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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISUUNNITELMA
Arvioitavat ympäristövaikutukset

Kaikki vaikutusarvioinnit tehdään kolmelle tilanteelle; hanketta ei toteuteta (0-vaihtoehto),
hankevaihtoehto 1 ja hankevaihtoehto 2.

4.1.1

Arvioitavat vaikutukset

YVA-laissa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä
ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen edellä mainittuja vaikutuksia kokonaisvaltaisesti YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa (Kuva 4.1).

Kuva 4.1.

Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain mukaisesti.

Ympäristövaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos arvioidaan suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan.

Vaikutukset luokitellaan niiden luonteen (myönteinen tai haitallinen), tyypin ja palautuvuusasteen perusteella. Vaikutus voi olla tyypiltään välitön, välillinen tai kumulatiivinen. Välittömät vaikutukset syntyvät suunnitellun hankkeen toimenpiteiden ja muutoksen kohteen suorasta vuorovaikutuksesta. Välilliset vaikutukset taas johtuvat hankkeen välittömistä vaikutuksista. Palautuvuusaste kertoo kohteen kyvystä palautua tilaan, jossa se oli ennen joutumista muutoksen
vaikutuksen alaiseksi.
Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyypilliset vaikutuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä
esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti.
4.1.2

Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset

Tuulivoimahankkeen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat visuaaliset vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen. Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tuulivoimaloiden osalta merkittävimmät huomioon
otettavat vaikutukset kohdistuvat linnustoon.
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Tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset vaikutukset jakaantuvat kolmeen vaiheeseen; rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä poistamisen aikaisiin vaikutuksiin. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja aiheutuvat pääasiallisesti tiestön, tuulivoimala-alueiden ja ilmajohtojen rakentamisen vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, rakentamiseen liittyvien kuljetusten liikennevaikutuksista sekä työmaakoneiden äänistä. Tuulivoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset kohdistuvat pääasiassa maisemaan ja linnustoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat lievempiä. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytkestoisia
ja ne aiheutuvat pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä.
Sähkönsiirron tyypillisiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset maankäyttöön, sähkönsiirtoreitin luontoarvoihin, maisemaan tai elinkeinoihin. Vaikutukset ovat erilaisia ilmajohdoilla toteutettavissa sähkönsiirtohankkeissa ja maakaapeleilla toteutettavissa sähkönsiirtohankkeissa.
Maakaapeleilla toteutettavassa hankkeessa vaikutuksia aiheutuu lähinnä kaapelin asennusvaiheessa. Arviointityön perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai
rajautua tässä ohjelmassa arvioidusta.
4.1.3

Tarkasteltava vaikutusalue

Tarkasteltavalla vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolle hankkeen ympäristövaikutusten voidaan perustellusti katsoa ulottuvan. Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin suureksi,
ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella.
Vaikutusalueen laajuus riippuu tarkasteltavan kohteen ominaisuuksista. Jotkut vaikutukset rajoittuvat tuulivoimapuiston alueelle, kuten esimerkiksi rakentamistoimenpiteet, ja jotkut levittäytyvät hyvin laajalle alueelle, kuten esimerkiksi vaikutukset maisemaan.
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4-1) esitetään hankkeen oletetut vaikutusalueet vaikutustyypeittäin. Vaikutusalueiden laajuus on määritelty vaikutustyypin ominaispiirteiden perusteella.
Etäisyysvyöhykkeet hankealueen ympäristössä on esitetty kuvassa 4.2.
Taulukko 4-1. Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin.
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Vaikutustyyppi

Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalue lähiympäristöineen (n. 5 km). Huomiota kiinnitetään hankkeen soveltuvuuteen hankealueelle sekä toteuttamisen
aiheuttamiin muutoksiin alueen nykyiseen maankäyttöön
verrattuna. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeen toteuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin hankealueella ja sen lähiympäristössä.

Maisema ja
kulttuurihistorialliset
kohteet

Tarkastelu keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle
0–12 km:n etäisyydelle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti
tarkastellaan vaikutukset myös kaukoalueella 12–30 km
tuulivoimaloista. Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin arvioidaan alueelta, johon voi kohdistua rakentamistoimenpiteitä (perustukset, tiestön vahvistaminen,
kaapelointi) tai merkittävää maisemakuvan muutosta.

Muinaisjäännökset

Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston alueella
sekä tarpeen mukaan sähkönsiirtoreiteillä.
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Luonto

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö,
sähkönsiirron alueet. Hankealueelta tunnistetut arvokkaat luontokohteet ja niiden ekologisten olosuhteiden
säilyminen. Valuma-alueiden alapuoliset vesistöosat.

Linnusto

Tuulivoimapuiston alue, lähialueen linnustollisesti merkittävät kohteet ja muuttoreitit. Mahdollinen vaikutusalue voi olla hyvinkin laaja.

Melu, varjostus, vilkkuminen

Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 2–3 km:n säteellä tuulivoimapuistosta.

Liikenne/Lentoliikenne

Tiet joille hankkeen rakentamisesta aiheutuu liikenteen
kasvua. Lentoasemat ja -paikat, joiden korkeusrajoitusalueelle tuulivoimapuisto sijoittuu.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys, elinkeinot

Vaikutuskohtainen arviointi, enimmillään noin 20 km:n ja
tarkemmin noin 5 km:n säteellä.

Ajallinen vaikutus

Hankkeen koko elinkaari.

Yhteisvaikutukset

Hankkeen vaikutuksia yhdessä muiden seudun tuulivoimahankkeiden tai muiden merkittävien hankkeiden
kanssa on tarkasteltu vaikutustyypeittäin vaikutustyypin
edellyttämässä laajuudessa.
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Etäisyysvyöhykkeet 2–30 km hankealueen ympärillä.

Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely

Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi perustuu monitavoitearviointiin, eli vaikutusten suuruusluokan, vaikutuskohteiden luonteen/herkkyyden ja näistä seuraavan vaikutusten
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merkittävyyden järjestelmälliseen tarkasteluun (Kuva 4.3) Imperia-hankkeessa1 kehiteltyjä menetelmiä käyttäen. Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia
muutoksia suhteessa ympäristön nykytilaan. Edellä mainittujen tekijöiden arviointimenetelmät
on kuvattu seuraavassa.
Lainsäädännöllinen ohjaus
Yhteiskunnallinen
merkitys

Vaikutuskohteen
herkkyys/arvo

+
Alttius muutoksille

Vaikutuksen
merkittävyys
Voimakkuus ja suunta

Alueellinen laajuus

Muutoksen
suuruus

Ajallinen kesto

Kuva 4.3. Vaikutusten merkittävyyden johtaminen osatekijöistä.

Vaikutuskohteen herkkyys muutokselle voidaan arvioida kohteen nykytilan perusteella määritellyn häiriöherkkyyden pohjalta. Asiantuntija-arvioilla ja sidosryhmien kuulemisella varmistetaan, että kunkin vaikutuskohteen arvosta saadaan riittävä kuva. Herkkyystasoa määritettäessä
otetaan huomioon kohteen poliittinen ja lainsäädännöllinen, ympäristöllinen, sosiaalinen ja sosio-ekonominen tausta seuraavassa kuvassa 4.4 esitettyine eri ulottuvuuksineen.
Kohteen arvon ja herkkyyden määrittämisessä käytetään useita kriteerejä kuten esimerkiksi
kohteen suojelustatus, erilaiset standardien ja rajoitusten asettamat vaatimukset, suhde vallitseviin käytöntöihin ja tehtyihin suunnitelmiin, suhde mahdollisiin muihin määräyksiin ja ympäristöstandardeihin, muutosten sietokyky, sopeutuvuus, harvinaisuus, monimuotoisuus, luonnontilaisuus, haavoittuvuus sekä arvo muille resursseille tai vaikutuskohteille.
Vaikutuskohteen herkkyys luokitellaan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa neljään luokkaan 1) vähäinen, 2) kohtalainen, 3) suuri ja 4) erittäin suuri.

1

EU:n Life+-hanke ”Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun
ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA)”. <imperia.jyu.fi.>
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Kuva 4.4. Periaate vaikutusten herkkyyden arvioimiseksi.

Muutoksen suuruus määritetään 1) maantieteellisen laajuuden, 2) ajallisen keston ja 3) voimakkuuden perusteella. Muutos voi olla maantieteelliseltä laajuudeltaan paikallinen, alueellinen,
kansallinen tai rajat ylittävä. Ajalliselta kestoltaan muutos voi olla väliaikainen, lyhytaikainen,
pitkäaikainen tai pysyvä (Kuva 4.5).
Muutoksen suuruus arvioidaan tai mitataan kullekin vaikutukselle tyypillisillä arviointimenetelmillä, jotka kuvataan erikseen kullekin vaikutukselle. Myös muutoksen suuruuden kriteerit kuvataan kullekin vaikutukselle erikseen. Muutos voi olla suuruudeltaan 1) vähäinen, 2) kohtalainen tai 3) suuri ja suunnaltaan kielteinen tai myönteinen.

Kuva 4.5. Periaate muutoksen suuruuden arvioimiseksi.
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Muutoksen suuruusluokkaa määrittävien muuttujien arvioimisessa käytetään seuraavia menetelmiä:
• Hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden ja vaikutuskohteen vuorovaikutuksen laajuuden
määritys mallinnustekniikoilla, esim. melun ja välkkeen leviämismallinnus ja näkymäaluemallinnus.
• Vaikutuskohteiden ja –alueiden kartoitus paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla.
• Tilastotieteellinen arviointi, esim. lintujen törmäysriskin arviointi
• Vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimustulosten
hyödyntäminen
• Osallistavien tiedonhankintamenetelmien ( asukaskysely ja haastattelut, yleisötilaisuudet) hyödyntäminen
• YVA-työryhmän aiempi kokemus

Vaikutuksen merkittävyys määritetään seuraavan taulukon (taulukko 4-2) mukaisesti ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja suunta sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutuksen merkittävyys luokitellaan tässä arvioinnissa luokiteltu asteikolla 1) merkityksetön 2) vähäinen, 3) kohtalainen, 4) suuri. Merkittävyys voi olla myönteinen tai kielteinen.
Taulukko 4-2. Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnin perusteet.
Vaikutuksen merkittävyys
Merkitykse- Merkitykse- Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonotön, ei vai- tön, ei vai- misen muutoksen taustatasosta/luonnollisesta tasosta.
kutusta
kutusta
Vähäinen
+

Vähäinen
-

Vähäisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat arvoltaan/herkkyydeltään vähäisiin tai kohtalaisiin vaikutuskohteisiin/resursseihin. Kohtalaisen suuruusluokan vaikutukset, jotka
kohdistuvat vähäisen arvon/herkkyyden vaikutuskohteisiin/resursseihin.

Kohtalainen Kohtalainen Vaikutukset voivat olla suuruusluokaltaan vähäisiä kohdistuessaan
vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri, tai
++
-kohtalaisia kohdistuessaan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden
arvo/herkkyys on kohtalainen, tai suuria kohdistuessaan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen.
Suuri
+++

Suuri
---

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan
suuria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden
arvo/herkkyys on kohtalainen, tai kohtalaisia ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri. / Positiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan suuria.

Erittäin
suuri
++++

Erittäin
suuri
----

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan
erittäin suuria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden
arvo/herkkyys on suuri tai erittäin suuri, tai suuria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on erittäin suuri.
/ Positiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria.
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Vaihtoehtojen vertailumenetelmät

Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään ns. erittelevää menetelmää, jossa korostetaan
eri arvolähtökohdista lähtevää päätöksentekoa. Vaihtoehtojen sisäisiä, erityyppisten vaikutusten keskinäisiä merkittävyysvertailuja ei tehdä, koska kunkin vaikutustyypin painoarvo muuhun
vaikutustyyppiin on useissa tapauksissa liian arvoperusteinen, eikä ole positivistisin menetelmin
määritettävissä. Tällöin esimerkiksi meluhaittaa ja sen merkittävyyttä ei tulla vertailemaan maisemahaittaan. Menetelmällä voidaan ottaa kantaa vaihtoehtojen ympäristölliseen toteuttamiskelpoisuuteen, mutta menetelmällä ei voida ratkaista parasta vaihtoehtoa. Päätöksen parhaasta
vaihtoehdosta tekevät ko. hankkeen päätöksentekijät. Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen välillä kootaan taulukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi.
4.1.9

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen

Suunnittelun lähtökohtana on ympäristöllisesti parhaiden käytäntöjen periaatteen soveltaminen. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää hankkeesta aiheutuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaiset vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi tuulivoimalaitosten sijoitteluun tai niissä käytettävään tekniikkaan sekä voimajohtoreittien
linjauksiin. Mahdolliset haittojen vähentämis- ja lieventämistoimet esitetään arviointiselostuksessa. Yksityiskohtaisemmat tekniset ratkaisut selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tapahtuvassa jatkosuunnittelussa.
4.1.10 Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä.
Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Saatavilla olevien tai muodostettavien lähtötietojen tarkkuus vaihtelee. Hankkeen toteuttamiseen ja suunnitelmien etenemiseen liittyy epävarmuuksia. Arvioinnissa käytetyt ja tehdyt oletukset sekä epävarmuustekijöiden
olemassaolo ja niiden vaikutus arvioinnin lopputulokseen tuodaan esille ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa ja erillisselvitysraporteissa.
4.1.11 Vaikutusten seuranta
Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Seurantaohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella.
Seurannan avulla tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja se auttaa havaitsemaan mahdolliset ennakoimattomat, merkittävät haitalliset seuraukset, minkä perusteella voidaan käynnistää
toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.
Arviointimenetelmät
4.2.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön

