröön. liikennemäärä on noin 2100-2800 ajoneuvon välillä ja maantiellä 276 Kyrösjärven itäpuolella
liikennemäärät vaihtelevat vajaasta 2000 ajoneuvosta vuorokaudessa noin 400-600 ajoneuvoon
Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät kuljetusreitillä on esitetty yllä olevassa kuvassa (Kuva
2.2.)
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Kuva 2.4 Vuorokauden keskimääräiset liikennemäärät hankealueen lähiympäristön tiestöllä (Väylävirasto, 2017-2021). Suunniteltu kuljetusreitti on korostettu punaisella.
Pääosa kuljetusreitin teistä on kestopäällysteisiä (AB). Maantien 276 päällystetyyppi on pehmeä
asfaltti (PAB). Kaava-alueen läheisyydessä yksityistiet ovat pääosin sorapintaisia. Alempi maantieverkko sekä yksityistiet ovat paikoin kapeita.
Kuljetusreitillä olevilla valtateillä nopeusrajoitus on kesäaikaan yleensä 100 km/h, mutta taajamien
ja kylien lähellä 80 km/h tai paikoitellen 60 km/h. Maantiellä 276 nopeusrajoitus on yleensä 60
km/h, mutta asutuksen lähellä 40-50 km/h.
Kuljetusreitillä on yhteensä 49 siltaa, joista 21 siltaa on alikulku- tai risteyssiltoja, 27 vesistösiltoja
ja 1 on erikoiskuljetusreitillä sijaitseva ylikulkusilta, jonka reitti alittaa. Silloista 4 sijaitsee erikoiskuljetusreitistön ulkopuolisella kuljetusreitillä. Porin Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamien välissä on
yksi silta (Reposaaren silta). Mikään näistä silloista ei ole painorajoitettu (Error! Not a valid bookmark self-reference.).
Taulukko 2.1 Erikoiskuljetusreitin ulkopuoliset sillat kuljetusreitillä.
Nimi

Käyttötarkoitus

Tie

Papinojan silta

Vesistösilta

276

Inkulansalmen silta

Vesistösilta

276

Huopion silta

Vesistösilta

276
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Saukon silta

Vesistösilta

276

Reposaaren silta

Vesistösilta

269

Maantieverkon sekä sillä sijaitsevien siltojen osalta tienpidosta vastaavat alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Väyläviraston valtuuttamina. Katuverkon osalta kunnat ja kaupungit
vastaavat alueensa kadunpidosta (503/2005 11 ja 13 §, MRL 132/1999 84 §). Tuulivoimayhtiö vastaa kaava-alueen sisällä ja ulkopuolella muiden kuin edellä mainittujen väylien tarvittavista parantamistoimenpiteistä.

2.2

Raideliikenne
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole rataverkkoa. Erikoiskuljetusten reitti ylittää radan
vain Porissa Honkaluodon ylikulkusillan kautta valtatielle 11.

Kuva 2.5 Raideyhteyden ylitys erikoiskuljetusreitillä (Väylävirasto).

2.3

Lentoliikenne
Hankealueen lähiympäristössä ei sijaitse liikennelentokenttiä. Ilmailuharrastuskäytössä olevat
lähimmät lentokentät sijaitsevat Jämijärvellä (22 km) ja Hämeenkyrössä (20 km). Hankealue ei
sijaitse lentoestealueella. (Kuva 2.6) Hankealueen maanpinnan suurin korkeus on 160 metriä mpy
ja voimaloiden enimmäiskorkeus 280 metriä, joten voimalat ulottuvat korkeintaan 440 metrin
korkeudelle merenpinnasta.
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Kuva 2.7 Kartassa näkyvät lentopaikat ja korkeusrajoitusalueet Tevaniemen hankealueen läheisyydessä. Hankealue on merkitty kartan päälle mustalla viivalla ja 20 km etäisyysvyöhyke hankealueesta harmaalla katkoviivalla. (Traficom, Harrasteilmailun karttasovellus, 2015)

