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Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Näkyvyysalueanalyysin tulokset
Kuvissa (Kuva 29, Kuva 30) sekä liitteessä 10 on esitetty näkyvyysalueanalyysin tulokset. Analyysi antaa yleiskuvan siitä, miten voimalat tulevat ympäristössä näkymään. Analyysi on laadittu käyttäen voimaloiden kokonaiskorkeutta 200 m. Näkyvyysalueanalyysin tulos osoittaa, että tuulivoimapuisto näkyy parhaiten laajoilla, yhtenäisillä avoimilla alueilla, eli läheisten peltoaukeiden kylistä.
Puuston ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus on voimakas ja estää näkymät
voimaloille, myös hyvin lähellä tuulivoimaloita. Täysikasvuinen puusto metsänrajassa
estää näkymät tasaisessa maastossa muutaman sadan metrin etäisyydelle. Mikäli
metsäinen maasto on korkeampaa kuin sitä seuraavaa avoin alue, on katvevaikutus
laajempi.
Näkyvyysalueanalyysi sisältää virheitä, mutta se antaa yleiskuvan siitä, miltä alueilta
tuulivoimaloiden siivenkärjet ovat parhaiten havaittavissa. Mahdolliset virheet johtuvat
käytetystä lähtöaineistosta, jossa maanpinnan peitteisyys on jaettu ruutuihin. Ruutujen koosta johtuen, analyysi voi laskea pienet avoimet alueet peitteiseksi. Virhemarginaalit kasvavat etenkin asutusalueiden kohdalla.
Koska voimaloiden torni ja sen päälle asennettavat lentoestevalot ovat usein paremmin havaittavissa, kuin voimaloiden pyörivät lavat, on hankealueesta laadittu vertailun
vuoksi näkyvyysalue-analyysi, käyttäen korkeutena voimalan napakorkeutta (Kuva
31, Kuva 32).
Vaihtoehtojen väliset erot ovat pienet. Voimalat ovat näkyvissä kummassakin vaihtoehdoissa samoille alueille. Vaihtoehdossa 1 näkymäalue on hieman laajempi, mutta
ero on marginaalinen.

Kuva 29. Näkyvyysalueanalyysi vaihtoehdon 1 ylimmän pyyhkäisykorkeuden (200 m)
mukaan.

Kuva 30. Näkyvyysalueanalyysi vaihtoehdon 2 ylimmän pyyhkäisykorkeuden (200 m)
mukaan.

Kuva 31. Näkyvyysalueanalyysi vaihtoehdon 1 napakorkeuden (137 m) mukaan.
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Kuva 32. Näkyvyysalueanalyysi vaihtoehdon 2 napakorkeuden (137 m) mukaan.
Kuvasovitteet
Hankkeesta on laadittu yksi kuvasovite ja kaksi kuvasoviteluonnosta kahdesta eri kuvauspisteestä. Kuvasovitteiden kuvauspisteet ja -suunnat on esitetty kuvassa (Kuva
33, Kuva 34) ja raportin liitteessä 9 suuremmassa koossa.

Kuvauspaikka 25,
Peltoniemenmäki

Kuvauspaikka 21,
Möykky

Kuva 33. Kuvasovitteiden kuvauspaikat vaihtoehdossa 1

Kuvauspaikka 25,
Peltoniemenmäki

Kuvauspaikka 21,
Möykky

Kuva 34. Kuvasovitteiden kuvauspaikat vaihtoehdossa 2
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Kuva 35. Kuvauspaikka 21 (VE 1), Möykky. Lähimmät voimalat ovat noin 2,1 km:n
etäisyydellä kuvauspaikasta. Kuvauspaikassa voimalat näkyvät selvästi avoimessa
peltomaisemassa, mutta jäävät suureksi osaksi puuston peittoon tai sulautuvat osaksi
taustamaisemaa.

Kuva 36. Kuvauspaikka 21 (VE 2), Möykky. Lähimmät voimalat ovat noin 2,4 km:n
etäisyydellä kuvauspaikasta. Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa.

Kuva 37. Kuvauspaikka 25 (VE 1), Peltoniemenmäki. Lähimmät voimalat ovat noin 3
km:n etäisyydellä kuvauspaikasta. Voimalat näkyvät laajassa näkymäsektorissa, mutta jäävät osin taustamaisemaan. Voimalat eivät muodosta selkeätä kiintopistettä maisemassa.

Kuva 38. Kuvauspaikka 25 (VE 2), Peltoniemenmäki. Lähimmät voimalat ovat noin
3,1 km:n etäisyydellä kuvauspaikasta. Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja
laajuudeltaan paikallisia. Vaikutukset kohdistuvat voimaloiden, voimajohtojen, maakaapeleiden ja huoltoteiden rakennusalueille ja niiden välittömään lähiympäristöön.
Työkoneet ja korkeat nosturit voivat näkyä ympäröiville alueille puuston latvuston yläpuolella.
Toiminnan aikaiset vaikutukset maisemaan
Rajamäenkylän tuulipuiston suunnitteilla olevien 78–100 tuulivoimalan rakentaminen
Rajamäenkylään muuttaa olemassa olevaa maisemakuvaa voimakkaasti. Rakentamisen myötä tuulivoimaloita ympäröivät lähimaisemat muuttuvat metsätalous- ja
maaseutumaisemasta rakennetuksi tuulivoimatuotantomaisemaksi. Rajamäenkylän
tuulivoimalat ja rakennettavat huoltotiet muuttavat rakennuspaikan maisemakuvan
tekniseksi ja moderniksi tuulivoimatuotannon maisemaksi. Rakennusalueet ovat osin
jo avohakkuiden jäljiltä avoimia, mutta tuulipuiston myötä alueen maisematila muuttuu laajemmilta osin avoimeksi tai puoliavoimeksi maisemaksi. Kuitenkin vain noin
1,5 % hankealueesta tarvitaan rakennusaikana tuulivoimaloiden ja infrastruktuurin
käyttöön. Kasvillisuuden annetaan palautua suurelle osalle tästä maa-alasta käytön
aikana. Maisemanmuutokset tuulipuiston alueella ovat merkittäviä alueen länsipuolella. Puuston vuoksi itäpuolella voimalat ovat näkyvissä vain paikoin.
Tuulivoimaloiden aiheuttamaa maisemallista dominanssivyöhykettä on usein vaikea
määritellä. Eri selvityksissä on usein päädytty siihen, että tuulivoimalat hallitsevat
maisemaa noin 10 kertaa napakorkeutensa laajuisella alueella. Tämä etäisyys tarkoittaa Rajamäenkylän hankkeessa noin 1,4 km etäisyyttä tuulivoimaloista. Tällä
etäisyydellä tuulivoimalat näkyvät tuulipuiston länsi- ja eteläpuolisille peltoalueille sekä paikoin joen itäpuolisille alueille sijoittuvalle harvalukuiselle asutukselle.
Kun tuulivoimaloiden aiheuttamia maisemallisia vaikutuksia tarkastellaan etäämpänä,
maiseman muutokset havaitaan maiseman luonteen muutoksina. Vaikutuksen voimakkuuteen vaikuttaa merkittävästi tarkastelupiste ja etäisyys voimaloista.
Tuulivoimalat näkyvät laajojen peltoaukeiden kohdalla kyläteille ja asutukseen hyvin,
vaikkeivät varsinaisesti hallitse maisemaa. Useiden talojen pihoilta ei pääse muodostumaan suoraa näköyhteyttä rakennuksista, rakenteista ja pihapiirien kasvillisuudesta
johtuen. Monin paikoin asutus sijoittuu saarekkeisiin ja pihapiirien kasvillisuus, tienvieruspuusto ja rakennukset estävät näkymiä. Tuulivoimalat myös sijoittuvat siten,
etteivät ne muodosta selkeää päätettä jokilaaksolle vaan alueen sijainti on jokilaakson reunassa.
Tuulipuiston lähivaikutusalueella, joka ulottuu enimmillään noin 5 kilometrin
etäisyydelle tuulivoimaloista, voimalat näkyvät etelään johtavan Alakyläntien varrella
Karijoen keskustasta, joka sijaitsee vähimmillään 4,5 km hankealueesta sekä erityisesti peltoaukeiden kohdalla mm. Villurinmäellä, ja Ohrikylässä, josta Alakyläntie yhtyy Isojoentiehen ja myöhemmin Kristiinantiehen. Harvahkoa asutusta on myös peltojen keskellä ja Isojoenlaakson itäpuolella, josta etäisyydet hankealueelle edelleen lyhenevät. Pohjanpuoli on lähellä hankealuetta, samoin Kankaanmäeltä, Vanhakylästä,
Hongonkylästä, Lähteenkylästä ja Sepänkylästä voimalaitokset tulevat näkymään
monin paikoin. Villamosta itään Heikkilänjoentien varrella aina Möykkyyn saakka
avautuu näkymiä pohjoispuolella sijaitsevalle tuotantoalueelle. Asutus tien pohjoispuolella on etäämmällä kylätiestä harvahkoa. Teuvalla Päntäneen peltoalueet sijaitsevat lähimmillään noin 6-7 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lauhanvuoren
kansallispuiston näkötornista voimalaitokset tulevat näkymään selvästi. Etäisyys sieltä tuotantolaitoksiin on lyhimmillään n. 7 km.
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Puiston maisemalliset vaikutukset lieventyvät voimakkaasti etäisyyden kasvaessa yli
viiteen kilometriin hankealueesta. Välialueella 5–10 km:n etäisyydellä maisemakuvan
muutokset on havaittavissa enää suppeahkoilta alueilta, muutamissa avoimissa näkymäsektoreissa kohti tuulivoimaloita.
Jokilaakson historiallinen tunnelma ja luonne pääosin säilyvät, maisemaan tulee kuitenkin uusi voimakas ja entuudestaan vieras elementti, joka muokkaa maisemakuvaa. Maisemarakenteessa selkeästi hahmottuva selännemetsä erottuu edelleen, kuitenkin luonteeltaan muuttuneena, teollisena tuotantomaisemana.
Tuulivoimaloiden aiheuttamat maisemakuvalliset muutokset elinympäristössä korostuvat hankkeen elinkaaren alkuvaiheessa, kun tuulivoimaloita ei ole totuttu näkemään
maisemassa. Ajan kuluessa vaikutukset lieventyvät, kun voimalat opitaan näkemään
maisemassa. Rajamäenkylän hankealueen ympäristöön on suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita. Jos useat hankkeet toteutuvat yhtäaikaisesti, on koettu maisemanmuutos voimakkaampi.
Tuulivoimaloiden tuoma muutos maisemakuvaan voidaan kokea myös positiivisesti.
Voimalat voidaan nähdä veistoksellisena maamerkkinä, josta alue tunnistetaan. Voimalat muodostavat maisemakuvaan myös uuden historiallisen kerroksen. Tuulivoimaloiden näkyvyys kertoo myös alueen puhtaasta, uudistuvasta energian tuotannosta.