Vaikutusten tunnistaminen
Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston fyysisessä ympäristössä. Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen kohdat muuttuvat maa- ja metsätalousalueesta
rakennetuksi alueeksi alueelle sijoitettavien voimalapaikkojen, teiden ja kaapelikaivantojen
myötä.
Tuulivoimalat rajoittavat muuta maankäyttöä vain välittömässä lähiympäristössään. Muualla
tuulivoimapuiston alueella maankäyttö jatkuu entisellään. Tuulivoimaloita ei tulla aitaamaan,
joten alueella liikkuminen tulee rajoittumaan hyvin paikallisesti. Alueelle rakennettava tiestö voi
myös parantaa alueella liikkumista.
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Välillisiä vaikutuksia sekä tuulivoimapuistoalueella että sen lähiympäristössä voi aiheutua toiminnan aikaisesta melusta, auringonvalon vilkkumisesta ja varjostuksesta, jotka voivat rajoittaa
tiettyjen maankäyttömuotojen, kuten asuinalueiden suunnittelua tuulivoimapuiston välittömässä ympäristössä.
Vaikutusalue
Tuulivoimapuiston maankäyttöä rajoittavat suorat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kohdistuvat lähinnä rakennuspaikkoihin ja niiden välittömään läheisyyteen. Esimerkiksi maa- ja metsätaloutta voidaan hyvin harjoittaa tuulivoimapuiston sisälläkin. Välilliset vaikutukset (melu-, varjostus- ja maisemavaikutukset) rajoittavat maankäyttöä huomattavasti laajemmin. Esimerkiksi tuulivoimaloiden 40 desibelin melualueelle ei ole mahdollista sijoittaa asuinrakentamista kuin osoittamalla erikseen, että melun ohjearvot ja määräykset täyttyvät. Kunta voi halutessaan myös estää asuin- ja lomarakentamisen näille alueille.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutusten arvioinnissa käytetään voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia (maakuntakaavat, yleis- ja asemakaavat, muut maankäytön suunnitelmat) sekä niihin liittyviä ympäristöselvityksiä, valo- ja ilmakuvia, hankkeessa tehtyjä melu-, varjostus- ja näkyvyysmallinnuksia,
karttatarkasteluja sekä YVA–ohjelmasta saatua palautetta. Lisäksi haastatellaan paikallisia
maankäytön suunnittelijoita. YVA–selostusvaiheessa kaavamerkintöjen sisältö kuvaillaan tarkemmin arvioitavan tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron alueilla.
Hankkeesta aiheutuvat maankäytön rajoitukset sekä mahdolliset ristiriidat nykyisen ja suunnitellun maankäytön kesken kuvaillaan. Vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä tarkastellaan vaikutusalueen osalta. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota
hankealueella olevien maankäyttömuotojen seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen.
Lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistamia vaikutuksia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta.
Maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arviona.
4.2.2

Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön

Vaikutusten tunnistaminen
Maisemavaikutusten arviointityössä tarkastellaan tuulivoimapuistojen ja niihin liittyvien sähkönsiirronrakenteiden toteuttamisesta johtuvia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen,
luonteen ja laadun muutoksia. Maiseman luonteen muuttumisen kautta syntyy silmin havaittavia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta.
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voimaloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman
visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivinen asia, johon vaikuttavat havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön.
Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa saattavat muuttaa alueen luonnetta
muuttamalla luonnonmaiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla maiseman
mittasuhteita. Se, kuinka paljon voimalat hallitsevat maisemakuvaa, riippuu myös maiseman
luonteesta ja siitä, minkälaisia muita elementtejä maisemakuvaan kuuluu, ei ainoastaan siitä,
kuinka paljon voimalat näkyvät tarkastelupisteeseen.
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Vaikutusalue
Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua laajallekin alueelle. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja
ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Voimaloiden korkeudesta huolimatta niiden havaittavuus lähialueella saattaa olla varsin heikko, ellei voimaloiden ja
tarkastelupisteen välille jää riittävän laajaa avointa aluetta. Tällaisia avoimia maisematiloja muodostavat muun muassa peltoaukiot, avosuot ja laajat vesistöt. Toisaalta melko vähäinenkin pihapuusto ja sopivasti sijoittuneet rakennukset voivat vähentää merkittävästi voimaloiden havaittavuutta ja hallitsevuutta maisemassa.
Ympäristöministeriön oppaassa (Weckman 2006) on todettu tuulivoimaloiden näkymisestä
seuraavaa: ”Yleistäen voidaan todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista erottaa
paljaalla silmällä 5–10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä
korostaa. 15–20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu
ihanteellisissa oloissa 20–30 kilometrin päähän. Utuisella ja aurinkoisella säällä pyörivien
roottorien lavoista heijastuvat pienet valonsäteet. Tämä niin sanottu ”vilkkumisefekti” korostaa
tuulivoimaloiden näkyvyyttä.” (Weckman 2006)
Vaikutusten arvioinnissa käytetään Ympäristöministeriön oppaan toteamukseen perustuen
seuraavia etäisyysvyöhykkeitä:
”Välitön vaikutusalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–200 metriä
• Lähinnä varjostus, melu, rakentamisen aikaiset vaikutukset.
”Lähialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–5 kilometriä
• Voimala on riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa avotiloissa
huomiota herättävä elementti maisemassa.
• Lentoestevalot erottuvat pimeällä.
”Välialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 5–12 kilometriä
• Voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saattaa olla
vaikea hahmottaa.
• Lentoestevalot erottuvat pimeällä.
”Kaukoalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 12–25 kilometriä
• Voimala näkyy edelleen, mutta maiseman muut elementit vähentävät sen hallitsevuutta etäisyyden kasvaessa. Tuulivoimapuiston rakenteet ”sulautuvat” kaukomaisemaan.
• Lentoestevalot erottuvat pimeällä.
”Teoreettinen maksiminäkyvyysalue”, etäisyys tuulivoimaloista 25–30 kilometriä
• Torni saattaa erottua hyvissä olosuhteissa.
• Lentoestevalot erottuvat pimeällä hyvissä olosuhteissa.
Vaikutusten arvioinnissa painotetaan lähialuetta (0–5 kilometriä) ja välialuetta (5–12 kilometriä). Lähialueeseen sisältyy voimaloiden dominanssivyöhykettä (noin 10 x voimaloiden napakorkeus), jonka alueella voimalat näkyessään dominoivat maisemaa. Kaukoaluetta (12–25 kilometriä) tarkastellaan hieman yleispiirteisemmällä tasolla. Teoreettisen maksiminäkyvyysalueen
(25–30 kilometriä) osalta tehdään yleispiirteinen tarkastelu.
Vaikutusten arviointi painottuu lähialueille, sillä maisemavaikutukset ovat useimmiten voimakkaimmat lähialueilla, jos voimalat ovat sieltä havaittavissa. 10-12 kilometrin etäisyydellä ja sitä
kauempaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa
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maiseman muista elementeistä johtuen. Kaukomaisemassa voimalat tai niiden osat ovat havaittavissa maisemassa horisontin ja puuston latvuston yläpuolella, mutta voimalat eivät alista maiseman etualalla olevia elementtejä. Hyvissä sääolosuhteissa tuulivoimaloiden tornit voitaneen
erottaa jopa 20–30 km etäisyydeltä, mutta tällöin ne sulautuvat osaksi suurmaisemaa.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutusten arviointityön pohjana käytetään ympäristöministeriön julkaisuja ja ohjeita ”Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimahankkeissa” (2016), “Tuulivoimarakentamisen suunnittelu”
(2012) sekä "Tuulivoimalat ja maisema” (Weckman 2006). Kulttuuriympäristön vaikutustenarvioinnissa käytetään apuna teosta "Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa" (Suomen ympäristö 14/2013). Lisäksi käytetään seuraavia lähteitä: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
julkaisua: ”Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisema nähtävyydet, Ehdotukset Pohjanmaan,
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013” (Kuoppala. A.,
Asunmaa R., Purola. H.), Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040, ”Maisemanhoito, Maisema-aluetyöryhmän mietintö I”, Ympäristöministeriö (1992), ”Arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö II”, Ympäristöministeriö (1992) ja Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009 –internetsivustoa www.rky.fi.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona käytetään muun muassa maastokäyntiä, aiempia selvityksiä mm. alueen maisema-alueista, suojelunarvoisista alueista ja erityiskohteista sekä valo- ja ilmakuvia ja karttoja.
Arviointityön pohjaksi maisemaa analysoidaan muun muassa tarkastelemalla maisemakuvan
kannalta merkittävimpiä näkymäsuuntia ja -alueita, maamerkkejä ja ympäristön yleisluonnetta
ja ominaisuuksia.
Hankkeen yhteydessä laaditaan näkymäalueanalyysi, joka antaa yleiskuvan siitä, mille alueille ja
sektoreille voimalat tulisivat näkymään. Maisemavaikutuksia havainnollistetaan muun muassa
havainnekuvien avulla. Havainnekuvat laaditaan alueelta tehtyä maastomallinnusta hyödyntäen
WindPRO -ohjelmalla. Maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston lähiympäristöstä
otettuihin valokuviin mallinnetaan tuulivoimalat. Mallinnusta varten otettavat valokuvat pyritään ottamaan kohteista, joihin tuulivoimalat olisivat havaittavissa. Valokuvat otetaan kameran
objektiivilla, joka vastaa ihmissilmän näkymää. Havainnekuvia laaditaan eri suunnilta ja etäisyyksiltä.
Arviointityössä arvioidaan tuulivoimapuiston vaikutuksia valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia vaikutuksia
maisemakuvaan arvioidaan elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksen osalta.
Maisemalliset yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat tärkeä
arvioinnin osa-alue.
Maisemavaikutusten merkittävyyttä arvioidaan tarkastelemalla tuulivoimapuiston hallitsevuutta
yleismaisemassa sekä tuulivoimapuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen maisemakuvaan verrattuna. Rakennetun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin maisemakuvallisia, koska hankkeet eivät aiheuta välittömiä muutoksia arvokkaiden kohteiden rakenteisiin. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta arvioidaan vaikuttaako maisemakuvan muutos
kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan arvoon tai kohteen luonteeseen.
Maisemakuvan muutosten tarkastelualueen painopiste on tuulivoimaloiden maisemallisella
lähi- ja välialueella, eli 0–12 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset kaukoalueella 12–30 km tuulivoimaloista. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan pääsääntöisesti tuulivoimapuiston toiminnan ajalta. Arviot esitetään sanallisina asiantuntija-arvioina. Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioi maisema-arkkitehti.
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4.2.3
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Vaikutukset muinaisjäännöksiin

Vaikutusten tunnistaminen
Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia muinaisesineitä.
Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain mukaista lupaa.
Kiinteiksi muinaismuistoiksi lukeutuvat muun muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kalliomaalaukset ja -piirrokset.
Tuulivoimapuiston vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvaiheeseen ja sen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinaisjäännöksissä. Haittoja
voi syntyä tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää rakennustyön välittömälle vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, kuten voimajohtoreittien ja huoltoteiden, perustaminen aiheuttaa työskentelyalueilla riskin muinaisjäännösten vahingoittumisesta
tai peittymisestä. Lisäksi muinaisjäännökset tulee huomioida huolto- ja kunnostustöissä. Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa vaikutuksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä
kohteen merkittävyydestä.
Lisäksi tuulivoimapuiston käytön aikana saattaa huoltotöiden yhteydessä aiheutua riskitilanteita
muinaisjäännöksille, mikäli kohteita ei tunnisteta tai osata välttää maastossa.
Vaikutusalue
Vaikutusalueen laajuutta määriteltäessä arvioidaan suoria ja epäsuoria vaikutuksia muinaisjäännöksiin. Suorat vaikutukset rajoittuvat rakentamistoimenpiteiden välittömään läheisyyteen.
Epäsuoria vaikutuksia kohdistuu muinaisjäännöskohteen tai –alueen kokemiseen äänimaailman
tai maiseman muutoksen myötä.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä aiempien hankealueella tehtyjen arkeologisten tutkimusten ja selvitysten tietoihin. Vaikutukset muinaisjäännöksiin
arvioidaan olevien lähtötietojen sekä laaditun maastoinventoinnin perusteella.
Hankkeen yhteydessä toteutettujen muinaisjäännösinventointien tavoitteena on suunnittelualueen ennestään tuntemattomien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen. Selvitys koostuu esitutkimuksesta, maastotutkimuksesta sekä raportoinnista.
Historiallisen ajan asutus-, elinkeino- ja maankäytön historiaa selvitetään kirjallisuuden ja internetistä löytyvien historiallisten karttojen avulla. Esihistoriallisten muinaisjäännösten etsimisessä
käytetään muinaisranta-analyysia, maaperäkarttoja, ilmakuvia, laserkeilausaineistoa, lähialueiden muinaisjäännöksiä koskevia tutkimusraportteja ja Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaalin tietoja.
Alueen muinaismuistopotentiaali kytkeytyy niittyviljelyyn ja karjamajoihin ym. lähihistoriaan
kytkeytyvään toimintaan. Laaditun arkeologisen selvityksen täydentämisessä hyödynnetään
karttatarkastelua sekä tietoja 2021 suoritettavien luontoselvitysten tietoja siitä, miten metsätalous on vaikuttanut alueen maanpinnan nykytilanteeseen. Jos näiden perusteella ei voida muodostaa selkeää kuvaa alueen arkeologisista arvoista laaditaan täydentäviä maastoselvityksiä.
Maastoinventoinnissa tarkastetaan tuulivoimaloiden paikat ja niiden väliset tie- ja kaapelilinjaukset sekä hankealueella olevat muut muinaisjäännöksille potentiaaliset alueet.
Kohteiden paikantaminen ja alustava rajaus tehdään riittävällä tarkkuudella. Maastossa kohteiden paikantamisen perusteena on maaston topografia ja havainnot. Kohteet dokumentoidaan
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valokuvaamalla, kirjallisin muistiinpanoin ja karttamerkinnöin. Sijaintimittaukset tehdään tarpeen mukaan joko GPS -laitteella tai kelamitan avulla. Kohteiden sijainnista laaditaan kartta.
Muinaisjäännösinventointi raportoidaan omana raporttinaan ja inventoinnin keskeiset tulokset
sekä vaikutusten arviointi esitetään YVA-selostuksessa.
4.2.4

Vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin

Vaikutusten tunnistaminen
Rakentamisalueiden toteuttaminen vaatii maa-ainesten poistoa, louhintaa, läjitystä ja massanvaihtoa uuden tiestön ja voimalapaikkojen kohdalla. Tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirtoverkoston rakentamisen maaperävaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä. Vaikutusten suuruus
riippuu pohjaolosuhteiden mukaan valittavasta perustamistavasta. Rakentamisen jälkeen, eli
tuulivoimapuiston toiminnan aikana, ei aiheudu suoria vaikutuksia maa- ja kallioperään.
Hankkeen toiminnan aikana käsitellään voimaloiden huoltojen yhteydessä todennäköisesti koneistojen öljyjä sekä muita kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne aiheuta
maaperän pilaantumisriskiä. Lisäksi riskeihin varaudutaan ohjeistetuilla toimintatavoilla. Voimajohdon huollossa käytettävien koneiden aiheuttama maaperän pilaantumista aiheuttava öljyvuotoriski on hyvin vähäinen.
Teiden ja voimaloiden rakentaminen voi vaikuttaa hankealueen ja sen lähistön pienten vesistöjen valuma-aluerajauksiin ja sitä kautta vesitaseeseen. Maalle rakennettaessa tuulivoimaloiden
perustusten, tiestön ja sähköverkoston rakentamisen maanmuokkaustyöt lisäävät väliaikaisesti
muokattavan maaperän eroosiota, mikä saattaa hieman lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa
ja kiintoaineskuormitusta. Vaikutuksia arvioidaan perustuen määritettyjen pienten vesistöjen
valuma-alueiden ominaisuuksiin sekä suunniteltujen teiden ja voimaloiden sijoittumiseen.
Teiden ja voimaloiden rakentamiseen liittyvät kaivutyöt etenkin pohjavesialueiden reuna-alueilla voivat lisätä pohjaveden purkautumista ja laskea pohjaveden pinnankorkeutta. Edellä on
arvioitu, ettei hankkeen toiminnan aikana öljyn ja muiden kemikaalien käsittely aiheuta maaperän pilaantumisriskiä. Häiriötilanteessa öljyvuotoja voi tapahtua, mikä voi kuitenkin vaikuttaa
pohjavesialueella vedenlaatuun. Tuulivoimapuiston alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesiesiintymiä, joten merkittäviä vaikutuksia ei näiden osalta tule syntymään.
Vaikutusalue
Tuulivoimapuiston vaikutukset kallio- ja maaperään sekä pohjaveteen kohdistuvat pääasiassa
rakentamistoimenpiteiden alueelle. Tuulivoimapuiston rakentamiselle voi olla vaikutuksia niihin
pintavesiin, joiden lähiympäristössä tehdään maanrakennustoimenpiteitä.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoimapuiston vaikutuksia maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin arvioidaan asiantuntija-arviona. Lähtötiedot kerätään ympäristöhallinnon Avointieto ympäristö- ja paikkatietojärjestelmästä sekä Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperäaineistoista.
Vaikutusten laajuutta arvioidaan asiantuntija-arviona tarkastelemalla rakennuspaikkojen maaperän laatua ja kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentamisen ajallista kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liukenevia haitallisia komponentteja, joten niiden osalta tarkastelua ei tehdä.
Tuulivoimalan konehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä maaperälle
sekä pinta- ja pohjavesille tarkastellaan osana hankkeen ympäristöriskien arviointia.
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4.2.5
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Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon

Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheen ja huoltotöiden aikana syntyy päästöjä ilmaan ajoneuvoista ja työkoneista. Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon ovat näiden osalta hyvin vähäisiä,
eikä niitä tulla käsittelemään tarkemmin.
Välillisiä myönteisiä vaikutuksia aiheutuu tuulivoiman korvatessa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä. Toisaalta ilmapäästöjä saattaa aiheutua, kun tuulivoiman tuotannon epätasaisuudesta johtuen tarvitaan säätövoimaa, joka on tuotettava muulla energiamuodolla. Tästä syystä
sen vuosittaisia vaikutuksia sähköntuotantojärjestelmästä aiheutuviin päästöihin ei ole mahdollista arvioida tuulivoimalaitoksen käyttöaikana.
Vaikutusalue
Uusiutuvan energian tuotannon vaikutukset ilmastoon ovat globaaleja. Tuulivoimapuiston rakentamisen ja huoltotöiden aikana voi ajoittain aiheutua paikallisia vaikutuksia pölyämisen sekä
ajoneuvojen ja työkoneiden pakokaasupäästöjen muodossa.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoima korvaa vastaavan määrän fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Tuulivoimapuiston ilmastovaikutus arvioidaan tuulivoimapuiston teoreettisen energiantuotantokapasiteetin ja säätövoimalla tuotetun energiamäärän erotuksena. Ilmastovaikutus määritetään rikkidioksidin, typen oksidien, hiilidioksidin ja hiukkasten määrän muutoksena. Päästökertoimina käytetään Suomen hiililauhdetuotannon keskimääräisiä kertoimia. Vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arviona.
4.2.6

Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin

Luontovaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia yleiseen kasvillisuuteen sekä
kansallisten lakien mukaisiin tai alueellisesti muutoin arvokkaisiin luontotyyppeihin. Putkilokasvilajiston osalta keskitytään suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, joita ovat esimerkiksi direktiivien
mukaiset lajit, erityisesti suojeltavat, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit sekä muuten arvokkaat ja alueellisesti harvinaiset lajit.
Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue
Luontovaikutusten tarkastelualue käsittää pääasiassa rajatun tuulivoimapuiston alueen sekä sen
välittömän lähiympäristön keskittyen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin ja suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon.
Tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja maakaapeloinnin rakentamisesta saattaa sijainnista
riippuen aiheutua vaikutuksia arvokkaille luontotyypeille ja lajistolle. Tuulivoimaloiden ympärillä
rakentaminen aiheuttaa pääosin avohakkuun kaltaisia vaikutuksia tavanomaiselle metsäkasvillisuudelle. Luontokohteille aiheutuvat vaikutukset saattavat johtua suorista pinta-alan menetyksistä tai pienilmaston ja valo-olosuhteiden muutoksesta sekä alueen hydrologisista muutoksista.
Suoluontokohteiden osalta arvioidaan vaikutuksia myös lähivaluma-alueen olosuhteisiin. Tässä
työssä vaikutusarvioinnin pääpaino on suoluonnon hydrologiavaikutusten tunnistamisessa, jota
varten laaditaan valuma-aluetarkastelut.
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Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Poikelin tuulivoimapuiston alueella on tehty luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokausilla 2012
ja 2014. Näiden selvitysten tuloksia sekä kartta- ja paikkatietoaineistoa hyödynnetään tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa. Maastokaudella 2021 päivitetään aiempia luontoselvityksiä kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta.
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset
Hankealueen arvokkaita luontokohteita ja yleistä metsäluontoa on inventoitu maastokausilla 2012
ja 2014. Kasvillisuuden ja luontotyyppien inventointeihin käytettiin hankealueella yhteensä 4
maastopäivää.
Taustatietojen sekä topografia-, kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perusteella luontotyyppi-inventoinnit on kohdistettu arvokohdetarkasteluna koko hankealueelle. Tausta-aineistoiksi on mm. tiedusteltu uhanalaisrekisterin paikkatietoja (SYKE 8/2012) sekä Corine 2006 maankäyttö- ja maanpeiteaineistoa.
Inventoinneilla pyrittiin paikantamaan seuraavat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet:
• Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit (LSL 29 §)
• Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (MetsäL 10 §)
• Vesilain suojaamat vesiluontotyypit (VesiL 2. luku 11 §)
• Erityisesti suojeltavien lajien esiintymät (LSL 47 § / LSA 21 §)
• Muut arvokkaan lajiston esiintymät: uhanalaiset lajit (Rassi ym. 2010) ja alueellisesti
uhanalaiset ja muutoin merkittävät lajit (Ryttäri ym. 2012)
• Alueellisesti ja paikallisesti edustavat luontokohteet (esim. iäkkäämpää lahopuustoa sisältävät kohteet, geologisesti arvokkaat muodostumat)
• Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti arvokkaimmat
luontokohteet
• Linnuston ja riistalajien kannalta arvokkaat elinympäristöt

Raportointi ja vaikutusarviointi
Eri maastokausilla (2012, 2014, 2021) tehdyt kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointien tulokset
kootaan yhteen ja raportoidaan erillisessä luonto- ja linnustoselvityksessä. Vuoden 2021 maastoselvityksissä hankealue tullaan inventoimaan kauttaaltaan siten, että koko alueen luontoarvoista saadaan hyvä käsitys. Maastoselvitysten perusteella laaditaan alueiden kasvillisuuden
yleispiirteinen kuvaus, mm. rakentamisalueiden metsien kasvupaikkatyypit ja käsittelyaste. Arvokkaiksi rajatut luontokohteet kuvaillaan tarkemmin. Alueen luontoarvojen nykytilaselvitystulosten pohjalta arvioidaan luontovaikutuksia hankkeen YVA-selostuksessa.
Vaikutusarvioinnissa tullaan tarkastelemaan, miten hankkeen ja lähialueen muiden hankkeiden
yhteisvaikutukset tulevat vaikuttaa alueen luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena sekä Poikelin tuulivoimapuiston hankealueelta paikannettuihin merkittäviin luontokohteisiin ja lajistoon.
Arvioinnissa keskitytään erityisesti alueellisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin
kohteisiin sekä suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon. Arvioinnin aineistona käytetään selvitysten
aikana kerättyä aineistoa ja paikannettuja luontoarvoja sekä muista selvityksistä ja lausunnoista
saatuja taustatietoja.
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Luontoon kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arvioina ja arvioinnissa huomioidaan seuraavia näkökohtia:
• Välittömät menetykset arvokkaiden luontokohteiden ja lajien esiintymien pinta-aloissa
• Välittömät ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteissä
• Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin (mm. riistan kulkureitit)
• Vaikutusten merkittävyys suhteessa arvokohteen / lajin suojelubiologiseen statukseen
sekä edustavuuteen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti
• Vaikutusten merkittävyys lajitasolla suhteessa lajin suotuisaan suojelutasoon sekä lajin
paikallista kantaa verottaviin muihin tekijöihin
4.2.7