3

Arviointimenetelmät
Liikenneverkon nykytila selvitetään Väyläviraston tie-, silta- ja onnettomuusrekisterin sekä
lähimpien automaattisten liikenteen mittauspisteiden (LAM) tiedoista. Vilkasliikenteisillä väylillä
arvioidaan erikoiskuljetuksille keinot ja suositukset muun liikenteen haittavaikutusten
minimoimiseksi, mm. aikataulutuksen avulla.
Hankkeen aiheuttama liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden osien ja perustusten sekä tieverkon
ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavien maa-aineisten kuljetuksista. Maa-ainekset on suunniteltu otettavan hankealueelta, joten niiden aiheuttama liikenne ei juurikaan kuormita hankealueen ulkopuolista tieverkkoa.
Tuulivoimaloiden osat (tornit, konehuoneet ja lavat) kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina.
Hankkeen rakentamisen aiheuttamia kuljetusmääriä verrataan kuljetusreitin teiden nykyisiin liikennemääriin ja arvioidaan rakentamisen aikaista liikenteen sujuvuutta. Vaikutukset perustuvat muutokseen liikennemäärissä. Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten, asennuskentän ja tarvittavien
yksityisteiden rakentamisen aiheuttamat kuljetusmäärät arvioidaan tuulivoimaloiden määrän,
tyypin ja sijoittamisen perusteella. Rakentamisen aikaisen liikenteen osalta tarkastellaan olemassa
olevan yksityisen tiestön riittävyyttä.
Arviot tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten, asennuskentän ja tarvittavien yksityisteiden rakentamisen aiheuttamista kuljetusmääristä perustuvat aiempien tuulivoimaselvitysten yhteydessä
esitettyihin asiantuntijoiden arvioihin (Taulukko 3.1).
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Taulukko 3.1. Alustavat laskennalliset hankealueelle sen ulkopuolelta saapuvien kuljetusten määrät.
Kuljetusten määrä (kpl)

Voimaloiden erikoiskuljetukset

1 voimala
12–14

VE1
9 voimalaa
108–126

VE2
8 voimalaa
96–112

Taulukko 3.2. Alustavat laskennalliset hankealueen sisäisten kuljetusten määrät hakealueen sisällä
sijaitsevalta maa-ainesten ottoalueelta.
Kuljetusten määrä (kpl)
1 voimala
Maa-aineksen ja betonin kuljetukset.

30–100

VE1
9 voimalaa
270–900

VE2
8 voimalaa
240–800

Taulukko 3.3 Arvio rakennusajan kuljetusten määristä vuorokaudessa hankealueen ulkopuolisella
tieverkolla.
Rakennusajan kuljetusten määrä vuorokaudessa

Kuljetusten määrä yhteensä
Rakennusaika vuorokausina
Rakennusajan liikenne vuorokaudessa (keskimäärin)

1 voimala
14 kpl
-

VE1
9 voimalaa
126 kpl
380 vrk
0,33
kuljetusta/vrk

VE2
8 voimalaa
112 kpl
380 vrk
0,29
kuljetusta/vrk

Erikoiskuljetusreitin määrittämisessä tarkasteltiin olemassa olevan kaava-alueen ulkopuolisen tiestön kapasiteettia ja siltojen painorajoituksia. Muita tarkasteltavia asioita olivat liikenneturvallisuus,
tieverkon ja siltojen kunnon riittävyys sekä liikenteen aiheuttamat päästöt, kuten melu ja tärinä.
Hankkeen vaikutuksia raideliikenteeseen arvioidaan sen perusteella, kuinka ratayhteydet risteävät
hankkeen erikoiskuljetusten kanssa.
Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta tarkasteltiin tuulivoimaloiden sijoittumista suhteessa ilmailuharrastajien käytössä oleviin virallisiin lentopaikkoihin (Lentopaikat 2021), Liikenneja turvallisuusvirasto Traficomin ohjeistuksen sekä korkeusrajoitusten paikkatietoaineiston perusteella.
Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden sijoittumista
suhteessa liikennelentokäytössä oleviin lentoasemiin sekä ilmailuharrastajien käytössä oleviin
virallisiin lentopaikkoihin Traficomin ohjeistuksen sekä lentoesterajoitusalueiden perusteella.
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Liikenteellisten vaikutusten arviointi tehtiin asiantuntija-arviona Sitowise Oy:ssä pitäen Imperiahankkeen termistöä ja ajatusrakennelmaa arvioinnin lähtökohtana.