Vaikutukset toiminnan päätyttyä
Tuulivoimapuiston elinkaaren lopussa tuulivoimat puretaan ja maisemaan sijoittunut
maamerkki katoaa. Maiseman muutos on jälleen merkittävä, mutta sen vaikutus on
positiivinen tai negatiivinen riippuen tarkastelijan omasta suhtautumisesta tuulivoimaan.
Lentoestevalojen vaikutukset
Tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden takaamiseksi. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan jokaiseen tuulivoimalaan tulee asentaa lentoestevalo voimalan konehuoneen päälle (Ilmailulaki 1194/09 §165). Finavian lausunnon mukaan Rajamäenkylän tuulivoimapuiston lentoestevalojen tulee olla kaikissa voimaloissa suuritehoisia valkoisia vilkkuvia valoja. Valojen valoteho on matalampi
öisin.
Lentoestevalot muuttavat hankealueen ja sen lähiympäristön luonnetta etenkin pimeällä ja kirkkaalla säällä, kun lentoestevalojen samanaikaiset rytmikkäät välähdykset
ovat hyvin havaittavissa. Sumuisella säällä tai kirkkaassa päivänvalossa lentoestevalojen välähdykset jäävät huomaamattomimmiksi. Pilvien ollessa hyvin matalalla lentoestevalojen välähdykset ovat havaittavissa laajemmalla alueella pilvien heijastavuudesta johtuen.
Lentoestevalojen havaittavuus myötäilee luonnollisesti koko tuulivoimapuiston näkyvyysaluetta, josta laadittu näkyvyysalueanalyysi antaa yleiskuvan. Lentoestevalojen
näkyvyysalue on lievästi suppeampi, kuin voimaloiden, koska valot sijoitetaan konehuoneen päälle. Tuulivoimapuiston näkyvyysalue on puolestaan laskettu lavan ylimmän pyyhkäisykorkeuden mukaan.
Rajamäenkylän tuulivoimapuiston lentoestevalot muodostavat täysin uuden valonlähteen lähiympäristön maisemaan ja siten ne muuttavat vuorokauden ajasta ja sääolosuhteista riippuen alueen maisemakuvaa merkittävästi. Vaikutukset korostuvat pimeinä ja pilvisinä aikoina. Korkealla puuston latvuston yläpuolella välähtävät valot
muodostuvat kiintopisteiksi, joihin väistämättä kiinnittää huomiota. Merkittävimmät
muutokset maisemakuvaan muodostuvat niillä alueilla, joilla ei muutoin ole paljon valonlähteitä.
Lentoestevalojen vaikutukset ovat lähes samanlaiset molemmissa tarkasteltavissa
tuulivoimapuiston vaihtoehdoissa.
Lentoestevalojen vaikutus maisemakuvaan on erittäin merkittävä hankkeen lähivaikutusalueella. Vaikutuksen merkittävyys lievenee etäisyyden kasvaessa tuulivoimapuistoon, jolloin sää- ja valo-olosuhteiden vaikutus lentoestevalojen havaittavuuteen kasvaa.
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Muutoksenkin jälkeen alueen rakennettujen kulttuuriympäristöjen arvot ovat tunnistettavat ja niiden ominaispiirteet säilyvät. Jokilaaksojen luonne jokiuomaa myötäilevine
nauha-asutuksineen säilyy. Suunniteltujen voimaloiden myötä rakennettujen ympäristöjen historiallinen tunnelma ei myöskään katoa.
Vaikutukset muinaisjäännöksiin
Hankealueelle sijoittuu 8 muinaisjäännöskohdetta. Lähtökohtaisesti tuulivoimapuiston rakenteet on pyritty sijoittamaan vähintään 50 metrin etäisyydelle muinaisjäännöksistä. Suunnitelmia on muutettu arkeologisen inventoinnin tulosten mukaan
siten, ettei rakentaminen vaurioita muinaisjäännöskohteita. Näin meneteltäessä vaikutukset muinaisjäännöksiin on vältetty.
Sähkönsiirron vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin
Tuulivoimapuiston suunniteltu sähkönsiirtoreitti kulkee mahdollisuuksien mukaan
metsämaastossa, jolloin puusto peittää pääsääntöisesti näkyvyyden voimalinjaan.
Reitin suunnittelussa on huomioitu asutus, ja se kiertää jokilaaksojen tiiviit kyläalueet.
Metsäalueilla muutokset maisemassa ovat vähäisiä ja vaikutukset ulottuvat pääosin
ainoastaan voimajohtoalueen lähialueille, mistä voimajohto on selkeästi havaittavissa. Voimalinja ylittää peltoaukean Hongonkylän ja Kärjenkosken kohdalla, ja on näkyvissä lähialueen asuin- ja lomarakennuksiin. Kyseisille kiinteistöille syntyy haitallisia
maisemavaikutuksia. Avoimilla peltoaukeilla sekä alueilla, missä voimajohdot risteävät tiealueiden kanssa, vaikutukset ovat havaittavissa laajemmin, ja maisemalliset
vaikutukset ovat kohtalaisia.
Kokonaisuutena hankkeen sähkönsiirron aiheuttamat maisemalliset vaikutukset jäävät kohtalaisiksi. Muutokset maisemakuvassa on havaittavissa suhteellisen rajatuilta
haja-asutetuilta alueilta.
Voimalinja kulkee noin kolmen kilometriä Isojoen kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeällä peltoalueella. Johto kulkee metsän reunassa ja metsäsaarekkeissa noin puolet matkasta. Vaikutukset alueeseen arvioidaan kohtalaisiksi.
Sähkönsiirtoreitin suunnittelussa otetaan huomioon muinaisjäännökset siten, ettei niille aiheuteta haittaa.
5.7.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Voimaloiden aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää suunnittelemalla tuulivoimaloiden sijoittuminen maisemakuvaan ja maiseman sietokykyyn sopivaksi. Voimaloiden onnistuneella ryhmittelyllä voimalaryhmistä muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia, jotka muodostuvat alueen maamerkeiksi.
Arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen läheisyydessä tulisi voimaloiden sijoittelussa huomioida, ettei niitä sijoiteta liian lähelle arvokohteita. Tarkkaa etäisyyttä on vaikea määritellä ja se täytyy arvioida aina tapauskohtaisesti. Voimalat eivät
saisi kuitenkaan olla arvokohteiden maisemakuvassa hallitsevia ja alistaa maiseman
arvokohteita.
Maisemavaikutuksia voidaan lieventää vähentämällä tuulivoimapuiston voimalamäärää. Merkittävimmät vaikutukset aiheuttavat voimalat, jotka sijoittuvat lähimmäksi asutusta ja avoimia peltoalueita.