Vaikutukset linnustoon

Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa hankealueella pesimälinnuston elinolosuhteita pirstomalla alueen elinympäristöjä sekä aiheuttaa mahdollisia vaikutuksia alueen kautta muuttavaan
tai alueella muutoin liikkuvaan linnustoon. Rakentamisen myötä hankealueen elinympäristöjakauma voi jossain määrin muuttua, ja joidenkin lajien käyttämiä pesimäpaikkoja saattaa poistua,
mutta rakentaminen saattaa luoda myös uusia elinympäristöjä toisille lajeille. Tuulivoimarakentamisen vaatima maa-ala ja elinympäristöjä muuttavat vaikutukset jäävät kuitenkin usein vähäisiksi suhteessa muuhun alueella tapahtuvaan maankäyttöön, kuten metsätalouteen verrattuna.
Olennaisia ovat vaikutukset suojelullisesti arvokkaaseen sekä tuulivoiman linnustovaikutuksille
herkkään lintulajistoon. Linnuston kannalta merkittävimpiä vaikutusmekanismeja ovat:
• Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset (melu, tärinä, ihmisten ja
työkoneiden liikkuminen alueella)
• Elinympäristöjen pirstoutuminen (erityisesti yhtenäisillä metsäalueilla ja linnustollisesti arvokkailla alueilla)
• Törmäykset tuulivoimaloiden rakenteisiin tai sähkönsiirron voimajohtoihin (törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset populaatiotasolla)
• Tuulivoimaloiden este- ja häiriövaikutukset lintujen muuttoreiteillä tai esimerkiksi
ruokailu- ja levähdysalueiden sekä yöpymisalueiden välillä
Jokaisen tuulivoimapuiston kohdalla täytyy erikseen arvioida, mitkä edellä mainituista seikoista
muodostuvat alueen linnuston kannalta merkittävimmiksi vaikutusmekanismeiksi, ja mitä vaikutuksia niillä on alueen linnustoon paikallisesti sekä eri lajien populaatioihin laajemmin.
Vaikutusalue
Linnut liikkuvat laajalla alueella, joten tuulivoimaloiden vaikutusalue saattaa olla hyvinkin laaja,
eikä sitä voida määritellä kovin tarkasti.
Pesimälinnuston osalta elinympäristöjä muuttavat vaikutukset sekä melu- ja häiriövaikutukset
eivät ulotu kovin laajalle alueelle, mutta vaikutusalueen laajuudessa on huomattavaa lajikohtaista ja aluekohtaista vaihtelua. Eräiden tavallisempien lajien osalta vaikutusten ei ole todettu
ulottuvan yli 500 metriä kauemmas tuulivoimaloista, esimerkiksi suurten petolintujen pesimäpaikkoihin kohdistuvat vaikutukset saattavat ulottua jopa kahden kilometrin etäisyydelle. Tätä
kauempana suorien vaikutusten esiintyminen on epätodennäköistä. Epäsuorien vaikutusten, kuten lintujen ruokailulentoihin kohdistuvien estevaikutusten ja saalistusalueen muutoksen, osalta
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vaikutusalue voi ulottua jopa useamman kymmenen kilometrin etäisyydelle, jos tuulivoimalat
sijoittuvat esimerkiksi lintujen pesimäalueiden sekä niiden merkittävien ruokailualueiden väliin
tai muuttokaudella lepäilyalueen ja yöpymisalueen väliin.
Muuttavan linnuston osalta vaikutusalue voi teoriassa ulottua lintujen pesimäalueelta niiden
koko muuttoreitin varrelle ja aina talvehtimisalueelle saakka. Linnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten osalta tässä hankkeessa on mahdollista tarkastella luotettavasti vain länsirannikon
ja Pohjois-Suomen muuttoreittien varrelle sijoittuvia ja hankealueen ympäristöön sijoittuvia rakennettuja ja rakenteilla olevia tuulivoimapuistoja sekä suunniteltuja tuulivoimahankkeita.
Laajemmalla alueella pelkästään tuulivoimasta johtuvien vaikutusten tunnistaminen voi olla
erittäin vaikeaa, koska eri hankkeiden ja toimintojen yhteisvaikutukset muodostavat monimutkaisen vaikutusten verkoston.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arviointityön tukena hyödynnetään kaikkea alueelta olemassa olevaa kirjallisuustietoa sekä
muita mahdollisia tietolähteitä ja esimerkiksi avoimia paikkatietoaineistoja. Poikelin hankealueen ympäristössä on toteutettu viime vuosina useampia eri tuulivoimahankkeisiin liittyviä linnustoselvityksiä, joissa on tietoja myös nykyisellä hankealueella ja sen ympäristössä esiintyvästä
sekä alueen kautta muuttavasta linnustosta. Muuttolinnuston vaikutusten arvioinnin ensisijaisina tietolähteinä ovat Perämeren rannikon tuulivoimapuistojen alueella vuosina 2014–2020 toteutetut linnustovaikutusten seurannat, joiden aikana on saatu hyvää tietoa lintujen käyttäytymisestä alueille rakennettujen tuulivoimaloiden kohdalla ja alueiden kautta muuttavasta linnustosta (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, linnustovaikutusten seurannat 2014–2020). Linnustovaikutusten seurannan yhteydessä on myös etsitty tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja tuulivoimaloiden alapuolelta. Raportit edustavat Suomessa tuoreinta alan tutkimustietoa, ja ne ovat
tästä syystä ensisijaista lähdeaineistoa linnustovaikutusten arvioinnissa.
Hankealueella toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä kerätty havaintoaineisto sekä muu
olemassa oleva tieto analysoidaan ja hankkeen linnustovaikutukset arvioidaan käytettävissä olevien aineistojen sallimalla tarkkuudella. Tuulivoimahankkeen aiheuttamat linnustovaikutukset
arvioidaan tuoreimpaan julkaistuun kirjallisuustietoon sekä arvioijien omakohtaisiin kokemuksiin perustuen. Linnustovaikutusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suojelullisesti
arvokkaille lajeille, tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedetyille lajeille tai linnustollisesti
arvokkaille kohteille mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin. Linnustovaikutusten arvioinnin yhteydessä esitetään myös vaikutuksia lieventävät toimenpiteet sekä ehdotus linnustovaikutusten
seurannasta.
Lisäksi pohditaan tuulivoimahankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueiden linnustollisesti arvokkaiden alueiden (mm. Natura-, IBA-, FINIBA- ja MAALI -alueet) lajistoon ja suojeluperusteisiin.
Hankkeen yhteydessä toteutettujen linnustoselvitysten tulokset sekä alueen linnuston nykytila
raportoidaan YVA-selostuksen tausta-aineistoksi valmistuvaan luonto- ja linnustoselvitysten
erillisraporttiin. Linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan hankkeen YVA-selostuksessa.
Pesimälinnusto
Poikelin tuulivoimapuiston hankealueen pesimälinnustoa on selvitetty aiemmin, vuosina 2012
ja 2014, alueella suunnitteilla olleiden Södra Poikelin ja Norra Poikelin tuulivoimahankkeiden
yhteydessä (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2012, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014). Tuolloin alueen pesimälinnustoa on selvitetty sekä piste- että linjalaskennan ja sovelletun kartoituslaskennan avulla yhteensä neljän maastotyöpäivän aikana. Linnustoselvitykset on suoritettu laskentaohjeiden mukaisesti aikaisina aamun tunteina. Pisteet laskettiin yhden kerran toukokuun
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lopussa, jolloin lintujen laulukausi on parhaimmillaan. Alueelle sijoittunut linjalaskentareitti oli
pituudeltaan 4,4 km. Piste- ja linjalaskennan lisäksi tietoa alueen pesimälinnustosta hankittiin
pesimälinnuston kartoituslaskentamenetelmää soveltamalla. Sovelletun kartoituslaskennan yhteydessä kierreltiin kattavasti hankealueen eri elinympäristöjä suojelullisesti arvokkaita lintulajeja kartoittaen. Kartoituslaskentoja painotettiin linnuston kannalta arvokkaimpiin elinympäristöihin kuten alueen soille sekä mahdollisiin varttuneempiin metsiin ja kallioisille metsäalueille.
Poikelin tuulivoimahankkeen aiemmassa vaiheessa vuonna 2015 alueella on tarkkailtu myös läheisen sääksireviirin lintujen ruokailulentojen suuntautumista (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
2015). Tarkkailua suoritettiin kesäkuun loppupuolella yhteensä kahdeksan maastotyöpäivän aikana. Tarkkailupaikka sijaitsi vajaan kilometrin etäisyydellä pesäpaikan eteläpuolella, josta pystyttiin luotettavasti tarkkailemaan lintujen liikkeitä ja saalistuslentojen suuntautumista suunnitellun tuulivoimahankkeen suuntaan.
Poikelin tuulivoimapuiston nykyisellä hankealueella tehdään täydentäviä pesimälinnustoselvityksiä vuoden 2021 aikana. Alueella toteutetaan mm. pöllö- ja metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitykset, joita ei ole aiemmin alueella tehty. Lisäksi alueen pesimälinnuston sekä lintujen
elinympäristöjen nykytilaa selvitetään kahden maastotyöpäivän aikana. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvan sääksireviirin nykytila tarkastetaan pesimäkauden alkuvaiheessa. Jos reviirillä
todetaan pesintä kesällä 2021, tullaan lintujen ruokailulentojen suuntautumista suhteessa suunniteltuihin tuulivoimaloihin tarkkailemaan erillisen maastoselvityksen kautta.
Hankealueella toteutetaan kesälle ajoittuvien pesimälinnustoselvitysten lisäksi yleispiirteinen
metsäkanalintujen soidinpaikkojen inventointi, jossa soidinpaikkoja inventoidaan lumijälkien
perusteella maalis-huhtikuussa sekä lajien kiivaimpaan soidinaikaan huhti-toukokuun vaihteessa. Metsäkanalintujen soidinpaikkojen inventointiin käytetään kaksi maastotyöpäivää keväällä 2021. Soidinpaikkojen inventointi kohdistetaan kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä muun
olemassa olevan tiedon perusteella sellaisille alueille, jonne saattaa sijoittua paikallisesti tärkeitä
soidinalueita. Inventointia kohdennetaan erityisesti puustoisille kallio- ja kangasmaa-alueille,
varttuneen puuston metsäkuvioille sekä soille ja niiden laiteille. Soidinpaikkainventoinnin aikana
pyritään etsimään suorien lajihavaintojen lisäksi myös merkkejä lintujen lumijäljistä, jätöksistä
sekä mm. hakomipuista. Soidinpaikkainventoinnin yhteydessä saadaan tietoja myös muista aikaisin pesintänsä aloittavista lintulajeista sekä muun eläimistön lumijäljistä.
Pöllöjen osalta alueella tullaan toteuttamaan niin ikään erillisselvityksiä tavanomaisempien pesimälinnustoselvitysten lisäksi. Hankealueella esiintyviä pöllöjä kuunnellaan niiden kiivaimpaan
soidinaikaan maalis-huhtikuussa pöllöjen yökuuntelumenetelmää soveltamalla. Kuuntelu tapahtuu hankealueen metsäautoteiltä, jossa pysähdellään kuuntelemaan pöllöjen soidinääntelyä
noin 3–5 minuutin ajaksi noin 500 metrin välein. Mahdollisia pöllöjen pesäpaikkoja pyritään etsimään kesän pesimälinnustoselvitysten aikana kevään kuulohavaintojen perusteella.
Hankkeen alkuvaiheessa on selvitetty hankealueelle ja sen ympäristöön sijoittuvia erityisesti
suojeltavien lintulajien sekä muiden suojelullisesti arvokkaiden lintulajien ja suurten petolintujen pesäpaikkatietoja Metsähallituksen ja Rengastustoimiston sekä Sääksirekisterin tietokannoista. Tietoja on päivitetty nykyisen tuulivoimahankkeen osalta loppuvuonna 2020.
Toteutetut pesimälinnustoselvitykset kohdennettiin suojelullisesti arvokkaiden (luonnonsuojelulailla ja -asetuksella säädetyt uhanalaiset ja erityistä suojelua vaativat lintulajit, uhanalaiset ja
silmälläpidettävät lintulajit sekä alueellisesti uhanalaiset lintulajit, EU:n lintudirektiivin liitteen I
mukaiset lajit) lintulajien ja tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedettyjen lintulajien reviirien selvittämiseen ja lintujen liikkeisiin tuulivoimapuiston hankealueella sekä sen lähiympäristössä. Samassa yhteydessä huomioitiin myös tavanomaisempi alueella esiintyvä lintulajisto.
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Muuttolinnusto
Poikelin tuulivoimahankkeen yhteydessä ei ole järjestetty lintujen muutontarkkailua hankkeen
aiemmissa vaiheissa. Nykyisen hankkeen yhteydessä ei ole suunniteltu toteutettavaksi lintujen
muutontarkkailua vuonna 2021. Närpiön, Korsnäsin ja Maalahden rannikkoalueelle suunniteltujen tuulivoimahankkeiden yhteydessä on järjestetty muutontarkkailua mm. vuosina 2012–2013.
Tällöin lintujen muuttoa on tarkkailtu hankealueen eteläpuolelle sijoittuvan Närpiön Kalaxin tuulivoimahankkeen sekä hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvan Korsnäsin Molpen tuulivoimahankkeen yhteydessä. Kalaxin tarkkailupaikat sijoittuvat noin 25 km ja Molpen tarkkailupaikat
noin 6 km etäisyydelle Poikelin hankealueesta, mutta kaikki hankkeet sijoittuvat samalle lintujen
muuttoreitille, jolloin Kalaxin ja Molpen tuulivoimahankkeiden muutontarkkailun aikana saatu
havaintoaineisto kattaa myös nykyisen Poikelin tuulivoimahankkeen kautta muuttavaa linnustoa. Kalaxin ja Molpen tuulivoimahankkeiden yhteydessä muuttoa on tarkkailtu 19 pv keväällä
ja 19 pv syksyllä, ja tarkkailua on toteutettu useammasta tarkkailupisteestä.
Muutontarkkailua on suoritettu ennakkotietojen (mm. säätila, muuton edistyminen) perusteella
hyviksi arvioituina muuttopäivinä, kohdentaen tarkkailu tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedettyjen suurten ja/tai leveäsiipisten lintulajien (mm. laulujoutsen, hanhet, petolinnut,
erityisesti kurki) muuttokaudelle. Muutontarkkailun tarkoituksena on ollut luoda yleiskuva myös
muuhun alueen kautta muuttavaan lintulajistoon, niiden yksilömääriin sekä lentokorkeuksiin ja
lentoreitteihin suunniteltujen tuulivoimapuistojen hankealueilla sekä niiden lähiympäristössä.
Edellä mainittujen aineistojen sekä muun käytettävissä olevan tiedon perusteella voidaan tehdä
yhteenveto Poikelin tuulivoimapuiston sijoittumisesta lintujen muuttoreiteille sekä lintujen
muuttoon jäävistä väylistä eri tuulivoimahankkeiden välisellä alueella.
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Kuva 4.6. Kalaxin (etelä) ja Molpen (pohjoinen) muutontarkkailupaikkojen sijainti suhteessa Poikelin nykyiseen tuulivoimahankkeeseen.
4.2.8