4

Vaikutusten tunnistaminen
Vaikutukset liikenteeseen ilmenevät lähinnä rakennusvaiheessa, joka on suhteellisen lyhytaikainen
voimalan käyttöaikaan nähden. Osa voimalan osista kuljetetaan erikoiskuljetuksina, mikä voi vaikuttaa hetkellisesti liikenteen sujuvuuteen. Erikoiskuljetusten vaikutuksen laajuus riippuu muun
muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja mikä on kyseisten teiden
ja siltojen sietokyky liikennemäärien kasvun suhteen.
Erikoiskuljetusreitillä sijaitseva Vääräjoen silta on painorajoitettu, ja sitä kautta tehtävät erikoiskuljetukset edellyttävät suurella todennäköisyydellä vähintään kansirakenteiden uusimista. Kansirakenteiden uusiminen vaikeuttaa liikennettä sillan kohdalla.
Leppäsjärventien pystygeometriaa voi olla tarpeen parantaa, jotta pitkät erikoiskuljetukset pystytään ajamaan sen kautta hankealueelle. Tien parantamisen yhteydessä aiheutuu häiriötä liikenteelle.
Voimaloiden huolto vaatii liikkumista alueella muutamia kertoja vuodessa. Käytön aikaisten vaikutusten vähäisyyden vuoksi vaikutusten arviointi rajataan koskemaan rakentamisen aikaista liikennettä. Hankkeen purkaminen aiheuttaa samankaltaista hetkellistä liikennettä tieverkolla kuin rakentaminen. Liikenne on purkamisvaiheessa vähäisempää kuin rakennusvaiheessa, jos osa rakenteista jätetään maastoon paikalleen.
Lisäksi tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden liikenneturvallisuuteen. Tuulivoimaloiden lavoista voi sinkoutua joissakin olosuhteissa jäätä. Lisäksi tuulivoimala voi vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan huomiokykyyn heikentävästi. Näiden riskien minimoimiseksi on Väylävirasto laatinut Tuulivoimalaohjeen (Liikennevirasto 2012), jossa on annettu ohjeet tuulivoimaloiden suositelluista vähimmäisetäisyyksistä maanteistä sekä niiden sijoittumisesta suhteessa ajoneuvon kuljettajan näkökenttään.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle, mikäli ne sijoittuvat lentoasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. Ennen voimalan rakentamista jokaiselle tuulivoimalalle tarvitaan Traficomin myöntämä lentoestelupa, tai Fintraffic Lennonvarmistus
Oy:n luvan tarpeesta vapauttava lausunto.