Lentoestevalojen aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää vähentämällä tuulivoimaloiden määrää sekä lieventämällä lentoestevaloista annettuja määräyksiä. TraFi on
antanut uudet ohjeet tuulivoimaloiden päivämerkinnöistä, lentoestevaloista sekä valojen ryhmityksestä 12.11.2013. Tätä ohjetta soveltaen osa Rajamäenkylän tuulivoimaloiden lentoestevaloista voidaan korvata pienitehoisilla jatkuvasti palavilla lentoestevaloilla. Lentoestevalojen maisemakuvallinen vaikutus lieventyisi huomattavasti, kun
tuulivoimapuiston keskiosaan sijoittuvien voimaloiden lentoestevalot korvattaisiin matalataajuisilla jatkuvasti palavilla punaisilla lentoestevaloilla. Punainen jatkuvasti palava valo on maisemassa huomaamattomampi ja rauhallisempi, kuin vilkkuva valkoinen
valo. Tulevaisuudessa lentoestevalojen aiheuttamaa häiriötä voidaan mahdollisesti
lieventää tutkan avulla toimivilla, itsestään sammuvilla lentoestevaloilla. Tällöin lentoestevalot syttyisivät palamaan ainoastaan, kun tuulivoimapuistoa lähestyy lentokoneita tai helikoptereita. Lopullisen päätöksen kohteessa käytettävistä lentoestevaloista antaa Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi.
Voimajohdon aiheuttamia visuaalisia vaikutuksia voidaan lieventää suunnittelun avulla. Valitsemalla parhaiten maisemaan soveltuva pylvästyyppi ja suunnittelemalla pylväspaikat maisemarakenteeseen sopiviksi, saadaan voimajohto sulautumaan paremmin maisemaan. Tulee huomioida, ettei johtokatu muodosta uutta avointa sektoria merkittäville katselusuunnille. Haitallisia visuaalisia vaikutuksia voi lieventää myös
maakaapeleilla.
Muinaisjäännöksiin kohdistuvat haitalliset vaikutukset on vältettävissä hyvän suunnittelun avulla, kun tuulivoimaloiden pysytys- ja kasausalueet sekä huoltoteiden ja voimajohtojen reitit suunnitellaan riittävän etäälle muinaisjäännösalueista. Lähtökohtaisesti tuulivoimaloita tai uusia teitä ei sijoiteta alle 50 metrin etäisyydelle muinaisjäännöksistä.
5.7.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Maisemavaikutusten arviointi perustuu alueen laaja-alaisen maisemakuvan muutoksen arviointiin, eikä hankkeen vaikutuksia yksittäisiin kohteisiin voida käytettävien
menetelmien avulla arvioida. Maisemavaikutusten arvioinnissa ei pystytä tarkasti
huomioimaan rakennusten tai pihapuuston aiheuttamia vaikutuksia tuulivoimaloiden
näkyvyyteen. Näkyvyysalueanalyysi antaa vain yleiskuvan niistä alueista, jonne voimalat ovat parhaiten näkyvissä.
Kuvasovitteiden avulla on pyritty havainnollistamaan, miltä alueen maisemakuva tulee hankkeen toteutuessa näyttämään. Kuvasovitteet eivät kuitenkaan vastaa ihmissilmin havaittavaa näkymää ja tarkkuutta. Kuvasovitteet esittävät myös vain tietyn
hetken mallinnetun tilanteen. Sama maisema on hyvin erinäköinen eri vuoden- ja
vuorokauden aikoina, kuten myös erilaisissa sääolosuhteissa.

5.8

Maa- ja kallioperä

5.8.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Hankkeen maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset ovat lähinnä rakentamisen
aikaisia vaikutuksia. Maaperävaikutukset arvioidaan olemassa olevan maaperätiedon
perusteella, pääosin karttatarkastelun avulla.
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Nykytila

Kuva 39. Maaperä hankealueella.
Suomen maaperäkartan (GTK 2013) mukaan hankealueella on pääosin silttimoreenia
ja turvetta. Alueella on myös soistumia. Kalliopaljastumia ei ole lainkaan. Hankealueen pohjoisosassa on pieniä alueita hienojakoisia maalajeja (Kuva 39). Rajamäenkylän länsipuolella on pienialainen maa-ainesten ottoalue.

Kuva 40. Kallioperä hankealueella.
Hankealueen kallioperä koostuu pääosin graniitista ja osittain intermediäärisestä metavulkaniitista (Kuva 40). Kyseiset kivilajit ovat tällä alueella, kuten Suomessa yleensäkin, tavanomaisia. Hankealueella ei ole arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia tai rantakerrostumia.
5.8.3

Vaikutukset
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat alueille, joille tehdään rakentamistoimia.
Maaperää muokataan tuulivoimaloiden perustusten, nosto- ja asennusalueen, huoltoja tulotieyhteyden sekä maakaapelien kattamalta alueelta.
Hankealueella hyödynnetään olemassa olevia tierakenteita mahdollisimman paljon.
Osa nykyisestä tiestöstä on leveydeltään ja kantavuudeltaan riittävää, mutta osaa nykyisestä tiestöstä on tarve leventää ja kantavuutta parantaa. Lisäksi vaaditaan uusien
teiden rakentamista yksittäisten voimaloiden luokse.
Tiet pyritään sijoittamaan pääosin hyvin kantavalle pohjalle (moreeni- ja kallioalueet).
Teiden rakentaminen aloitetaan poistamalla pintamaat. Tämän jälkeen tien pohja tasataan. Rakennusaineena käytetään paikallista moreenia ja mursketta tai vastaavia
kantavia materiaaleja. Mikäli tietä joudutaan rakentamaan heikommin kantavalle poh-
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jalle (turve), tiet tehdään riittävän kantavaksi massanvaihdoilla. Poistettavat massat
ovat määrältään vähäisiä ja läjitetään massanvaihtoalueen läheisyyteen hankealueella. Lisäksi kalliota joudutaan mahdollisesti räjäyttämään joidenkin tieyhteyksien rakentamisen yhteydessä. Räjäytystarve tulee kuitenkin olemaan vähäinen, eikä esimerkiksi räjäytyksistä vapautuvat typpiyhdisteiden määrät (palamatta jäävä osuus)
ole ympäristön kannalta merkittäviä.
Tiestön rakentamisen yhteydessä voimaloille tulevat maakaapelit pyritään pääosin sijoittamaan tierakenteiden yhteyteen. Maakaapeleiden asentamisesta maaperään teiden varsille ei muodostu merkittäviä muutoksia maa- ja kallioperään.
Maaperää muokataan myös tuulivoimaloiden rakentamisalueilla. Yhden voimalan tarvitsema rakentamis- ja nostoalue on alle hehtaarin kokoinen, jossa suurimmat toimenpiteet kohdistuvat varsinaisen voimalan perustuksen kohdalle. Perustuksen pinta-ala on noin 25 x 25 metriä. Perustuspaikkoja on tarve todennäköisesti louhia osalla
voimaloita. Vaikutukset kallioperään ovat paikallisia ja merkittävyydeltään vähäisiä.
Rakentamisen vaikutukset maa- ja kallioperään rajoittuvat paikallisesti vain niille kohdille, joihin rakentaminen kohdistuu. Vaihtoehdoilla 1 ja 2 ei ole maa- ja kallioperävaikutusten kannalta merkittävää eroa.
Normaalisti maa-aineksia pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan kaavaalueelta (esim. metsätielinjat). Alueelle kuitenkin joudutaan tuomaan aineksia myös
kaava-alueen ulkopuolelta. Rajamäenkylän kaava-alueiden läheisyydessä hiekan- ja
soranottoalueita (voimassa oleva lupa) on muun muassa Storåsenilla/Isomäellä, Lainesharjulla ja Rimpikankaalla.
Rakennusmateriaalien tuottaminen, samoin kuin maa-ainesten otto yleensä, tapahtuu
lähtöalueilla joka tapauksessa voimassa olevien lupien mukaisesti riippumatta siitä,
minne tuotteet toimitetaan. Tältä osin rakennusmateriaalien tuottamisen ympäristövaikutuksia ei ole tarkoituksenmukaista arvioida.
Geologian tutkimuskeskuksen laatiman happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartan mukaan hankealueella ei potentiaalisesti ole happamasti reagoivaa sulfidisavea. Ennakkotulkintakartta kattaa hankealueen länsiosan. Alueen muissa osissa
ei ole orgaanispitoisia Litorina-meren savikoita eikä siten happamia sulfaattimaita.
Voimaloiden elinkaaren päätyttyä ne voidaan purkaa ja kierrättää. Hankealue voidaan
palauttaa lähes luonnontilaiseksi.
Hankealueen maa- ja kallioperä pysyvät nykytilassa, mikäli hanketta ei toteuteta (VE
0).
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia maa- ja kallioperään.
Voimaloiden koneistoissa on satoja litroja hydrauliikkaöljyjä. Normaali- tai häiriötilanteissa öljyt eivät pääse kulkeutumaan ympäristöön, eikä huoltotoiminta aiheuta maaperän pilaantumista. Laitteistoissa on mahdollista käyttää ympäristöystävällisiä hydrauliikkaöljyjä.
Sähkönsiirron vaikutukset
Rakennettavalla voimajohtoreitillä tehdään maanrakennustöitä voimajohtopylväitä
pystyttäessä noin 14 km matkalla. Maanrakennustyöt aiheuttavat vähäisiä ja paikallisia vaikutuksia maaperään voimajohtopylväiden kohdalla.