Vaikutukset muuhun eläimistöön

Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue
Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tuulivoimaloiden, huoltotiestön ja sähkönsiirron rakentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä suorina elinympäristöjen pinta-alan
menetyksenä ja elinympäristöjen laadun heikkenemisenä esimerkiksi pirstoutumisen tai häiriövaikutusten kautta. Elinympäristöjen pirstoutumisella voi lisäksi olla välillisiä ja toissijaisia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen sekä lajien elinkiertoon liittyvien alueiden välillä.
Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa sekä selvityksissä pääpaino on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston esiintymisessä.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä hankitaan muun muassa kirjallisuudesta, lähialueella toteutetuista muista luontoselvityksistä sekä Lajitietokeskuksen Laji.fi -palvelusta. Lisäksi taustatietoa pyritään saamaan haastattelemalla paikallisia luontoharrastajia sekä metsästysseurojen
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edustajia ja muita mahdollisia sidosryhmiä. Laajemmin alueella esiintyvästä eläimistöstä on tietoa myös muiden lähialueella toteutettujen tuulivoimahankkeiden luonto- ja linnustoselvityksistä.
Lepakkoselvitykset
Poikelin tuulivoimapuiston hankealueella on toteutettu vuosina 2012 ja 2014 EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston osalta erillisiä lepakkoselvityksiä (Lilley & Prokkola 2014, Lilley 2014,
Lilley 2012). Lepakkoselvitysten tarkoituksena oli selvittää hankealueella esiintyvää lepakkolajistoa ja lepakoiden mahdollisia ruokailualueita sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lepakkoselvitykset on toteutettu detektoriselvityksenä lajiryhmän inventointisuositusten mukaisesti kesäkuun
ja elokuun välisenä aikana. Hankealueella on suoritettu sekä lepakoiden aktiivista detektorikartoitusta, että hyödynnetty lepakoiden passiiviseurantamenetelmää. Lepakoille sopivien lisääntymisja levähdyspaikkojen (mm. kolopuut, kallionhalkeamat ja vanhat rakennukset) sekä potentiaalisten ruokailualueiden esiintymiseen kiinnitettiin huomiota myös muiden hankealueella suoritettujen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä.
Lepakoiden passiiviseurantamenetelmässä kartoitettiin lepakoiden käyttämiä alueita, alueella
esiintyvää lajistoa sekä mahdollista kevät- ja syysmuuttoa noin viiden kuukauden aikana vuonna
2014. Hankealueelle sijoitettiin passiiviseurantadetektori. Detektori sijoitettiin lepakoiden kannalta potentiaaliseksi arvioituun elinympäristöön, jossa laite äänitti muistikortille jatkuvasti lepakoiden ultraääniä, jotka analysoitiin myöhemmin tarkoitusta varten olevilla ohjelmistoilla. Passiivisen seurannan lisäksi hankealueella suoritettiin vuosina 2012 ja 2014 aktiivista lepakkokartoitusta, jossa hankealuetta ja lepakoiden potentiaalisia elinalueita kartoitettiin detektorin avulla lepakoita kuunnellen. Aktiivista lepakkokartoitusta suoritettiin heinäkuussa ja elokuussa 2012 yhteensä 2 yön aikana sekä kesä-elokuussa 2014 yhteensä 6 yön aikana. Aktiivikartoitus ajoittui noin
auringon laskun ja nousun väliseen aikaan. Kartoituskierrokset toteutettiin riittävän tyyninä ja lämpiminä öinä, jolloin lepakoiden arvioitiin ruokailevan aktiivisesti.
Muut EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun muun eläinlajiston osalta hankealueella toteutetuissa luonto- ja linnustoselvityksissä on huomioitu eri lajeille potentiaalisia elinympäristöjä
(mm. viitasammakko, liito-orava, saukko, suurpedot) sekä niiden esiintymisedellytyksiä hankealueella ja laajemmin sen ympäristössä. Erityishuomioita on kiinnitetty eri lajien mahdollisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin sekä tärkeisiin ruokailualueisiin. Liito-oravan esiintymistä on
tarkasteltu luontotyyppi- ja pesimälinnustoselvitysten yhteydessä touko-kesäkuussa 2012 sekä
luontotyyppi- ja pesimälinnustoselvitysten yhteydessä kesäkuussa 2014. Viitasammakolle sopivia esiintymisalueita on tarkkailtu luontotyyppi- ja linnustoselvitysten yhteydessä touko-kesäkuussa 2012.
Metsästysseurojen ja muiden sidosryhmien haastattelulla saadaan yleiskuva suurpetojen esiintymisestä ja niiden kannanvaihteluista hankealueella sekä sen ympäristössä. Sidosryhmien haastattelulla pyritään myös saamaan tietoa eri lajien esiintymisessä ja käyttäytymisessä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista laajemmalle seudulle rakennettujen tuulivoimapuistojen rakentamisen jälkeen. Saatavilla olevia aineistoja tiedustellaan tarpeen mukaan myös Luonnonvarakeskuksesta (LUKE).
Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimahankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisia vaikutuksia alueella esiintyvien eläinlajien elinympäristöjen laatuun ja
pinta-alaan sekä eri lajien elinolosuhteisiin. Lisäksi tarkastellaan mahdollisia muutoksia eläinten
ekologisissa yhteyksissä.
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Vaikutukset Natura-alueille, luonnonsuojelualueille ja luonnonsuojeluohjelmien alueet

Vaikutusten tunnistaminen
Natura-alueiden suojeluperusteisiin kohdistuvat vaikutukset ilmenevät joko suorina tai välillisinä vaikutuksina. Luontotyyppien ja kasvilajien osalta välilliset vaikutukset voisivat olla mm. pienilmaston ja hydrologian muutosten kautta ilmeneviä kasvuympäristön olosuhteissa tapahtuvia
muutoksia. Linnuston osalta välilliset vaikutukset voivat ilmetä mm. lintujen törmäysriskin kasvuna, estevaikutuksina tai lintuihin kohdistuvana häiriövaikutuksena (melu, välke, ihmisten liikkuminen). Muun eläimistön osalta välilliset vaikutukset voivat liittyä rakentamisen tai käytön
aikaisiin häiriövaikutuksiin (mm. melu, välke) tai eläinten liikkumiseen eri elinalueiden välillä.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Lähimpiä Natura-alueita koskevassa vaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietoina virallisia
Natura-tietolomakkeita. Mikäli Natura-alueilta on olemassa niiden suojeluperusteena olevien
luontotyyppien ja lajien tietoja tarkentavia inventointeja, käytetään näitä arvioinnissa hyväksi.
Lisäksi hyödynnetään myös muuta Natura-alueilta mahdollisesti olemassa olevaa kirjallisuustietoa.
YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan Natura-arvioinnin tarveharkinta niille hankealueen ympäristöön sijoittuville Natura-alueille, joihin hankkeella saattaa olla potentiaalisia vaikutuksia.
Luontodirektiivin (SCI/SAC) perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytettyjen kohteiden osalta
tarkastelu on suppeampi, koska luontodirektiivin mukaisiin kasvilajeihin, luontotyyppeihin tai
eläinlajistoon kohdistuvat vaikutukset eivät tuulivoimahankkeiden osalta ulotu kovin laajalle alueelle. Lintudirektiivin (SPA) mukaisina kohteina Natura 2000-verkostoon sisällytettyjen kohteiden osalta mahdollisten vaikutusten tarkastelualue on laajempi, mutta se rajataan tapauskohtaisesti noin 10 km etäisyydelle hankealueesta sijoittuviin Natura-alueisiin. Natura-arvioinnin
tarveharkinnan johtopäätöksenä esitetään arvio siitä, tuleeko hankkeesta laatia varsinainen
Suomen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.
Natura-alueiden lisäksi tuulivoimahankkeiden vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös muut
lähialueelle sijoittuvat luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet.
4.2.10 Riistalajisto ja metsästys
Vaikutusten tunnistaminen
Keskeisimpiä riistalajeihin kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston rakentamisen aikainen melu ja muu häiriö, lisääntyvä ihmisten liikkuminen alueella, tuulivoimapuiston huoltoliikenne, lisääntyvä virkistyskäyttö (mm. marjastus, sienestys, huviajelu), huoltotiestön muodostama estevaikutus ja käytävävaikutus sekä elinympäristöjen häviäminen, muuttuminen ja pirstoutuminen.
Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähialueet muuttuvat rakentamisen myötä avonaisemmiksi ja teollisemmiksi, eivätkä siten sovellu enää kovinkaan hyvin metsästyksen harjoittamiseen. Voimalat rajoittavat jossain määrin mm. latvalinnustuksen osalta vapaita ja turvallisia
ampumasektoreita. Muulta osin tuulivoimalat eivät rajoita alueen virkistyskäyttöä tai metsästystä. Hankealuetta ei aidata eikä liikkumista estetä. Rakentamisen (tuulivoimalat ja huoltotiestö) myötä uusien avoimien alueiden vesakoituminen lisää mm. hirvieläinten ruokailualueita.
Vaikutusalue
Metsästyksen kannalta tuulivoimaloiden välitön vaikutus ulottuu tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen lähialueelle. Tuulivoimapuiston yhteyteen ei tule metsästyskieltoaluetta, mutta ylei-
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nen turvallisuus tulee huomioida tuulivoimapuiston alueella metsästettäessä. Ampumaturvallisuuden kannalta voimaloiden olemassaolo tulee huomioida jopa yli kilometrin etäisyydellä voimaloista ammuttaessa.
Pienriistan osalta voimaloiden ja tieverkoston riistanelinympäristöjä pirstova vaikutus kohdistuu
rakentamisalueiden läheisyyteen. Suurpetojen ja hirvieläinten osalta vaikutusalue voi olla laajempi.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankealueen riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita selvitetään Luonnonvarakeskuksen (sis.
ent. RKTL) aineistojen perusteella sekä haastattelemalla hankealueella toimivien metsästysseurojen edustajia. Olemassa olevien aiempien tuulivoimahankkeiden haastatteluaineistojen sekä
pohjoismaisen tutkimusaineiston perusteella arvioidaan tuulivoimahankkeiden vaikutuksia riistakantoihin sekä niiden liikkumiseen hankealueella.
Nykyisten metsästettävien riistakantojen sekä haastatteluilla saatujen metsästäjien kokemusten
perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia metsästykselle virkistyskäyttömuotona. Arviointi
pohjautuu riistakantojen tilaan, riistan kulkureitteihin ja niissä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin sekä metsästysmahdollisuuksien koettuun muutokseen alueella.
4.2.11 Ihmisiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset
Vaikutusten tunnistaminen
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin,
yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset). Hankkeen
mahdollisia terveysvaikutuksia on tarkasteltu muun muassa liikenne-, melu- sekä varjo- ja välkevaikutusten yhteydessä.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pyritään selvittämään ne alueet ja väestöryhmät,
joihin vaikutusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Vaikutusten arvioinnissa painotetaan hankealueen lähialuetta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vertailussa otetaan huomioon yleisinä kriteereinä vaikutuksen suuruus ja alueellinen
laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asutuksen määrä sekä vaikutuksen kesto. Erityisen merkittäviä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheutuu huomattavia muutoksia laajalle alueelle ja/tai
suurelle asukasmäärälle.
Alustavasti hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat liittyä asuinviihtyvyyteen ja virkistykseen (metsästys, marjastus, ulkoilu). Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia
voi syntyä alueen maankäytön ja maiseman muutoksista, tuulivoimaloiden äänen ja välkkeen
kokemisesta sekä tuulivoimaloiden lapoihin kertyvän jään turvallisuusriskeistä. Sosiaalisia vaikutuksia syntyy sekä tuulivoimapuiston rakentamisen, että sen käytön aikana. Erityisesti rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat usein merkittäviä.
Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa mm.
asukkaiden huolena tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Huoli ja epävarmuus voivat liittyä sekä
tuntemattomaksi koettuun uhkaan, että tietoon mahdollisista tai todennäköisistä vaikutuksista.
Siten asukkaiden pelko ja muutosvastarinta eivät välttämättä liity vain oman edun puolustamiseen, vaan taustalla voi olla myös monipuolinen tieto paikallisista olosuhteista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Myös huolen seuraukset yksilöön ja yhteisöön ovat riippumattomia siitä, onko
pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella aihetta vai ei.
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Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tärkeimmät lähtötiedot saadaan hankkeen muiden
vaikutustyyppien vaikutusarvioinneista, kuten vaikutuksista maankäyttöön, maisemaan, luontoon, äänimaisemaan sekä valo-olosuhteisiin.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi ja asukasosallistumisen lisäämiseksi toteutetaan kysely. Kysely kohdennetaan tarkoituksenmukaisella tavalla yhteensä noin 300 kotitalouteen, asuinrakennusten ja loma-asuntojen omistajille, hankkeen keskeisellä vaikutusalueella.
Postitse toteutettavassa kyselyssä selvitetään hankealueen nykyistä käyttöä, asukkaiden suhtautumista hankkeeseen sekä asukkaiden näkemyksiä hankkeen merkittävimmistä myönteisistä
ja kielteisistä vaikutuksista ja vaikutuksista mm. virkistyskäyttöön, maisemaan ja asumisviihtyisyyteen. Kyselyssä käytetään monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä, joihin asukkaat
voivat vastata vapaamuotoisesti. Kyselyn mukana lähetetään asukkaille tiivis kuvaus hankkeesta.
Kyselyn tuloksista laaditaan yhteenveto, jossa esitetään monivalintakysymysten vastausten jakautumat ja kuvaus avoimien kysymysten vastauksista. Kyselyn tulokset analysoidaan myös vastaajaryhmittäin (esimerkiksi vakituinen/ loma-asukas, asuinrakennuksen/loma-asunnon sijainti
suhteessa hankealueeseen), mikäli vastausten määrä vastaajaryhmissä on riittävän suuri.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tunnistettaessa
sellaisia alueita ja väestöryhmiä, joihin vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin. Kyselyn tulosten pohjalta voidaan myös tunnistaa asukkaiden merkittävimmiksi kokemat vaikutukset, jolloin
niihin voidaan vaikutusten arvioinnissa kiinnittää erityistä huomiota. Asukaskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös hankkeen muiden vaikutusten arvioinnissa, mikäli vastauksissa tulee esille
paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi maiseman tai eläimistön kannalta merkittävistä kohteista.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusarviointien taustatietoina käytetään tietoja hankkeen vaikutusalueiden pysyvästä ja loma-asutuksesta. Arvioitavien vaikutusten merkittävyys on sidoksissa mm.
hankkeen lähiasutuksen määrään ja sen sijaintiin suhteessa tuulivoimapuistoon.
Arvioinnissa hyödynnetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä
mahdollista kirjoittelua alueen sanomalehdissä ja internetin keskustelupalstoilla.
Vaikutusten arvioinnissa tukena käytetään sosiaali- ja terveysministeriön ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arvioinnin opasta sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arvioinnin käsikirjaa. Vaikutusten tunnistamisessa hyödynnetään erilaisia edellä
mainituissa oppaissa olevia tunnistuslistoja.
4.2.12 Meluvaikutukset
Vaikutusten tunnistaminen
Vaikutuksia äänimaisemaan, eli meluvaikutuksia aiheutuu rakentamisvaiheen aikana mm. teiden ja tuulivoimaloiden rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana tuulivoimaloiden lavat
aiheuttavat pyöriessään aerodynaamista melua. Tuulivoimaloiden ominainen melu (vaihteleva
”humina”) syntyy lavan aerodynaamisesta melusta sekä lavan ohittaessa maston, jolloin siiven
melu heijastuu rungosta ja toisaalta rungon ja lavan väliin puristuva ilma synnyttää uuden äänen.
Meluvaikutuksia syntyy myös hankkeen aiheuttamasta liikenteestä.
Melua aiheutuu vähäisesti myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta tämä melu
peittyy lapojen huminan alle (Di Napoli 2007).
Melun leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu mm. tuulen suunnasta
sekä tuulen nopeudesta ja ilman lämpötilasta eri korkeuksilla. Melun kuuluvuuden kannalta
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olennaista on taustamelun taso. Taustamelua aiheuttavat mm. liikenne ja tuuli (tuulen oma kohina ja puiden humina).
Vaikutusalue
Meluvaikutukset ulottuvat niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden melu on havaittavissa. Vaikutusalueen laajuus riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen lähtömeluarvoista sekä voimalaitosten koosta. Myös muut lähialueen tuulivoimapuistot otetaan mukaan tarkasteluun.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoimamelun mallintamisessa noudatetaan Ympäristöministeriön ohjetta ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen (2/2014)”. Tuulivoimaloiden meluvaikutukset arvioidaan asiantuntijaarviona WindPRO-ohjelmalla suoritetun mallinnuksen pohjalta. WindPRO-ohjelmisto on kehitetty tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arviointiin. WindPRO-ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista kolmiulotteista maastomallia ja pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia. Tuulivoimaloiden melu mallinnetaan siten, että huomioidaan voimalaitosten
ominaisuudet. Mallinnuksessa käytettävien tuulivoimaloiden ominaisuudet tulevat perustumaan hankkeesta vastaavan valitsemaan voimalaitostyyppiin. Melumallinnukset laaditaan käyttäen tuulennopeutena 8 m/s.
Mallinnuksen perusteella laaditaan melukartat, joissa esitetään hankevaihtoehtojen aiheuttamat keskiäänitasot (LAeq). Melukartoissa esitetään 40–45 dB:n keskiäänitasojen meluvyöhykkeet 5 dB:n välein.