5

Liikenteelliset vaikutukset

5.1

Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset maantieliikenteeseen
Tevaniemen tuulivoimahankkeen rakentamisen aikaisten kuljetusten määrän arvioidaan olevan
keskimäärin 0,33 ajoneuvoa vuorokaudessa (hankevaihtoehdossa VE1 0,33 ajoneuvoa vuorokaudessa ja hankevaihtoehdossa VE2 0,29 ajoneuvoa vuorokaudessa) rakentamisen kestäessä 380 vuorokautta.
Suurin osa hankkeen rakentamisen aikaisesta liikenteestä tapahtuu hankealueen sisällä, koska maaainekset otetaan hankealueelta. Hankealueelle on suunniteltu maa-ainesten ottoalue sellaiseen
kohtaan, jossa oli vuosina 2007-2017 kalliokiviaineksen ottolupa, mutta josta ei kuitenkaan silloin
otettu maa-aineksia.
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Leppäsjärventien pystygeometriaa on todennäköisesti parannettava pitkiä erikoiskuljetuksia varten. Tien kunnostuksen aikana liikenne Leppäsjärventiellä häiriintyy.
Leppäsjärventien kunnostusaikaa lukuun ottamatta vaikutukset liikenteelle arvioidaan vähäisiksi,
koska hankealueelle suunnitellun maa-ainesten ottoalueen takia suurin osa rakentamisen aiheuttamasta liikenteestä on hankealueen sisäistä.
Maantieverkostoon kohdistuu erikoiskuljetuksia, joiden liikenteelliset haitat ovat lyhytkestoisia.
Erikoiskuljetukset voivat edellyttää liittymien avartamista. Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne maanteillä on niin vähäinen, että sillä ei ole erikoiskuljetuksia lukuun ottamatta vaikutuksia
liikenteeseen. Muu maanteihin kohdistuva liikenne muodostuu lähinnä työmaalle aamulla siirtyvistä ajoneuvoista ja työpäivän jälkeen sieltä poistuvista ajoneuvoista. Näillä on hyvin vähäinen vaikutus maanteiden liikennemääriin.
Kuljetuksista aiheutuu liikenteen päästöjä, kuten NOx-, HC-, CO2- ja hiukkaspäästöjä. Näiden määrä
on kuitenkin hyvin vähäinen, koska maa-ainesten ja betonin kuljetukset tehdään hankealueen sisältä. Maantieverkoston kohdistuu vain vähän hankkeen liikenteestä, joten sen liikenteen melu-,
tärinä- ja ilmanlaatuhaitat ovat erittäin vähäiset. Erikoiskuljetusten toteuttaminen yöaikaan lisää
kuljetuksista aiheutuvan melun ja tärinän häiritsevyyttä, mutta toisaalta lisää liikenneturvallisuutta.
Kaava-alueen läheisyydessä päällystämättömillä reiteillä voi aiheutua kohtalaista pölyhaittaa.
Maakaapeli rakentamisesta sekä myöhemmin mahdollisesta purkamisesta voi aiheutua lyhytaikaista ja luonteeltaan tilapäistä haittaa liikenteelle vähäliikenteisellä Leppäsjärventiellä. Maakaapelin rakentaminen yksityisteiden penkereeseen ei aiheuta merkittävää haittaa liikenteelle.

5.2

Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset raideliikenteeseen
Erikoiskuljetusten reitti ylittää radan vain Porissa Honkaluodon ylikulkusillan kautta valtatielle 11.
Hankkeella ei ole vaikutuksia raideliikenteeseen.

5.3

Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset lentoliikenteeseen
Tuulivoimahanke edellyttää ilmailulain mukaisen lentoesteluvan tai luvan tarpeesta vapauttavan
Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n lausunnon. Päätöksen lentoesteluvasta antaa Liikenne- ja
viestintävirasto Traficom. Tuulivoimalat tulee merkitä lentoestevaloin. Lupaa haetaan
voimalakohtaisesti erikseen jokaiselle voimalalle.
Hankealue ei sijaitse lentoestealueella. Hankealueen maanpinnan suurin korkeus on 160 metriä
mpy ja voimaloiden enimmäiskorkeus 280 metriä, joten voimalat ulottuvat korkeintaan 440 metrin
korkeudelle merenpinnasta.
Voimaloiden ei arvioida aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia tai häiriöitä lentoliikenteeseen, kun
estemerkinnät tehdään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräysten mukaan.
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5.4

Hankkeen vaikutusten merkittävyys
Taulukko 5.1. Tuulivoimahankkeen liikenteelliset vaikutukset.
VE 1 (9 voimalaa)
Vaikutusten merkittävyys
alueen herkkyyden ja
muutoksen suuruuden
perusteella

VE 2 (8 voimalaa)

Vähäinen kielteinen
Sillan vahvistamisen ja Leppäsjärventien geometrian parantamien
häiritsevät liikennettä parannusten aikana. Rakentamisaikana
maanteille tulee erikoiskuljetuksia. Hankkeen tuottaman liikenteen
määrät maanteillä ovat hyvin vähäinen, koska maa-ainekset kuljetetaan hankealueelta. Liikenteen aiheuttamat melu-, tärinä- ja ilmanlaatuhaitat kuljetusreiteillä ovat vähäisiä. Hankkeella ei ole vaikutuksia raide- ja lentoliikenteeseen.