5.8.4

Haitallisten vaikutus ehkäiseminen ja lieventäminen
Haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lievennyskeinoja tarkastellaan pohja- ja pintavesivaikutusten yhteydessä (luku 5.9.5).

5.8.5

Arvioinnin epävarmuustekijät
Maa- ja kallioperän vaikutusten arvioinnissa ei ole tunnistettavia epävarmuustekijöitä.

5.9

Pinta- ja pohjavedet

5.9.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin arvioidaan voimaloiden rakennuspaikkojen maaperä- sekä pinta- ja pohjavesiolosuhteet huomioiden. Lähtötietona käytetään peruskartta-aineistoa sekä Ympäristöhallinnon tietojärjestelmän (OIVA) tietoja. Vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona. Arvioinnissa huomioidaan rakentamisen ajallinen kesto
sekä vesistöjen ja pohjavesialueiden etäisyys. Voimalakomponentit eivät sisällä veteen liukenevia haitallisia aiheita, joten vaikutuksia niiden osalta ei arvioida.

5.9.2

Nykytila
Pintavedet
Suurin osa hankealueesta kuuluu Lapväärtinjoen (Isojoen) vesistöalueeseen. Lähimmät pienet järvet ovat Pohjasjärvi hankealueen lounaisosassa ja Kangasjärvi 4 kilometrin etäisyydellä hankealueen kaakkoispuolella sekä muita pieniä järviä alueen
pohjoispuolella. Hankealueen läheisyydessä ei ole suurempia järviä.
Isojoen kuntakeskus sijaitsee hankealueen länsipuolella lähimmillään noin kilometrin
päässä. Karijoen kuntakeskus sijaitsee hankealueen luoteispuolella lähimmillään noin
kolmen kilometrin päässä. Länteen virtaava Heikkilänjoki/ Hukanluoma sijaitsee hankealueen eteläpuolella lähimmillään noin kilometrin päässä. Hankealueella Isojoella
kulkee Pajuluoma, joka virtaa lounaaseen. Karijoella hankealueen pohjoisosassa kulkee Metsäjoki, joka virtaa länteen. Hankealueen joet yhdistyvät Lapväärtinjokeen ja
laskevat Lappfjärdsfjärdeniin.
Turvemaiden osuus hankealueella on huomattavan suuri. Suurin osa soista on ojitettu ja metsätalouskäytössä. Suurimmat suoalueet ovat Virsunneva (614 ha), Heikkilänneva (399 ha) sekä Iso-Oivari (184 ha). Soiden ojittamisen takia alueella kulkee
runsaasti ojia. Hankealueella on kuitenkin ojittamatontakin suoalaa jäljellä noin 700
hehtaaria. Suurimmat yhtenäiset ojittamattomat alueet ovat Virsunkeidas 217 ha,
Prunnikeidas 147 ha, Ohrineva 75 ha, Iso-Oivari 65 ha ja Iso-Pihlajaneva 45 ha. Alueella ei ole turvetuotantoalueita. Hankealueen soita on käsitelty tarkemmin luvussa
(5.10).
Meri (Kristiinankaupungin Kaupunginlahti) sijaitsee lähimmillään noin 20 km etäisyydellä hankealueen länsirajasta.
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Pohjavedet
Hankealueelle sijoittuu pienialaisia osia kahdesta luokitellusta pohjavesialueesta; Jätinmäki ja Karhukangas II A (Kuva 41). Tiedot on haettu OIVA-tietopalvelusta.

Kuva 41. Hankealueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat pohjavesialueet. Hankealue
on merkitty punaisella ja pohjavesialueet sinisellä tai vihreällä katkoviivalla.
Jätinmäen (1015115, luokka II) pohjavesialueen pohjoisosa sijoittuu hankealueen
lounaisosaan. Pohjavesialue on kooltaan kokonaisuudessaan 170 ha. Jätinmäki on
osa harjujaksoa, joka tulee etelästä ja kääntyy kulkemaan Isojokilaaksoa pitkin luoteeseen. Muodostuman rakennetta ei ole tarkemmin tutkittu, mutta pohjoisosat lienevät moreenimaisia. Pohjavesialueella ei ole vedenottamoita.
Karhukankaan II A (1023251 A, luokka I) pohjavesialueen lounaisosa sijoittuu hankealueen koillisosaan. Pohjavesialue on kooltaan kokonaisuudessaan 995 ha. Karhukangas on laaja pääosin moreenipeitteinen muodostuma, jonka päämaalajina on hieno tai silttinen hiekka. Alueen länsireunassa on laaja rantamuodostuma. Pohjavesipinta on alueen keskellä syvällä, yli 30 metrissä. Osa muodostuvasta pohjavedestä purkautuu alueen länsireunalla lähteiden ja ojien kautta. Pohjavesialueella on
yksi vedenottamo, joka ei kuitenkaan sijaitse hankealueella.

Viiden kilometrin etäisyydellä hankealueen lounaispuolella sijaitsevat lisäksi Lakiakankaan (luokka I), Harjunmäen (luokka I) ja Ristikankaan A (luokka I) pohjavesialueet. Viiden kilometrin etäisyydellä hankealueen koillispuolella sijaitsevat Karhukankaan II C (luokka II) sekä Karhukankaan II B (luokka II) pohjavesialueet. Viiden kilometrin etäisyydellä alueen luoteispuolella sijaitsee Paarmanninvuoren pohjavesialue (luokka I).
Pohjavesialueille ei suunnitella rakennettavaksi tuulivoimaloita.
5.9.3

Vaikutukset pohjavesiin
Hankealueella sijaitsee pieni osa Jätinmäen ja Karhukangas II A pohjavesialuista,
jotka on otettu huomioon suunnittelussa. Pohjavesialueille ei ole osoitettu tuulivoimaloiden tai teiden rakentamista, joten kaavalla ei ole vaikutuksia pohjavesialueisiin.
Suunniteltu voimajohto ylittää Ristikangas A pohjavesialueen ja sen muodostumisalueen Vanhakylän eteläpuolella. Voimajohtorakenteissa ei käytetä haitallisia aineita,
jotka voisivat joutua maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Rakentamisvaiheessa on
mahdollista, että jos koneet rikkoutuvat, maaperään voi joutua vähäisiä määriä polttoainetta tai öljyä. Parhaiten vahingoilta vältytään huoltamalla ja tarkastamalla koneita
riittävästi ja noudattamalla erityistä huomiota pohjavesialueelle rakennettaessa esimerkiksi huolehtimalla, että imeytysturvetta on nopeasti saatavilla. Vaikutukset pohjavesiin arvioidaan vähäisiksi.

5.9.4

Vaikutukset pintavesiin
Vain pieni osa hankealueen kokonaispinta-alasta on voimaloiden tai muiden rakenteiden käytössä. Pääosa alueesta ja sen luonnosta jää nykyiselleen, joten voimaloilla
ei ole merkittäviä vaikutuksia vesien imeytymiseen maaperään tai pintavesiin.
Suunniteltu voimalinja ylittää reitillään Isojoen, Kärjenkosken ja Pajunluoman sekä
useita ojia. Toiminnan aikana voimajohdolla ei ole vaikutuksia pintavesiin. Johtopylväiden rakentamista varten tehtävät maanrakennustyöt ovat pienialaisia ja vaikutuksiltaan vähäisiä. Huoltoteitä saatetaan joutua parantamaan tai rakentamaan. Kokonaisuutena voimalinjan vaikutukset pintavesiin ovat vähäiset.

5.9.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Haitallisten vaikutusten estämisen ja lieventämisen keinot koskettavat sekä maa- ja
kallioperää että pohja- ja pintavesiä.
Haitallisia vaikutuksia ehkäistään parhaiten huolellisella työskentelyllä ja koneiden
huollolla. Koneiden kunnosta on pidettävä huolta, siten että poltto- tai hydrauliikkaöljyjä ei pääse vuotamaan maahan. Polttoainetankkaukset tehdään tiivispohjaisella
alustalla pohjavesialueiden ulkopuolella. Alueella tilapäisesti säilytettävät polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia tai varustettu säiliön tilavuutta vastaavalla altaalla. Hydrauliikkaöljyinä tulisi suosia kasvispohjaisia biohajoavia öljyjä.