Kuva 4.7.

Mallikuva teoreettisesta melumallinnuksesta ylhäällä ja todellisen tilanteen mukaisesta tuulivoimamelun leviämisestä alarivissä.
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Tuulivoimalan matalataajuinen melu (20-200 Hz) mallinnetaan valitun turbiinin valmistajan ilmoittaman lähtömelutason mukaan. Äänitaso mallinnetaan jokaisen oktaavikaistan kolmasosalle. Matalataajuinen ääni mallinnetaan rakennuksille, johon ISO 9613-2 mallinnus on osoittanut korkeimman melutason.
Hankealueen muiden nykyisten melulähteiden, sekä tuulivoimaloiden yhteismelua arvioidaan
asiantuntijan toimesta sanallisesti laadittujen mallinnusten ja samankaltaisten projektien tuoman kokemusten perusteella. Arvioinnin tuloksena esitetään arvio hankkeen aiheuttamasta
suhteellisesta muutoksesta nykymelutasoihin.
Rakentamisen aiheuttamaa melua arvioidaan sanallisesti, koska sen oletetaan olevan lyhytaikaista ja leviävän suppealle alueelle. Tuulivoimaloiden ylläpidon aiheuttamaa melua ei tarkastella, koska ylläpitotoimia tehdään harvoin, noin 2 kertaa vuodessa ja ylläpidon pääasiallisin meluava työvaihe on ajoneuvoliikenne tuulivoimaloille.
Melun merkittävyyttä arvioidaan hankkeen lähialueen jokaisen tiedossa olevan asuin- ja vapaaajan rakennuksen kohdalla.
Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan miten ihmiset kokevat tuulivoimalaitoksien
aiheuttaman melun elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja tuulivoimaloiden
meluvaikutuksiin liittyviä aiempia selvityksiä.
Melun ohjearvot
Meluvaikutusten mallinnuksessa ja arvioinnissa tullaan käyttämään uusimpia viranomaisten ohjeita. Ympäristöministeriön ohje ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” on ilmestynyt helmikuussa 2014. Tuulivoimaloiden melun ohjearvona käytetään uuden 1.9.2015 voimaan tulleen
Valtioneuvoston asetuksen mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoja.
Taulukko 4-3. Ympäristöministeriön asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden melutason ohjearvot.
Ympäristöministeriön asetus (1107/2015)
Tuulivoimarakentamisen ulkomelutaso

LAeq
klo 7-22

LAeq
klo 22-7

Pysyvä asutus

45 dB

40 dB

Vapaa-ajan asutus

40 dB

40 dB

Hoitolaitokset

45 dB

40 dB

Oppilaitokset

45 dB

-

Virkistysalueet

45 dB

-

Leirintäalueet

45 dB

40 dB

Kansallispuistot

40 dB

-

Ulkona

Matalataajuinen melu
Asumisterveysasetuksessa (tullut voimaan 15.5.2015) on annettu pienitaajuiselle melulle ohjeelliset enimmäisarvot. Ohjearvot koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Ohjearvot koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan
5 dB suuremmat arvot. Äänen mahdollinen impulssimaisuus huomioidaan laskennan yhteydessä
perustuen voimalan melutietoihin.
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Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaiset matalien taajuuksien äänitasot

Terssin keskitaajuus, Hz

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Painottamaton keskiäänitaso sisällä
Leq, 1h, dB

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

4.2.13 Vaikutukset valo-olosuhteisiin
Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tarkastelupisteessä tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana vaihteluna, välkkymisenä.
Pilvisellä säällä valo ei tule selkeästi yhdestä pisteestä ja siten lapa ei muodosta selkeitä varjoja.
Välkkymisen esiintyminen riippuu auringonpaisteen lisäksi auringon suunnasta ja korkeudesta,
tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää auringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää
havaitse.
Valo-olosuhteisiin vaikuttavat myös tuulivoimaloihin asennettavat lentoestevalot. Käytettävät
lentoestevalot määräytyvät voimaloiden korkeuden ja sijainnin perusteella Trafin ohjeiden mukaan. Valot ovat joko valkoisia vilkkuvia tai jatkuvasti palavia punaisia valoja. Lentoestevalot lisäävät hankealueen valopisteiden määrää. Valojen näkyminen muuttaa myös alueen maisemakuvaa.
Vaikutusalue
Varjostus- ja välkevaikutuksia aiheutuu niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden varjot yltävät.
Vaikutusalueen laajuus riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen roottorin halkaisijasta ja kokonaiskorkeudesta.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan asiantuntija-arviona, WindPRO -ohjelman Shadow-moduulilla suoritetun mallinnuksen pohjalta. Laskenta suoritetaan ns. ”real case” -tilanteen mukaan, eli mallinnuksessa otetaan huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain, eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella, sekä tuulivoimalaitoksien arvioitu vuotuinen käyntiaika. Tuulivoimalaitoksien vuotuisen
käyntiajan oletetaan olevan 70 %.
Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi
lasketaan tilanne, jossa siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen mallinnuksessa
huomioidaan maaston korkeussuhteet, mutta ei metsän peitteisyyttä.
Mallinnuksen tuloksia havainnollistetaan alueet leviämiskartoilla, joissa esitetään alueittain hankevaihtoehtojen varjon muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Tuntivyöhykkeet merkitään
eri väreillä kartoille, joissa näkyvät myös voimalaitokset ja niiden ympäristö vaikutusalueelta.
Mallinnuksen perusteella laaditaan asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyydestä
sekä varjonmuodostuksen mahdollisesti aiheuttavasta haitasta. Arviossa huomioidaan vaikutusalueella sijaitsevat herkät kohteet, eli lomakiinteistöt ja vakituinen asutus. Varjonmuodostuksen
määrä arvioidaan eri hankevaihtoehdoissa tuulivoimaloiden käytön ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa ei ilmene varjonmuodostusta.
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Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Suomessa on vakiintunut käytäntö verrata saatuja mallinnustuloksia esimerkiksi Ruotsissa käytössä oleviin ohjearvoihin. Ruotsin ohjearvo varjostuksen osalta on 8 tuntia varjostusta vuodessa.
Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyysiä hyödyntäen. Sen perusteella arvioidaan mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia.
4.2.14 Vaikutukset liikenteeseen ja ilmailuturvallisuuteen
Vaikutusten tunnistaminen
Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuksista.
Merkittävä osa kuljetuksista syntyy muun muassa rakennus- ja huoltoteiden rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen sekä perustuksiin tarvittavan betonin kuljetuksesta. Vähäisempi määrä kuljetuksista aiheutuu varsinaisten tuulivoimalakomponenttien, kuten lapojen ja konehuoneen,
sekä voimajohtokomponenttien kuljetuksista. Voimaloiden rakenteita joudutaan mahdollisesti
kuljettamaan erikoiskuljetuksina, mikä voi vaikuttaa paikallisesti liikenteen sujuvuuteen. Vaikutuksen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja mikä on kyseisten teiden sietokyky liikennemäärien kasvun suhteen.
Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimaloiden huoltokäynneistä. Lisäksi tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden ja rautateiden liikenneturvallisuuteen. Tuulivoimaloiden lavoista voi sinkoutua joissakin olosuhteissa jäätä. Lisäksi tuulivoimala voi
vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan huomiokykyyn heikentävästi. Näiden riskien minimoimiseksi on
Liikennevirasto laatinut Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012), jossa on annettu
ohjeet tuulivoimaloiden suositelluista vähimmäisetäisyyksistä maanteistä ja rautateistä sekä voimaloiden sijoittumisesta suhteessa ajoneuvon kuljettajan näkökenttään.
Tuulivoimalat ja voimajohdot voivat rajoittaa mahdollisuuksia kehittää liikenneverkkoa, sillä niiden
alueella rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi voimajohdot voivat rajoittaa erikoiskuljetusten kulkua maanteiden ja voimajohdon risteyskohdissa.
Tuulivoimalat voivat korkeina rakennelmina aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle, mikäli ne
sijoittuvat lentoasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. Tämän vuoksi jokaiselle tuulivoimalalle tarvitaan Traficomin myöntämä lentoestelupa ennen voimalan rakentamista.
Vaikutusalue
Hankkeen vaikutukset tieliikenteeseen kohdistuvat tuulivoimapuiston pääliikennereiteille ja lähiteille.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aiheuttamat kuljetukset arvioidaan tuulivoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi tarvittavien erikoiskuljetusten määrä arvioidaan erikseen. Yksityisteiden rakentamiseen ja parantamiseen tarvittavien
kuljetusten määrä arvioidaan teiden pituuden perusteella. Käytön aikaisesta liikenteestä saadaan arvio hankevastaavalta. Liikenneverkon nykytila selvitetään Väyläviraston Tierekisterin tiedoista, josta saadaan muun muassa ajantasainen tieto maanteiden liikennemääristä.
Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia
kuljetusmääriä teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä tarkastellaan sekä absoluut-
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tisesti että suhteellisesti verrattuna nykyiseen liikennemäärään. Liikenteen kokonaislisääntyminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen tarkastellaan erikseen. Liikenteen lisääntymisen sekä
kuljetusten tyypin perusteella arvioidaan vaikutuksia kuljetusreittien liikenteen toimivuuteen ja
turvallisuuteen. Maanteiden liittymien osalta tehdään tarvittaessa toimivuustarkasteluja.
Tuulivoimapuistojen teille ja rautateille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä tarkastellaan Liikenneviraston Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012) perusteella. Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden sijoittumista suhteessa
lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin ohjeistuksen
sekä lentoasemakohtaisten lentoesterajoitusalueiden perusteella.
Suunniteltujen voimajohtojen osalta tarkastellaan niiden vaikutuksia maanteihin erityisesti erikoiskuljetusten ja liikenneverkon kehittämisen kannalta. Suunnittelussa huomioidaan Liikenneviraston ”Sähkö- ja telejohdot ja maantiet” -ohje (Liikenneviraston ohjeita 3/2018). Liikenteellisten vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona.
4.2.15 Vaikutukset elinkeinotoimintaan
Vaikutusten tunnistaminen
Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja maankäytön vaikutusten arviointia kiinnitetään huomiota elinkeinoihin kohdistuviin vaikutuksiin, joista keskeisiä ovat tuulivoimapuistojen sekä voimalinjojen vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen.
Tuulivoimapuistohankkeen vaikutus elinkeinoihin kohdentuu paikallisesti maa- ja metsätalouteen hankealueella ja sen läheisyydessä toteutettavaan muuhun toimintaan. Tuulivoimalat eivät
rajoita metsätalouden harjoittamista muualla kuin rakentamispaikoilla. Hankealueen maanomistajille maksetaan vuokratuloa, mikä lisää huomattavasti metsätalouden tuottoa. Hankealueen kokonaispinta-alassa rakentamisen aiheuttamat muutokset ovat pieniä ja hankealueen
tiestö paranee.
Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Työllisyysvaikutukset ulottuvat monelle eri sektorille.
Tuulivoimahanke työllistää etenkin rakentamisvaiheessa paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivauksessa, maanrakennus- ja perustamistöissä sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä
suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja teiden aurauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-,
ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen
työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakentaminenkin. Työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan
lisääntymisen kautta tuulivoimapuisto lisää myös kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja.
Vaikutusalue
Vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat paikallisia
ja kohdistuvat hankealueille ja niiden välittömään läheisyyteen. Aluetaloudelliset vaikutukset
ulottuvat laajalle alueelle lähiseudulle, maakuntaan ja koko Suomeen.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen vaikutuksia elinkeinotoimintaan arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa olevien
lähtötietojen ja arviointiprosessin aikana kerättyjen tietojen perusteella. Arvioinnin lähtötietoina käytetään tietoja hankkeen vaikutusalueen taloudesta, työllisyydestä ja elinkeinoista sekä
muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. Arvioinnin lähtötietoina käytetään
myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä vakituisille ja loma-asukkaille
suunnatun asukaskyselyn tuloksia.
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Maa- ja metsätalouden osalta arvioidaan mm. maa- ja metsätalouden käytöstä poistuvat maaalat tuulivoimapuiston rakentamiseen tarvittavilta osilta (tuulivoimaloiden kokoamiskentät,
huoltotiet, maakaapelilinjat sekä voimajohtoalue).
Hankkeen vaikutuksia alueen matkailutoimintaan arvioidaan huomioimalla hankealueen nykyiset matkailumuodot sekä lähialueen merkittävät matkailukohteet. Arvioinnissa huomioidaan
hankkeen mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia näiden kohteiden maisemakuvaan tai luonteen
muutoksiin ja miten nämä muutokset mahdollisesti muuttavat matkailukohteita tai matkailukäyttäytymistä alueella.
4.2.16 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan suurelta osin ihmisiin kohdistuvina vaikutuksina, sillä merkittävimmät alueen hyödynnettävät luonnonvarat muodostavat
pohjan alueen virkistyskäytölle (marjastus, sienestys, metsästys). Lisäksi arvioidaan miten hanke
vaikuttaa hankkeen lähivaikutusalueella mahdollisesti sijaitseviin maa-aineisten ottoalueisiin.
4.2.17 Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin
Tuulivoimahankkeiden yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset tutka- ja viestintäyhteyksiin (esimerkiksi meri- tai ilmavalvontatutkat, ilmatieteenlaitoksen säätutkat, radioita
televisiovastaanottimet sekä matkapuhelinyhteydet).
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia tutkiin. Vaikutusten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin. Tuulivoimahankkeissa vaikutukset viestintäyhteyksiin ovat olleet suhteellisen harvinaisia.
Hankkeen vaikutukset puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan puolustusvoimien
pääesikunnan lausunnon perusteella. Jos pääesikunta arvioi hankkeella olevan vaikutuksia puolustusvoimien valvontajärjestelmiin, teetetään erillinen tutkaselvitys VTT:llä.
Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiä käytetään matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämisessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Mikäli tuulivoimala on
lähettimen ja vastaanottimen välissä, voi linkki katketa ja tiedonsiirto häiriintyä. Radiolinkkiluvat
Suomessa myöntää viestintävirasto Ficora, jolla on tarkat tiedot kaikista linkkiyhteyksistä.
Tuulivoimaloiden on joissakin tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä TV-signaaliin voimaloiden lähialueilla. Häiriöiden esiintyminen riippuu muun muassa voimaloiden sijainnista suhteessa
lähetinmastoon ja TV-vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuudesta ja suuntauksesta
sekä maastonmuodoista ja muista mahdollisista esteistä lähettimen ja vastaanottimen välillä.
Digitaalisissa lähetyksissä häiriöitä on esiintynyt vähemmän kuin analogisissa.
Hankkeen vaikutukset viestintäyhteyksiin arvioidaan asianomaisilta tahoilta saatujen lausuntojen perusteella (mm. Digita).
Tuulivoimalat voidaan havaita ilmatieteenlaitoksen säätutkissa. Euroopan meteorologisten laitosten yhteisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA on antanut suosituksen, jonka mukaan voimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Vaikutukset tulee
arvioida, jos voimalat sijaitsevat alle 20 km etäisyydellä säätutkista. Tämän tuulivoimahankkeen
osalta vaikutuksia ei arvioida tarkemmin.
4.2.18 Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä
Tuulivoimapuistot rakennetaan siten, etteivät ne pääse aiheuttamaan turvallisuusvaaraa. Turvaetäisyydet on huomioitu jo useissa tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavissa suojaetäisyyk-
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sissä (mm. etäisyydet tiestöön, rautateihin, korkeusrajoitukset jne.). Tuulivoimaloiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida Finanssialan keskusliiton suojeluohje ”Tuulivoimalan
vahingontorjunta 2013”.
YVA-menettelyssä arvioidaan sen hetkisten teknisten suunnitelmien perusteella toteutuvatko
tuulivoimapuistossa yleisesti esitetyt turvaetäisyydet. Lisäksi tunnistetaan hankkeeseen liittyvät
ympäristö- ja turvallisuusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat koko hankkeen elinkaaren aikana sekä arvioidaan niiden todennäköisyydet ja pohditaan keinoja mahdollisten riskien vähentämiseksi ja estämiseksi.
4.2.19 Vaikutukset toiminnan jälkeen
Toiminnan päättymisen aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset arvioidaan olettaen, että alueilla olevat maanpäälliset voimalarakenteet puretaan ja betoniperustukset sekä kaapelit jätetään maahan. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset
vaikutukset. Purkamistoiminnasta aiheutuu melu- ja liikennevaikutuksia. Arvioinnissa otetaan
kantaa luonnonympäristön palautumiskykyyn ja alueen käyttömuotoihin hankkeen jälkeen.
4.2.20 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon alueella jo nykyisin tapahtuva toiminta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudessa, kun hankkeilla arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Arviointi tehdään eri hankkeiden vaikutuksista saatavilla olevien tietojen perusteella. Hankealueen lähistölle myöhemmin vireille tulevien muiden hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset arvioidaan niiden hankkeiden suunnittelun ja päätöksenteon yhteydessä.
Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmahdollisuuksiin kohdistuvien vaikutusten osalta. Melu- ja varjostusmallinnuksista tehdään tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusarvioinnit.
Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten osalta arvioidaan yhteisvaikutuksia noin 20-25 kilometrin säteellä olevien tuulivoimapuistojen tai tuulivoimahankkeiden kanssa sekä huomioidaan
myös etäämpänä jo toiminnassa ja rakenteilla olevat tuulivoimalat tai suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet 50 kilometrin säteellä. Etenkin pyritään arvioimaan miten useat voimalat vaikuttavat herkkien kohteiden maisemakuvaan (asutus, avoimet merkittävät pelto-, suo- ja vesialueet, arvokkaat maisema-alueet). Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten arviointi painottuu
noin 10 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. Yhteisvaikutuksia arvioidaan myös
etäämmällä sijaitsevien tuulivoimapuistojen osalta.
Virkistyskäyttöön ja metsästykseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan mm. asukaskyselyn
ja toimijoiden haastattelujen perusteella sekä hankkeesta saadun muun yleisöpalautteen perusteella.
Luontovaikutusten osalta lähialueiden muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia tarkastellaan erityisesti linnuston kannalta.
Liikenteellisten vaikutusten osalta hankkeella saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden lähialueille
suunniteltujen tuulivoimapuistojen tai muiden isojen rakennushankkeiden kanssa, mikäli hankkeiden rakentaminen ajoittuu samaan aikaan. Arvioinnissa selvitetään muiden hankkeiden rakentamisaikataulut ja kuljetusreitit.