Taulukko 5.2. Sähkönsiirron liikenteelliset vaikutukset.
VE A
Vaikutusten merkittävyys
alueen herkkyyden ja
muutoksen suuruuden
perusteella

5.5

VE B

Ei vaikutusta
Maakaapeli rakennetaan Leppäsjärventien ali ja yksityisteiden penkereisiin. Rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta liikenteeseen.

Hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) vaikutukset
Hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE 0) ei vaikuta liikennemääriin eikä sitä kautta maantieliikenteeseen. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei vaikuta raideliikenteeseen tai lentoliikenteeseen.

6

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Muita mahdollisia samaan aikaan toteutettavia hankkeita on tiedossa Takakangas-Pihlajaharjun
tuulivoimahanke Parkanossa. Yhteisvaikutuksia voi esiintyä erikoiskuljetusten ajoittamiseen liittyen. Molempien hankkeiden yhteenlasketut erikoiskuljetukset ovat kuitenkin niin vähäiset, ettei
niillä ole merkittävää vaikutusta erikoiskuljetusreitin liikenteen sujuvuuteen. Muiden kuljetusten
osalta hankkeilla ei ole yhteisvaikutuksia.

7

Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Liikenteellisiä vaikutuksia voidaan lieventää valitsemalla vähiten haitallisia vaikutuksia aiheuttava
erikoiskuljetusten reitti ja tuottamalla maa-ainekset sekä betoni hankealueen sisältä.
Kuljetusten aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää valitsemalla kuljetusten ajankohdat siten,
että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä muulle liikenteelle. Esimerkiksi aamu- ja iltapäivän työmatkaliikenteeseen ei kannata ohjata rakentamisaikaista liikennettä. Lisäksi syys-, joulu- tai
hiihtolomakauden aikana erikoiskuljetuksia on syytä välttää. Erikoiskuljetuksia kannattaa yhdistellä
siten, että samoilla liikenteen erityisjärjestelyillä kuljetetaan useampi kuljetusyksikkö, mikä osaltaan lieventää hankkeen vaikutuksia muulle liikenteelle.
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Erikoiskuljetuksista johtuva tieverkon vaurioituminen voidaan estää vahvistamalla tai perusparantamalla kriittisiä kohteita. Näitä kohteita ovat esimerkiksi liittymäalueiden rummut sekä sillat. Kuljetusreitin lopullinen soveltuvuus erikoiskuljetuksille sekä kriittiset tieosuudet selviävät ELY-keskuksesta, kun lopulliset kuljetuskoot ovat selvillä.

8

Arvioinnin epävarmuustekijät
Liikenteellisten vaikutusten arvioinnin merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät hankkeen rakentamisaikatauluun sekä kuljetusten lopullisiin reittivalintoihin. Kuljetusten vaikutuksia ei hankkeen tässä vaiheessa voida arvioida täysin tarkasti, sillä ei tiedetä varmasti, mistä kuljetukset lopulta
tulevat. Eniten kuljetuksia aiheuttavat betoni- ja maa-aineskuljetukset, joiden oletetaan olevan suurimmaksi osaksi kaava-alueen sisäisiä kuljetuksia. Maa-ainesten ottoalueiden sijoittuminen selviää
vasta hankkeen myöhemmässä vaiheessa.
Hankkeen aikataulu on myös liikenteellisten vaikutusten arviointia tehtäessä ollut hyvin yleispiirteinen. Oletuksena on ollut, että YVA-selostus-kummassakin hankevaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 tuulivoimahankkeen rakentaminen kestäisi noin kaksi vuotta. Aikataulun muuttuminen vaikuttaisi liikenteellisiin vaikutuksiin siten, että rakentamisajan pidentyessä vaikutukset olisivat arvioitua lievempiä, mutta niiden ajallinen kesto olisi pidempi. Kuljetusten poistumisreitit kaava-alueelta eivät
ole tarkasti tiedossa, joten vaikutusten arviointiin jää siltä osin epävarmuutta. Laskennassa käytetyt
kuljetus- ja massamäärät on jouduttu perustamaan asiantuntija-arvioihin. Lopulliset arvot selviävät
tarkemman kuljetussuunnitelman yhteydessä. Liikennevirta on huomioitu laskennassa keskimääräisenä vuorokausiliikenteenä. Todellisuudessa kuljetukset toteutetaan ryppäissä.