5.9.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arvioinnissa ei ole tunnistettavia epävarmuustekijöitä.

5.10

Kasvillisuus ja suojelukohteet

5.10.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Kasvillisuuden ja luontotyyppien monimuotoisuutta on selvitetty kesällä 2013 koko
alueen kattavalla kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksellä (Jynx Oy, YVA-selostuksen
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liite 2). Siinä selvitettiin luonnonsuojelulain 29 § mukaisten luontotyyppien, Metsälain
3. luvun 10 §:n määriteltyjen elinympäristöjen, Vesilain 2 luvun 11 §:n ja 3 luvun 2
§:n mukaiset ympäristöt sekä uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL
46 § ja 47§) ja uhanalaisten luontotyyppien (Raunio ym. 2008) esiintyminen hankealueella.
Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja luontoarvoihin on arvioitu kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvityksen tulosten ja hankekuvauksen perusteella. Luontovaikutusten
tarkastelussa keskityttiin erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin
kohteisiin ja suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon ja näihin kohdistuviin vaikutuksiin.
Nykytila
Hankealue sijoittuu lähes kokonaisuudessaan metsäalueelle. Alueen länsi- ja eteläpuolelle sijoittuu lähes yhtenäiset peltoalueet, myös alueen pohjois- ja itäpuolella sijaitsee peltoalueita. Pellot ulottuvat hankealueen puolelle pohjoisessa ja etelässä.
Topografialtaan alue on melko tasainen, eikä suuria korkeuseroja esiinny.
Kasvimaantieteellisessä jaottelussa hankealue sijoittuu Pohjanmaa-Kainuun vyöhykkeen läntiseen osaan ja Keski-Pohjanmaan eliömaakunnan pohjoisosaan. Pohjanmaa-Kainuun kasvillisuusvyöhykettä kutsutaan myös suureksi vaihettumisvyöhykkeeksi, missä kohtaavat eteläiset ja pohjoiset kasvilajit ja kasvillisuustyypit. Metsien
puuston kasvu on eteläisempiä rinnakkaistyyppejä hieman hitaampaa ja floristisesti
metsät ovat niukkalajisempia. Vastaavasti pohjoisten lajien esiintyminen on heikompaa. Pohjanmaan-Kainuu on kasvillisuusvyöhykkeistämme soisin. (Kalliola 1973).
Maisematasolla tarkasteltaessa alue koostuu kivennäis- ja turvemaiden mosaiikista,
laajempia kallioisia alueita ei esiinny lainkaan. Turvemaiden osuus on kivennäismaita
suurempi. Pääosa selvitysalueen metsistä on metsätalouskäytössä olevia ojitusaloja.
Metsien ikärakenne painottuu metsätalousalueille ominaisesti, pääosan metsistä ollen taimikoita sekä nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä.
Ojitusalojen lisäksi hankealueella esiintyy useita ojittamattomia suoalueita. Isojoen
kunnan alueella sijoittuvia ojittamattomia kohteita ovat Virsunkeidas, Prunninkeidas,
Iso-Oivari, Mesimäenkeidas, Kiikkusaarenkeidas, Pitkänevankeidas ja pieni ala myös
Keräsaarenkeidasta. Karijoen kunnan alueella ojittamatonta suoalaa esiintyy Ohrinevalla, Iso- ja Pikku-Pihlajanevalla sekä Marjonevalla
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen mukaan (Jynx 2014) alueella esiintyy muutamia metsälain 3 luvun 10 §:n vaatimukset täyttäviä monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja vesilain 3. luvun mukaisia virtavesiä, joiden luonnontilaisuutta ei saa vaarantaa. Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltuja luontotyyppejä ei alueelta havaittu. Erittäin uhanalaisesta nummirahkasammaleesta on havaintoja kolmelta eri suoalueelta (Prunnikeidas, Ohrineva ja Iso-Pihlajaneva) (Autio
2013). Lisäksi yhdeltä suoalueelta on havainto kurjenrahkasammaleesta, joka on
Suomen kansainvälinen vastuulaji (Autio ym. 2013). Huomionarvoiset luontokohteet
on esitelty alla olevissa kappaleissa.
Huomionarvoiset suo- ja metsäkohteet (metsälaki)
Virsunkeidas on suoyhdistymänä keidas-aapasuota. Sen runsaimmat suotyypit ovat
keidasräme (LC), rahkaräme ja rimpineva. keidas- ja rahkarämeet on luokiteltu EteläSuomessa elinvoimaisiksi (LC = Least Concern) suotyypeiksi ja rimpinevat silmälläpidettäviksi (NT = Near Threatened) (Raunio ym. 2008). Suoalueen keskiosiin sijoittuu
huomattava määrä isoja allikoita ja suolampia, jotka houkuttelevat etenkin lintuja. Lisäksi alueelta on havainto Suomen kansainvälisestä vastuulajista, kurjenrahkasammaleesta (LC) (Autio 2013). Virsunkeidas sijoittuu hankealueen keskiosiin.

Virsunkeitaan pohjoispuolelle sijoittuu samaan suosysteemiin kuuluva Mesimäenkeidas. Ojittamattomien alueiden välinen alue on ojitettua metsätalouskäytössä olevaa turvekangasta. Viettokeitaan ominaispiirteitä omaavan Mesimäenkeitaan runsaimmin suotyypit ovat keidas- (LC) ja rahkarämeet (LC)
Hankealueen etelä/kaakkoisosaan sijoittuva Prunninkeidas on suoyhdistymänä keidassuota, jonka runsaimmat suotyyppeinä esiintyvät keidasräme (LC), rahkaräme
(LC) ja ombrotrofinen lyhytkorsiräme (NT). Sen keskiosissa on jonkin verran allikoita
ja suolampi. Suoalueella esiintyy erittäin uhanalaista (EN = Endangered) nummirahkasammalta.
Viettokeitaan piirteitä omaava Iso-Oivari sijoittuu hankealueen eteläosaan. Alueella
runsaimpina esiintyvät suotyypit ovat keidasräme (LC), ombrotrofinen lyhytkorsineva
(NT) ja rahkaräme (LC).
Iso-Oivarin kaltainen ombrotrofisen lyhytkorsinevan, keidas- ja rahkarämeiden viettokeitaan piirteitä omaava keidassuoyhdistymä on hankealueen lounaisosaan sijoittuva
Kiikkusaarenkeidas.
Hankealueen kaakkoisosaan sijoittuva Pitkänevankeidas on lounaaseen viettävä viettokeitaan piirteitä omaava keidassuoyhdistymä. Vallitsevat suotyypit ovat keidas(LC) ja rahkaräme (LC) sekä minerotrofinen lyhytkorsineva (VU = Vulnerable). Minerotrofiset lyhytkorsinevat on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi/ uhanalaiseksi
suotyypiksi. (Raunio ym. 2008).
Myös Keräsaarenkeidas on alueelle tyypillinen keidassuoyhdistymä, suon luonnontilainen osa on melko pieni. Vallitsevat suotyypit ovat keidas- (LC) ja rahkaräme. Alue
sijoittuu hankealueen keskiosiin Virsunkeitaan eteläpuolelle.
Ohrineva sijaitsee hankealueen luoteisosassa Karijoen kunnan alueella. Ohrineva on
viettokeitaan piirteitä omaava keidassuoyhdistymä. Runsaimpina suotyyppeinä alueella esiintyy keidas- (LC) ja rahkarämettä (LC) sekä kalvakkanevaa (VU). Kalvakkanevat on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi/uhanalaiseksi suotyypiksi (VU)
(Raunio ym. 2008). Lisäksi suoalueella on havaittu erittäin uhanalaisen (EN) nummirahkasammaleen esiintymä (Autio ym. 2103). Alue laskee vetensä Ohriluoman kautta
Isojokeen.
Ohrinevan koillispuolella sijaitsevat Iso- ja Pikku-Pihlajanevan suoalueet. IsoPihlajaneva on välipintaisen keskiboreaalisen aapasuon piirteitä omaava aapasuo.
Alueen runsaimpina suotyyppeinä esiintyvät keidasräme (LC), kalvakkaneva (VU) ja
isovarpuräme (NT). Suon vedet laskevat pohjoisessa Metsäjoenkautta Karijokeen ja
Etelässä Kiviluoman kautta Lapväärtinjokeen. Lisäksi alueelta on havaittu erittäin
uhanalaisen (EN) nummirahkasammaleen esiintymä (Autio 2013). Pikku-Pihlajaneva
on kärsinyt ojituksista, joten yhtenäiset luonnontilaiset tai sen kaltaiset alat ovat melko suppeita. Edustavimmilta osiltaan alueella on viettokeitaan piirteitä. Vallitsevina
suotyyppeinä esiintyy keidas- (LC) ja rahkarämeitä (LC).
Hankealueen länsiosassa sijaitseva Marjoneva on aapasuota, jossa esiintyy välipintaisen keskiboreaalisen aapasuon piirteitä. Alueen runsaimmat suotyypit ovat ombrotrofinen (NT) ja minerotrofinen lyhytkorsineva (VU) ja rahkaräme (LC). Suolta purkautuvat vedet laskevat ojia pitkin Ohriluomaan ja siitä edelleen Isojokeen.
Virsunkeitaan itäpuolella, suon ja hakkuualueiden väliselle alueelle sijoittuu kuusivaltaisia melko kapeita vanhemman metsän kaistaleita. Suurikokoisten kuusten lisäksi
siellä esiintyy järeitä haapoja. Hirviharjulla metsätien läheisyyteen, Iso-Pihlajanevan
ja Ohrinevan väliselle alueelle sijoittuu myös vanhemman metsän kuvio. Edellä mainituilta alueilta havaittiin selvitysten yhteydessä merkkejä liito-oravan esiintymisestä.
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Lisäksi Prunninkeitaan pohjoispuolelle sijoittuu edustava haapaa kasvava metsäkuvio.
Purot (vesi- ja metsälaki)
Hankealueen keskiosiin sijoittuva Pajuluoma virtaa koillisesta lounaaseen ja Isojokeen. Puronuoman edustavin ja luonnontilaisin osa sijoittuu Iso-Oivarin lounaispuolella olevan pellon pohjoispuolella. Uoma kiemurtelee luontaisesti ja sen kaarteisiin
on kerrostunut hiekkaa. Reunametsien puusto on melko vanhaa. Metsät koostuvat järeiden kuusten lisäksi puron rannoilla esiintyvästä lehtipuustosta. Alueelta tehtiin liitooravahavainto vuoden 2013 ja 2014 selvityksen yhteydessä. Liito-oravan lisäksi alueelta on tavattu muutakin huomionarvoista lajistoa, kuten silmälläpidettävä (NT) puroriippasirvikäs vuonna 1993 ja lampiahdinmalluainen vuonna 1992.
Virsunkeitaan länsipuolelta Isojokeen laskee Ohriluoma. Se virtaa hankealueella melko kapeana, noin 0,5–1 metrin levyisenä. Puron uoma on paikoin suoristettu, mutta
sillä on myös luonnontilaista tai sen kaltaista osuutta sammalreunoineen ja kivikkopohjineen.
Muita hankealueelle sijoittuvia puroja ovat Iso-Pihlajanevan eteläpuolelta laskeva Kiviluoma ja alueen pohjoisosassa sijaitsevat Metsäjoki ja sen sivu-uoma, Eineettömänluoma.
5.10.2