FCG Finnish Consulting Group Oy

65

Poikelin tuulivoimapuiston yleiskaava ja YVA
Yhdistetty yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ja YVA-suunnitelma

Korsnäsin kunta

OSA 5
Hankealueen nykytilan kuvaus

66

FCG Finnish Consulting Group Oy

Korsnäsin kunta

5

Poikelin tuulivoimapuiston yleiskaava ja YVA
Yhdistetty yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ja YVA-ohjelma

HANKEALUEEN NYKYTILA
Hankealueen sijainti

Poikelin tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Korsnäsin kunnassa, noin kilometrin etäisyydellä
keskustaajamasta itään. Harrströmin taajamaan on matkaa noin 2,9 km, Petolahden (Maalahti)
taajamaan noin 9,8 km ja Molpen taajamaan noin 7,4 km. Merenrannikolle (Korsungfjärden)
matkaa on lähimmillään noin 1,5 kilometriä.

Kuva 5.1.

Hankealueen sijainti ja alustava rajaus
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Hankealueen yleiskuvaus
Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä, joitakin pienialaisia peltoja sijoittuu hankealueen
pohjois- ja keskiosaan. Hankealueelle sijoittuu muutamia suoalueita sekä jätteen hyötykäyttöasema Edsvikin vanhan kaatopaikan yhteyteen alueen eteläosaan.

Kuva 5.2.
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Suunnitellun sähkönsiirron yleiskuvaus
Hankealueella tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon Taklaxin kylässä sijaitsevan sähköaseman kautta (kuva 5.3). Pyrkimyksenä on kaivaa keskijännitekaapelit mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien teiden läheisyyteen.
Poikelin hankealueen eteläosan ja Taklaxin sähköaseman väliseen maastoon ei olemassa olevien teiden välittömään läheisyyteen sijoitu Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai pohjavesialueita. Asutusta teiden varsilla on runsaasti.

Kuva 5.3.

Hankealueen ja Taklaxin sähköaseman välinen maasto sekä asutus (MML maastotietokanta 2020)

Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat maastokaudella 2021 tehtävien maastoselvitysten tulokset sekä asutus huomioiden. Sähkönsiirtoreitti tullaan esittämään ja sen vaikutukset tullaan
arvioimaan YVA-selostuksessa.

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
5.4.1

Yhdyskuntarakenne

Hankealueen lähiympäristö on metsätalousaluetta ja maaseutua. Laajempia peltoalueita on
Korsnäsin keskustaajaman tuntumassa hankealueen länsi- ja luoteispuolella, sekä lähiympäristön kylien ympärillä. Kaakossa hankealue rajautuu laajaan suoalueeseen (Degermossen).
Korsnäsin keskustaajaman lisäksi viiden kilometrin säteellä sijaitsee yksi taajama (Harrström)
noin kolmen kilometrin etäisyydellä hankealueen lounaispuolella (kuva 5.4). Viiden kilometrin
etäisyydellä hankealueesta sijoittuu Korsbäckin ja Taklaxin kylät sekä kaksi pienkylää.
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Kuva 5.4.
5.4.2
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Yhdyskuntarakenne hankealueen ympäristössä (Lähde: SYKE avoin tieto 2018)

Asutus ja väestö

Hankealueen ympäristössä asutus on keskittynyt Korsnäsin keskustaajaman sekä Harrströmin
taajaman ja Taklaxin ja Korsbäckin kyliin. Kuvassa 5.4 on esitetty Tilastokeskuksen 250x250 metrin ruututietokanta-aineiston mukaiset asukkaat hankealueen ympäristössä.
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Vakituinen asutus tuulivoimapuiston ympäristössä. (Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta 2018)

Hankealueen lähiympäristössä on hajanaista asutusta hankealueen luoteispuolella sijaitsevan
pellon reunamilla, tien 6781 varrella hankealueen koillispuolella, tien 6750 varrella hankealueen
itäpuolella sekä Edsvikin alueella hankealueen lounaispuolella. Hankealueen lähiympäristöön ei
sijoitu kuin muutama yksittäinen loma-asunto. Loma-asutus on keskittynyt rannikolle, hankealueen lounais- länsi- ja luoteispuolelle (kuva 5.6). Lähin asuinrakennus sijaitsee hankealueen koillispuolella, noin 300 metrin etisyydellä hankealueen rajasta.
Taulukossa 5-1 on esitetty hankealueen ympäristön asukkaiden, asuinrakennusten ja vapaa-ajan
asuntojen määrät. Etäisyydet on mitattu hankealueen rajasta.
Taulukko 5-1. Hankealueen lähialueiden asukkaiden määrät vuoden 2018 lopussa (Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta 2018) sekä asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määrät (Lähde: Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2019).
Hankealue

Etäisyys hankealueen rajasta

Asukkaita

Asuinrakennuksia

Vapaa-ajan asuntoja

Alle 2 km

1672

782

25

Alle 5 km

3000

1531

642

Alle 10 km

5854

3244

1563
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Kuva 5.6.
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Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet
on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston
vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat yhdyskuntarakennetta, liikkumista, elinympäristön laatua, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja energiahuoltoa.
Hanketta koskevat seuraavat voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja
monipuoliselle asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
Terveellinen ja turvallinen ympäristö
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin.
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen
ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen
turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
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Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon 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.
5.4.4

Kaavoitus

Pohjanmaan maakuntakaava
Korsnäsin kunnan alueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava 2040, joka on hyväksytty
Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokouksessa 15.6.2020. Maakuntahallitus päätti 31.8.2020,
että Pohjanmaan maakuntakaava 2040 tulee voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti. Pohjanmaan maakuntakaava 2040 korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan ja sen vaihekaavat.
Hankealue on kokonaismaakuntakaavassa varattu tuulivoimaloiden alueeksi (tv). Lisäksi alueen
halki kulkee voimasiirtojohdon yhteystarve (z) sekä siirtoviemärin yhteystarve (j). Hankealueen
kaakkois- eteläpuolelle on osoitettu luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue (SL). Länsipuolella, noin kilometrin etäisyydellä sijaitsee Korsnäsin taajama-alue (A).

Voimansiirtojohdon yhteystarve
Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan vähintään 110 kV:n voimansiirtojohtojen yhteystarpeita. Johtolinjauksen tarkka sijainti määräytyy tarkemmassa suunnittelussa.
Siirtoviemärin yhteystarve
Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan siirtoviemäreiden yhteystarpeita.
Johtolinjauksen tarkka sijainti määräytyy tarkemmassa suunnittelussa.
Tuulivoimaloiden alue
Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisille tuulivoimapuistoille. Alueen suunnittelussa on otettava
huomioon vaikutukset pysyvään asumiseen, vapaa-ajan asumiseen ja virkistykseen sekä maisema-, kulttuuriympäristö- ja luonnonarvoihin ja pyrittävä
ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä ja puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet.
Tarkemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota asutukseen kohdistuvien merkittävien meluvaikutusten syntymisen estämiseen sekä kulttuuriympäristön arvojen, lintujen elinolosuhteiden ja alkutuotannon toimintaedellytysten turvaamiseen.
Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue
Aluevarausmerkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai
suojeltavaksi tarkoitettu alueita. Pienialaiset suojelualueet osoitetaan koh-
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demerkinnällä. Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen luonnonarvojen säilyttämiseen ja
turvaamiseen sekä sellaisten toimenpiteiden välttämiseen, jotka vaarantavat niitä arvoja, joiden perusteella alue on muodostettu tai on tarkoitus
muodostaa luonnonsuojelualueeksi.
Taajamatoimintojen alue
Aluevarausmerkinnällä osoitetaan alueita asumiselle ja muille taajamatoiminnoille kuten palveluille, työpaikoille ja teollisuudelle, liikennealueille, kävely- ja pyöräilyväylille, virkistys- ja puistoalueille sekä erityisalueille.
Alue tulee tarkemmassa suunnittelussa suunnitella ensisijaisesti asumiselle,
palveluille ja työpaikoille. Eheämpää yhdyskuntarakennetta tulee edistää
taajaman luonne huomioiden. Asumista ei tule sijoittaa yhtenäisille peltoalueille, jos se ei eheytä taajamarakennetta. Joukkoliikennettä ja kävelyyn ja
pyöräilyyn tarkoitettua verkostoa tulee kehittää, jotta julkisten ja kaupallisten palvelujen sekä virkistysalueiden saavutettavuutta voidaan parantaa.
Täydennysrakentaminen on sopeutettava olemassa olevaan asutukseen
sekä kulttuuriympäristö-, maisema- ja luonnonarvoihin. Alue on tarkoitettu
asemakaavoitettavaksi.