9

Yhteenveto
Vaikutukset liikenteelle arvioidaan hyvin vähäisiksi, koska hankealueelle suunnitellun maa-ainesten
ottoalueen takia suurin osa rakentamisen aiheuttamasta liikenteestä on hankealueen sisäistä.
Maantieverkostoon kohdistuu erikoiskuljetuksia, joiden liikenteelliset haitat ovat lyhytkestoisia.
Erikoiskuljetukset voivat edellyttää liittymien avartamista. Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne maanteillä on niin vähäinen, että sillä ei ole erikoiskuljetuksia lukuun ottamatta vaikutuksia
liikenteeseen.
Rakentamisesta sekä purkamisesta aiheutuva liikennehaitta on kestoltaan melko lyhytaikainen sekä
luonteeltaan tilapäinen, joten vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen ovat hyvin vähäisiä ja ohimeneviä.
Hankkeen rakennusaikana liikenteen sujuvuuden haittoja voidaan lieventää kuljetusten aikatauluttamisella. Hankkeen purkaminen aiheuttaa samankaltaista hetkellistä liikennettä tieverkolla kuin
rakentaminen.
Yhteisvaikutuksia Parkanossa sijaitsevan Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen kanssa voi
esiintyä erikoiskuljetusten osalta, mutta niiden määrä on niin vähäinen, ettei niillä ole merkittävää
vaikutusta erikoiskuljetusreitin liikenteen sujuvuuteen.
Hankkeella ei ole vaikutuksia raideliikenteeseen tai lentoliikenteeseen.
Maakaapeli rakentaminen Leppäsjärventien ali ja yksityisteiden penkereeseen ei aiheuta merkittävää haittaa liikenteelle.
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Kokonaisuutena molempien tuulivoimahankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 vaikutukset liikenteeseen
on arvioitu vähäisiksi. Vaihtoehdossa VE 1 haittaa syntyy hieman enemmän kuin vaihtoehdossa VE
2 johtuen suuremmasta voimalamäärästä, mutta ero on hyvin vähäinen. Vaihtoehdolla VE 0 ei ole
vaikutuksia liikenteeseen.
Yhteenveto hankkeen vaikutuksista liikenteeseen:
• Rakentamisen ja purkamisen aikaiset vaikutukset liikenteelle ovat lyhytaikaisia ja tilapäisiä.
• Erikoiskuljetusten haittoja voidaan lieventää kuljetusten aikatauluttamisella.
• Vaihtoehdossa VE 1 haittaa syntyy hieman enemmän kuin vaihtoehdossa VE 2 johtuen
suuremmasta voimalamäärästä, mutta ero on vähäinen.
• Maa-ainesten ja betonin kuljetukset tapahtuvat hankealueelta, eikä hanke merkittävästi lisää maanteiden liikennettä tai vaikuta liikenteen sujuvuuteen.
• Liikenteelliset yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa eivät ole merkittäviä.
• Hankkeella ei ole vaikutuksia raideliikenteeseen eikä lentoliikenteeseen.
• Sähkönsiirron maakaapelin rakentaminen ei vaikuta merkittävästi liikenteeseen.
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