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
Suurin kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuva vaikutus on kasvillisuuspeitteen
häviäminen tuulivoimaloiden perustuksien ja huoltoteiden sijainneilta. Voimalapaikat
ja tiet aiheuttavat avointen alueiden lisääntymistä metsäalueilla ja aiheuttaen reunavaikutuksen lisääntymistä. Reunavaikutus voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen
myönteisesti tai kielteisesti riippuen ympäristöstä ja tarkasteltavasta eliöryhmästä. Se
voi vähentää tiettyjen lajien tiheyksiä tai aiheuttaa jonkin lajin siirtymisen reunan läheisyydestä toisaalle. Toisaalta reuna-alueen ympäristöt ovat usein monipuolisempia
käsittäen sekä avointa että sulkeutuneempaa ympäristöä, mikä voi lisätä tiettyjen lajien tiheyksiä tai mahdollistaa uusien lajien tulemisen alueelle. Reunavaikutuksen voimakkuus vaihtelee erityppisten ympäristöjen välillä. Luontaisesti avoimilla alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla soilla reunavaikutus on verrattain vähäistä, kun taas
peitteisillä alueilla reunavaikutus voi ulottua useiden kymmenien metrien etäisyydelle.
Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutus paikalliseen luonnon monimuotoisuuteen on
vähäinen. Alue on yleiskuvaltaan metsätaloustoimien vuoksi selvästi muuttunut.
Hankkeen vaatimat rakennustoimet sijoittuvat pääasiassa huomionarvoisten luontokohteiden ulkopuolelle.
Vaihtoehdossa 1 haitallisia vaikutuksia voi aiheutua Marjonevan, Pitkännevankeitaan,
Pikku-Pihlajanevan ja Kiikkusaarenkeitaan suoalueille sekä Pajuluoman rantametsään. Suoalueiden osalta haitallisia vaikutuksia voi aiheutua vesitalouden muutoksista suoalueilla, sekä kasvillisuuden poistumisesta rakennuspaikoilta. Voimaloiden sijoittamien suoalueille heikentää niiden luonnontilaisuutta. Pajuluoman rantametsän
itäpuolelle sijoittuvalle metsäautotielle on suunniteltu tuulipuiston sisäinen huoltotie.
Nykyistä tietä joudutaan todennäköisesti leventämään ja mahdollisesti tienpohjaa
vahvistamaan. Vaikutukset kohteen kasvillisuuteen jäävät vähäiseksi, mikäli tien leventäminen tehdään nykyisen tien länsipuolelle. Lisäksi kohteen eteläosaan on
suunniteltu voimalapaikka. Voimalan rakentamisessa ja tien parannustöiden toteuttamisessa on huomioitava, ettei purouoman luonnontilaisuus vaarannu.
Haitalliset vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäiseksi. Huomionarvoisiin
kohteisiin kohdistuvat vaikutukset ovat suuruusluokaltaan vähäisiä ja/ tai muutoksen
alaiset kohteet ovat pääasiassa paikallisesti arvokkaita.

Vaihtoehdossa 2 Pajuluomaan kohdistuvat vaikutukset ovat yhtenäiset vaihtoehdon 1
kanssa, lukuun ottamatta alueen alaosaan sijoittuvasta voimalasta johtuvaa metsäalan häviämistä, jota ei vaihtoehdossa 2 tapahdu. Muista huomionarvoisista kohteista
haitallisia vaikutuksia voi aiheutua Iso-Oivarin suoalueelle. Suoalueen länsiosaan on
sijoitettu tuulivoimalan rakentaminen voi aiheuttaa muutoksia alueen vesitasapainoon
ja heikentää alueen luonnontilaisuutta.
Vaihtoehdon 2 toteuttamisesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset kasvillisuuteen ja
luontotyyppeihin ovat kokonaisuudessaan vähäiset.
Suunnitelluille rakentamisalueille tai niiden läheisyyteen ei sijoitu uhanalaisten tai
suojeltujen kasvilajien esiintymiä.
Sähkönsiirto
Suunnitellulla sähkönsiirtoreitillä ei ole tehty luontoselvityksiä, joten sen yksityiskohtaisten vaikutusten arviointi ei ole mahdollista. Yleisesti pysyviä vaikutuksia aiheutuu
lähinnä vain uusille pylväspaikoille ja johtoaukean reunavyöhykkeelle. Metsäalueilla
merkittävin muutos on johtoaukean muuttuminen puuttomaksi, kun voimajohto sijoittuu uuteen johtokäytävään. Voimajohdolle raivattavan ja puuttomana pidettävän johtoaukean metsäaluetta pirstovan vaikutuksen lisäksi sen läheisyyteen syntyy reunavaikutteista ympäristöä.
5.10.3

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Haitallisia vaikutuksia voidaan estää ja lieventää voimalapaikkojen ja huoltoteiden sijoittelulla, sijoittamalla rakennustoimet tavanomaiseen metsämaastoon. Pintakasvillisuuteen ja suokohteisiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla rakennustoimet sulan maan ajan ulkopuolelle.

5.10.4

Arvioinnin epävarmuustekijät
Luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty saatavilla olevien
luontoselvityksien perusteella. Luontoselvitykset eivät kata kaikkia lajeja tai lajiryhmiä
ja niissä on kuvattu luonnonympäristön sen hetkinen tila. Selvityksiin liittyy myös menetelmällisiä epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden ei kuitenkaan katsota olevan tavanomaisesta poikkeavia ja selvityksistä saatuja tietoja voidaan pitää luotettavina.