Kuva 5.7.

Ote Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava 2040:sta (Poikelin kaava-alue lisätty
kaavakartan päälle)
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Yleiskaavat
Lähin yleiskaava, Korsnäs strandgeneralplan, on koko Korsnäsin rannikkoviivan ja saariston kattava rantayleiskaava. Rantayleiskaava vahvistettiin 19.5.2000. Rantayleiskaava ohjaa maankäyttöä rannikolla kaava-alueen pohjois- ja länsipuolella. Muun muassa seuraavat merkinnät on
osoitettu rantayleiskaavassa Poikelin hankealuetta lähimmille alueille: maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M), virkistysalueet V, asuinalueet (A), loma-asuntojen alueet (RA) ja venevalkamaalueet (LV-1). Etäisyys hankealueelta on vajaa 1,4 kilometriä.
Hankealueen lounaispuolella, lähimmillään noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitsee
Harrströmin osayleiskaava-alue. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.11.2005. Poikelin
hankealuetta lähimmät merkinnät ovat maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-2) sekä kyläaluetta (AT).

Kuva 5.8.

Hankealuetta lähimmät yleiskaava-alueet

Asemakaavat
Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Lähin asemakaava-alue on teollisuusalueen
asemakaava Korsnäsin taajama-alueella, lähimmillään noin 850 metrin etäisyydellä hankealueesta. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.10.2015.
Teollisuusalueen asemakaava-alueen länsi- ja eteläpuolelle sijoittuu Korsnäsin kirkonkylän
(Korsnäs Kyrkoby) asemakaava-alue. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.2.2019.
Hankealueen pohjoispuolelle, noin 1,4 km etäisyydelle sijoittuu lisäksi Västanlidin asemakaavaalue. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.6.2012.
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Hankealueen ympäristön asemakaavoitetut alueet

Maisema ja kulttuuriympäristöt
Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan osalta kuvataan hankealueen ja sen lähiympäristön
maisemakuvan yleisilme ja esitetään tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä sijaitsevat maisemalliset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, joihin voi mahdollisesti kohdistua vaikutuksia hankkeen toteutuessa.
Nykytilan kuvaukseen on sisällytetty kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvotettuja kohteita. Lähtöaineistona on käytetty valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) –listausta, maakuntakaava-aineistoa sekä Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet - Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013 – raporttia.
Nykytilan kuvausta täydennetään tarvittaessa ympäristövaikutusten arviointiselostusvaiheessa
muun muassa maastokäyntien pohjalta.
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Maisemamaakunta ja maisema-alueet

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Hankealue kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Pohjanmaahan ja tarkemmassa seutujaossa Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutuun.
Maisema-aluetyöryhmän mietinnön mukaan Etelä-Pohjanmaan rannikko on loivasti kumpuilevaa, lohkareista moreenialuetta. Rannikkoseutu on muusta maakunnasta poiketen eteläboreaalista kasvillisuusvyöhykettä. Puustossa on paljon kuusta ja lehtipuitakin. Metsät ovat vanhempia kuin muualla maakunnassa ja ne jatkuvat aina ulkosaaristoon saakka. Suot ovat yleensä pieniä. Mantereen puolella asutus muistuttaa viljelylakeuden alueella Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuden seutua.
5.5.2

Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet

Suurin osa hankealueesta on metsätalousvaltaista maata. Hankealueen eteläosassa on lisäksi
Stormossenin hyötykäyttöasema Edsvikin vanhan kaatopaikan yhteydessä. Poikelin hankealue
on länsi- ja itäpuoleltaan kylärakenteen ympäröimä. Tähän liittyy pienempiä viljelymaiden keskittymiä. Hankealueen pohjois- ja länsipuolella maisema on tyypillistä rannikkomaisemaa, kun
taas itse hankealue on metsämaata. Rannikon lähellä korkeuserot ovat pienet. Korsnäsissa rakennuskanta on keskittynyt Rantatien (673) varteen, pääasiassa tien länsipuolelle. Hankealue
sijaitsee Rantatien itäpuolella. Näkymä tieltä Poikelin suunnitellun tuulivoimapuiston suuntaan
on suurelta osin metsän peittämä.
5.5.3

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Hankealueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisia maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Övermalax-Åminne, sijaitsee lähimmillään noin 21 kilometrin etäisyydellä hankealueelta.
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi on parhaillaan käynnissä ympäristöministeriössä. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointien päätavoitteena on tarkistaa aluevalikoima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Päivitysinventoinnit on tehty maakunnittain ELY-keskusten johdolla, alueellisten yhteistyöryhmien tukemana. Inventointien tulosten perusteella on koostettu uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Hankealueen läheisyydessä, alle 20 kilometrin etäisyydellä sijaitsee
kaksi päivitysinventoinnin mukaista kohdetta: Harrströminjokilaakson kulttuurimaisema ja Närpiönjoen kulttuurimaisema.
Noin neljän kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolella sijaitsee Harrströminjokilaakson
kulttuurimaisema. Harrströminjoen vesistöalue edustaa nuorta, viimeksi veden alta noussutta
maisemaa. Täällä rannikkokylien erityispiirteet yhdistyvät jokilaakson peltomaisemaan ja sen latomereen. Harrströmin kalastajakylässä on jäljellä perinteisen rannikkokylän piirteitä; kalasatama vanhoine aittoineen ja venevajoineen, myllymäki tuulimyllyineen ja talousrakennuksineen
(Kuoppala ym. 2013).
Hankealueen kaakkoispuolella, noin 15 km etäisyydellä hankealueen kaakkoispuolella sijaitsee
Närpiönjoen kulttuurimaisema. Maisema on rakenteeltaan tyypillinen suurimittakaavainen jokilaakso Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudulla. Närpiönjokilaakso on laajalti jääkauden jälkeistä vedenpeittämää savitasankoa, jossa esiintyy happamia sulfaattimaita, alunasavia. Närpiönjoen
kulttuurimaiseman tärkeä osa on jokivarren viljelymaisemien ja vanhan asutuksen lisäksi liikennehistorian kannalta kiinnostava vanha maantie, ns. Adolf Fredrikin postitie.
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Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisesti arvokkaat kohteet.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY
2009) ei sijoitu hankealueelle. Lähimmät RKY 2009 –kohteet ovat Korsnäsin kirkko ja pappila,
lähimmillään noin 1,4 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sekä Harrströmin kalasatama ja
kylä, lähimmillään noin 2,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Tiedot kohteista on tarkistettu museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY -sivustolta.
Korsnäsin kirkko ja pappila
Korsnäsin kirkko, kirkon tapuli ja pappila. Korsnäsin kirkko on yksi intendentinkonttorissa 1800luvun alussa suunnitelluista ja tunnetun pohjalaisen Kuorikosken kirkonrakentajasuvun johdolla
FCG Finnish Consulting Group Oy
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rakennetuista puisista ristikirkoista. Samaan aikaan rakennetut kirkko ja kirkkoherranpappila
ympäristöineen muodostavat rakentamisajaltaan säilyneen yhtenäisen kirkkomaiseman. Korsnäsin kirkko ja pappila muodostavat yhtenäisen kirkkomaiseman, joka on säilynyt muuttumattomana (Museovirasto, 2009).
Harrströmin kalasatama ja kylä
Harrströmin kalasatama ja kylä kuvastavat hyvin Pohjanmaan rannikkokylän elinkeinohistoriaa.
Kohteeseen kuuluu kylä, luonnollinen satama sekä kymmeniä pieniä ranta- ja venevajoja. Kylässä on hyvin säilyneitä pienimittakaavaisia pihapiirejä (Museovirasto, 2009).
Taulukko 5-2

Status

Tuulivoimapuiston teoreettiselle näkyvyysalueelle (30 kilometriä) sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet. Numerot kohteiden perässä viittaavat kuvaan 5.10.
Valtakunnallinen kohde

Etäisyys hankealueesta

Kohteet lähialueella 0–5 km etäisyydellä hankealueesta
RKY 2009
Korsnäsin kirkko ja pappila (1.)
RKY 2009
Harrströmin kalasatama ja kylä (2.)
Valtakunnallisesti arvo- Harrströminjokilaakson kulttuurimaisema
kas maisema-alue (eh- (3.)
dotus)

n. 1,4 km
n. 2,5 km
n. 3,6 km

Kohteet välialueella 5–12 km etäisyydellä hankealueesta
RKY 2009
RKY 2009

Moikipään kalasatama (4.)
Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret (5.)
Kohteet kaukoalueella 12–30 km etäisyydellä hankealueesta
Valtakunnallisesti arvo- Närpiönjoen kulttuurimaisema (6.)
kas maisema-alue (ehdotus)
RKY 2009
Adolf Fredrikin postitie (7.)
RKY 2009
Bergön satamat ja saaristokylä (8.)
Valtakunnallisesti arvo- Övermalax-Åminne (9.)
kas
maisema-alue
RKY 2009
Brännon kylä (10.)
RKY 2009
Maalahden kirkko ja pappila (11.)
RKY 2009
Åminnen kalasatama (12.)
Valtakunnallisesti arvo- Sulvan Söderfjärden (13.)
kas maisema-alue
RKY 2009
Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema (13.)
Valtakunnallisesti arvo- Söderfjärden (13.)
kas maisema-alue (ehdotus)
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Poikelin tuulivoimapuiston yleiskaava ja YVA
Yhdistetty yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ja YVA-ohjelma

Maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet on esitetty ja lueteltu Pohjanmaan
maakuntakaavan alue- ja kohderajausten perusteella (Kuva 5.11 ja Taulukko 5-3).

Kuva 5.11

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet kartalla.

Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä alle 12 kilometrin etäisyydellä hankealueesta
on neljä. Näistä lähimmäksi hankealuetta sijoittuvat Bjurbäck-Taklaxin latomaisema, joka sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydelle hankealueen kaakkoispuolella sekä Korsnäsin kaivosalue,
joka sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella.
Bjurbäck-Taklaxin latomaisema on Bjurbäckin ja Taklaxin välissä oleva viljelymaisema, joka
myötäilee Bjurbäck vesistöä. Viljelysmailla on monta hyvin säilynyttä latoa. Latomaisemat on
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nostettu maakuntakaavassa esiin uutena teemana sillä ne ovat Pohjanmaan maisemalle identiteettiä rakentavia ympäristöjä. Kohde on näin ollen aikaisemmin luokittelematon maakunnallinen kulttuurimaisema.
Korsnäsin kaivosalue on arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, joka on niin ikään aikaisemmin luokittelematon maakunnallinen kohde. Kyseessä on vuosina 1958-1973 toiminnassa ollut
lyijykaivos. Alueella on kunnan omistama kaivostorni, toimistorakennuksia sekä työläisasuntoja.
Taulukko 5-3

Tuulivoimapuiston vaikutusalueelle sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (Pohjanmaan maakuntakaava).

Status

Maakunnallinen/
Etäisyys hankealuseudullisesti merkittävä kohde eesta

Kohteet lähialueella 0-5 km etäisyydellä hankealueesta
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Bjurbäck-Taklaxin latomaisema n. 1,5 km

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Korsnäsin kaivosalue

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Harrströmin kylä ja kalasatama n. 3 km

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Harrströmin jokilaakso

n. 2 km

n. 4 km

Kohteet välialueella 5-12 km etäisyydellä hankealueesta
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Velkmossenin latomaisema

n. 7,8 km

Kohteet 12-20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Mamrelund

n. 13 km

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Bockörenin satama

n. 14 km

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Närpiönjoen kulttuurimaisema

n. 15,5 km

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Norrnäs

n. 19 km

Muinaisjäännökset
Muinaisjäännösrekisterin mukaan hankealueelle ei sijoitu entuudestaan tunnettuja kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännöskohde sijoittuu hankealueen länsipuolelle, noin kolmen kilometrin etäisyydellä.
Hankealueella on tehty arkeologinen inventointi 13.6.2012 (pohjoisosa) ja 7.5.2014 (eteläosa).
Inventoinnissa ei havaittu uusia muinaismuistoja tai muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
jäännöksiä. Tehdyt selvitykset eivät kuitenkaan kata kaikkia nykyisten suunnitelmien mukaisia
voimalapaikkoja, joten arkeologista selvitystä tullaan tarpeen mukaan täydentämään maastokaudella 2021.
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Ympäristöolosuhteet ja luontoarvot
5.7.1

Maa- ja kallioperä sekä topografia

Hankealueen kallioperä on suonigneissiä (Kuva 5.12). Hankealueen maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon (1:20 000). Hankealueen maaperä on pääosin sekalajitteista maalajia. Stabbismossenin, Högmossenin ja Långmossen-Hästmossenin suoalueilla
esiintyy paikoin ohuita ja paikoin paksuja turvekerrostumia (Kuva 5.13) Myös pienialaisia soistumia esiintyy hankealueella hajanaisesti (GTK 2010).

Kuva 5.12.

Hankealueen kallioperä (GTK 2017a).

Kuva 5.13.

Hankealueen maaperä (GTK 2010).
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Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu arvokkaita kallioalueita, moreenialueita tai tuuli- ja
rantakerrostumia.
Maastonmuodoiltaan hankealue on melko tasaista ja se sijoittuu pääosin korkeustasolle noin 0–
30 m mpy, viettäen loivasti kohti pohjoista. Ympäröiviä alueita hieman korkeammalle kohoaa
Poikelbacken hankealueen keskiosassa. Hankealueen topografia on esitetty kuvassa 5.14.

Kuva 5.14.
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Hankealueen topografia (MML 2017).
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