5.11

Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmakohteet
Alueella ei sijaitse luonnonsuojelu-, luonnonsuojeluohjelma- tai Natura-alueita. Hankealue kuuluu suojeltuun Lapväärtinjoen ja Isojoen vesistön valuma-alueeseen. Valuma-alue kuuluu kokonaisuudessaan Project Aqua ja Natura 2000 -ohjelmiin.
Hankealueesta 20 kilometrin sisällä sijaitsevat luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmakohteet on esitetty alla (Kuva 42).
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Kuva 42. Hankealueesta 20 km:n sisällä olevat luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelman kohteet. Hankealueen rajaus on merkitty punaisella katkoviivalla.
Hankealueen lähiympäristössä, alle viiden kilometrin
luonnonsuojelu- ja luonnonsuojeluohjelmien alueet:

etäisyydellä

sijaitsevat

Lapväärtinjoen metsät 1-3 (YSA 107237, 107245, 103760) sijaitsevat lähimmillään
1,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta länteen. Alueet ovat suojeltu metsäarvojen
vuoksi. Alueet kuuluvat myös Lapväärtinjokilaakson (FI0800111) Natura-alueeseen.
Änikoskmossen 1, 2, 4, 5 (YSA 203939, 204464, 203801, 204314) sijaitsevat
lähimmillään 2,3 kilometrin etäisyydellä hankealueesta länteen. Alueet ovat suojeltu
suoluonnon arvojen vuoksi. Alueet kuuluvat myös Lapväärtinjokilaakson (FI0800111)
Natura-alueeseen.
Stormossen 1 ja 2 (YSA 203952, 203953) sijaitsevat lähimmillään 2,6 kilometrin
etäisyydellä hankealueesta länteen. Alueet ovat suojeltu suoluonnon arvojen vuoksi.
Alueet kuuluvat myös Lapväärtinjokilaakson (FI0800111) Natura-alueeseen.
Lauhavuoren kansallispuisto (KPU 100017) sijaitsee lähimmillään noin 5 kilometrin
etäisyydellä hankealueesta. Yhtenäisemmät ja laajimmat kansallispuiston alueet
sijaitsevat kuitenkin pääsääntöisesti noin 7-10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.

Natura 2000-alueet
Hankealueen lähiympäristössä, alle viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsevat Naturaalueet:
Lapväärtinjokilaakso (FI0800111) luontodirektiivin perusteella suojeltava alue, joka
sijaitsee lähimmillään 1,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. LapväärtinjoenIsojoen vesistöalue saa alkunsa Lauhanvuoren lähteistä ja puroista ja se on
merkittävin lähes vapaana virtaava, Selkämereen laskeva jokivesistö. Veden laatu on
keskimäärin tyydyttävä. Vesistöalueella on monta pohjavesiesiintymää, joista
merkittävimmät sijaitsevat joen latvoilla Lauhanvuoren alueella. LapväärtinjoenIsojoen vesistöalue on kalastoltaan Pohjanmaan monipuolisin jokivesistö. Jokeen
nousee meritaimen, harjus ja alajuoksulle myös vaellussiika.
Lassinharju (FI0800092) on luontodirektiivin perusteella suojeltava alue. Se sijoittuu
lähimmillään noin 2,6 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lassinharjun metsäalue
koostuu kahdesta erillisestä palstasta. Molemmat ovat pääosin varttunutta tuoreen ja
kuivahkon kankaan kuusivaltaista sekametsää, joissa esiintyy paikoin runsaastikin
järeitä haapoja ja koivuja. Kääpäisiä koivupökkelöitä ja kuolleita havupuita sekä
pieniläpimittaisia maapuita on paikoin runsaasti. Soistuneita notkelmia esiintyy
paikoitellen koko alueella. Alueen metsät ovat varsin luonnontilaista tai sen kaltaisia.
Paikoin runsaastikin esiintyvät pökkelöt, kelot sekä maapuut antavat alueelle
aarniometsäisen leiman.
Iso Kaivoneva (FI0800033) on luontodirektiivin perusteella suojeltava alue. Alue
sijaitsee lähimmillään noin 3 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Iso Kaivoneva on
pitkälle kehittynyt keidassuo. Alueen keskustassa sijaitsee runsaasti suuriakin
sadevesiallikoita. Suon pohjoisosaan sijoittuu kirkasvetinen Kaivojärvi. Lammikoiden
ja järven rannoilla kasvaa keitaille tyypilliseen tapaan mäntyjä. Suon kasvillisuus on
karua; laaja-alaisimmat suotyypit ovat rahkaneva ja lyhytkorsineva, kuljujen välisillä
kermeillä esiintyy kanervaista rahkarämettä. Suon reunaosiin sijoittuu myös
puustoisempia rämesuotyyppejä. Suon linnusto on erittäin rikas ja monipuolinen.
Pesivä lajisto on alueen keidassoiden runsaimpia.
Hanhikeidas (FI0800026) on luonto- ja lintudirektiivien perusteella suojeltava alue,
joka sijaitsee lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Alue on
valtakunnallisesti merkittävä, tyypillinen ja edustava keidassuo. Suon keskusta on
märkä ja maisemallisesti kaunis. Suolla esiintyy upottavaa nevaa, jossa kermit ja
kuljut vuorottelevat. Alueen lounaisosaan sijoittuu pieni lampi. Alueella sijaitsee myös
useita isoja allikoita ja vähän ruoppakuljuja. Suon etelä-osassa on erittäin jyrkkä
reunalaide, jonka alapuolisella alueella esiintyy rehevää kasvillisuutta. Suon
pohjoisosaa luonnehtivat laajat rahkanevapinnat sekä lyhytkortiset nevat.
Kangasmetsien reunoilla esiintyy myös saranevoja. Suon laidat koostuvat sara- sekä
isovarpu- ja lyhytkorsirämeistä. Lisäksi alueella esiintyy yleisesti rahkarämeitä ja
muutama sarakorpikuvio. Suo on laidoiltaan osittain ojitettu, arvokkain osa on
kuitenkin luonnontilassa. Linnusto on keidassuolle tyypillinen: suolla pesii ja levähtää
vesilintuja ja kahlaajia. Hanhikeidas on soidensuojelun perusohjelman kohde, joka on
kokonaan suojelun ulkopuolella. Alueet hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan
luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena.
Pyhävuori (FI0800077) luontodirektiivin perusteella suojeltava alue. Se sijaitsee
lähimmillään noin 4,9 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Aluerajaukseen sisältyy
Storgräspottenin lehto, Puskavuoren lehto ja Pyhävuoren lehdot, Etelävuoren komea
kalliomuodostuma sekä osa Santaheininrämäkän rehevästä suoalueesta.
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Vaikutukset
Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin, luonnonsuojeluohjelmakohteisiin ja Natura 2000-alueisiin.
Lähimmät luonnonsuojelualueet tai -ohjelmakohteet sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Hankkeen rakentamisesta tai toiminnasta ei aiheudu muutoksia
luonnonsuojelu- tai suojeluohjelma-alueiden ympäristöihin. Eikä näin ollen vaikuta
alueiden suojeluperusteisiin.
Luontodirektiivin perusteella Natura-verkostoon sisällytettyihin Natura-alueisiin hankkeella ei ole vaikutuksia.
Lintudirektiivin perusteella Natura-verkostoon sisällytetyistä Natura 2000 -alueista lähin on hankealueen eteläpuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä sijaitseva Hankikeidas (FI0800026) Hankkeella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia alueella pesiviin tai muuton aikana levähtäviin lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. Alueella levähtävien
muuttolintujen pääasialliset muuttoreitit suuntautuvat hankealueen ohi.
Sähkösiirto
Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu harjujensuojeluohjemaan kuuluvan Ristikankaan
alueen pohjoisosaan. Harjujensuojeluohjelma on laadittu harjuluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Harjujen suojelu perustuu lähinnä maa-aineslakiin ja asetukseen. Maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä ja keskittyvät voimalinjan pylväspaikoille.

5.11.2

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Sähkönsiirron vaikutukset Ristikankaan harjujensuojeluohjelmakohteeseen voidaan
välttää siirtämällä reitti alueen ulkopuolelle. Muihin alueisiin ei haitallisia vaikutuksia
ole tunnistettu.

5.11.3

Arvioinnin epävarmuustekijät
Sähkönsiirtoreitiltä ei ole laadittu luonto- ja/ tai ympäristöselvitystä. Sen yksityiskohtaisten vaikutusten arvioimien on mahdotonta.

5.12

Eläimistö

5.12.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Linnusto
Hankealueella toteutettiin pesimälinnustoselvitys kevään ja kesän 2014 aikana. Kevään ja syksyn muuton seuranta toteutettiin niin ikään vuoden 2014 aikana. Lisäksi
syksyllä 2014 toteutettiin kalasääsken pesimä- ja saalistuslentotarkkailu (liite 13).
Selvitysten toteuttamisesta on vastannut Ympäristökonsultointi Jynx Oy. Linnustoselvitysten tarkemmat menetelmät on esitetty liitteenä olevassa raporteissa (liite 1).
Hankkeen linnustolle aiheuttamien vaikutusten arvioinnissa on käytetty viitekehyksenä aiheesta tehtyjä tutkimuksia sekä muista tuulivoimahankkeista saatuja tietoja tuulivoimaloiden vaikutuksesta lintuihin. Hankkeen sijaintia on tarkasteltu suhteessa vakiintuneisiin muuttoreitteihin, petolintujen pesiin ja pesintäpaikkoihin ja pesimälinnustoon. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu vaihemaakuntakaavan yhteydessä tehty

Natura-selvitys, jossa käsitellään lintujen esiintymistä ja muuttoreittejä tuulivoimaalueilla.
Muu eläimistö
Syksyllä 2014 on valmistunut selvitys liito-oravien esiintymisestä hankealueella (Jynx
Oy). Maastossa käytiin vuosien 2013–2014 aikana seitsemänä päivänä. Havaintoja
tehtiin myös luontotyyppien ja kasvillisuuden kartoittamisen yhteydessä. Selvityksessä käytetyt menetelmät on esitetty liitteenä olevassa raportissa (liite 3). Hankkeen
vaikutuksia liito-oravan esiintymiseen on arvioitu selvityksen tulosten sekä asiaa käsittelevän kirjallisuuden perusteella.
Niin ikään syksyllä 2014 on valmistunut selvitys lepakoiden esiintymisestä hankealueella (Jynx Oy). Selvityksen maastotyöt toteutettiin kahdeksana kartoitusyönä kesä–
elokuussa 2014. Selvityksessä käytetyt menetelmät on esitetty liitteenä olevassa raportissa (liite 4). Hankkeen vaikutukset alueella esiintyviin lepakoihin on arvioitu selvityksen tulosten sekä asiaa käsittelevän kirjallisuuden perusteella.
Lisäksi huomioidaan saatavilla oleva tieto muiden eläinten kulkureiteistä. Vaikutusten
arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimapuistohankeen rakentamisen ja toiminnan aikaisia vaikutuksia alueella esiintyvien eläinlajien elinympäristöjen laatuun ja pinta-alaan.
Lisäksi tarkastellaan hankkeen vaikutuksia eläinten mahdollisuuksiin liikkua tuulipuiston alueella.
5.12.2

Nykytila
Pesimälinnusto
Selvityksen mukaan Rajamäenkylän hankealueella pesii useita uhanalaisia ja lintudirektiivin liitteen I -lajeja. Huomionarvoista pesimälinnustoa esiintyy erityisesti Virsunkeitaalla, Prunnikeitaalla ja Pohjasjärvellä.
Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella havaittiin pesivinä helmipöllö, kaakkuri, kalasääski, kapustarinta, kehrääjä, kurki, laulujoutsen, liro, metso, teeri, pyy, mustakurkku-uikku, palokärki ja pikkulepinkäinen. Lisäksi alueella mahdollisesti pesii huuhkaja, varpuspöllö ja mehiläishaukka. Lisäksi havaittiin merkkejä maakotkan mahdollisesta asettumisesta hankealueelle tai sen ympäristöön. Maakotkan reviirit ovat kuitenkin hyvin laajat (150-300 km2) joten alueen läheisyyteen mahdollisesti syntyvän
reviirin paikantaminen on epävarmaa.
Pesimäajan ulkopuolella, muuton yhteydessä alueelta havaittiin lisäksi muita direktiivin liitteen I lajeja, kuten ampuhaukka, merikotka, hiiripöllö, pikkulokki, ruskosuohaukka ja sinisuohaukka.
Uhanalaisista lintulajeista (VU) (Rassi ym. 2010) hankealueella pesivät tukkasotka,
mustakurkku-uikku, hiirihaukka, keltavästäräkki ja mahdollisesti mehiläishaukka. Lisäksi maakotkasta ja sinisuohaukasta tehtiin pesimäaikaisia ja merikotkista muutonaikaisia havaintoja.
Silmälläpidettävistä lajeista (NT) havaittiin pesivänä kuukkeli, sirittäjä, helmipöllö,
käenpiika, kalasääski, riekko, teeri, metso ja kaakkuri. Lisäksi alueella mahdollisesti
pesii huuhkaja. Muuttoaikoina havaittiin metsähanhia, naurulokkeja, niittykirvisiä ja
pulmusia.
Alueellisesti uhanalaisista lajeista havaittiin (keskiboreaalinen vyöhyke ja Pohjanmaa)
riekko, metso, liro, kehrääjä ja kuukkeli. Pesimälinnustoon kuuluvista lajeista Suomen
kansainvälisiä vastuulajeja (SV) ovat helmipöllö, tavi, tukkasotka, huuhkaja, telkkä,
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laulujoutsen, varpuspöllö, kuukkeli, leppälintu, teeri, metso ja liro. Maa- ja merikotka
ovat luonnonsuojeluasetuksen erityisesti suojelemia lajeja.
Muuttolinnusto
Tarkkailun perusteella Rajamäenkylän alueen kevätmuutto on vähäistä ja hajanaista.
Muuttajamäärät ovat vaatimattomia ja muuttajien lajimäärä on vähäinen. Muutto on
heikkoa verrattuna lähempänä rannikkoa sijaitseviin alueisiin. Alueen petolintu-, kurkija hanhimuutto oli kaiken kaikkiaan vähäistä.
Alueella ei ole selviä lintumuuton johtolinjoja. Hankealueen ulkopuolella lounaassa sijaitsee kaakko–luode-suuntainen johtolinja pitkin Isojoen laaksoa. Tätä jokilaaksoa
seuraavat etenkin hanhet, töyhtöhyypät ja todennäköisesti myös laulujoutsenet.
Myöskään hankealueen eteläpuolisilla pelloilla ei havaittu levähtäviä isoja lintuja. Lähteenmäenkylän pelloilla 1.5.2014 havaittiin 800 kapustarinnan levähtävä parvi. Keväällä 2014 havaittiin muuallakin Etelä-Suomen pelloilla poikkeuksellisen suuria kapustarintojen levähtäviä parvia, johtuen ajanjakson pohjoisvirtauksesta, joka sai linnut
pysähtymään suurina parvina pelloille.
Alueen syysmuutto oli kevätmuuton tapaan vähäistä tai olematonta, lukuun ottamatta
22.9.2014, jolloin säätilan muutos laukaisi koko eteläisessä Suomessa vilkkaan muuttopäivän. 22.9. nähtiin lähes 1500 kurkea, 64 metsähanhea, 360 sepelkyyhkyä ja 17
petolintua, joista kahdeksan sinisuohaukkaa. Kurkimuutto suuntautui enimmäkseen
hankealueen yli, noin neljännes kurjista muutti hankealueen länsipuolelta. Muutoin
alkusyksyllä alueen yli muutti myös joitain petolintuja, esimerkiksi muuttohaukkoja.
Lisäksi havaittiin yksi merikotka. Loppusyksystä muutto oli olematonta, vain muutamia hanhi- ja sepelkyyhkyparvia havaittiin. Lisäksi alueella havaittiin kurkien yöpymisja ruokailualueiden välisiä lentoja, havaintojen perustella kurjet eivät yövy hankealueella.
Rajamäenkylän tuulipuistoalue on lintujen muuton kannalta sivussa pääreiteiltä.
Alueen ympäristössä ei ole sellaisia johtolinjoja, jotka keskittäisivät muuttoa
hankealueelle, vaan muutto tapahtuu hajallaan ja on lintumääriltään vaatimatonta,
joinakin päivinä lähes olematonta. Keväällä hankealueen läheisyydessä tapahtuva
muutto ohjautuu Isojoen laakson peltoaukeiden yläpuolelle hankealueen ohitse.
Karijoen ja Dagsmarkin välinen uusi hanhien keväinen kerääntymisalue sijaitsee
lännessä 4–5 kilometrin päässä hankealueen länsirajasta, joten lintujen muuttoreitti,
ruokailu- ja yöpymislennot jäävät metsäisen hankealueen ulkopuolelle.
Linnustoselvitysten yksityiskohtaiset tulokset on esitetty liitteenä 1 olevassa
raportissa.
Hankealueella sijaitsee tehdyn selvityksen mukaan yksi sääksen (kalasääski) pesä.
Viiden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsee kaksi muuta pesää. Hankealueella pesivän sääksiparin varmoja kalastussuuntia ovat rannikon suunta sekä etelä.
Etelässä Isojokilaaksossa on muun muassa kalankasvattamo, joka houkuttelee sääksiä. Samoihin suuntiin alueen yli saattavat lentää myös itäpuolella pesivät sääkset.
Muu eläimistö
Liito-orava
Hankealueella on Hertta-tietokannan mukaan viisi aiemmin tunnettua liito-oravan reviiriä. Liito-oravaselvityksen yhteydessä hankealueelta havaittiin kolme uutta liitooravakohdetta. Aiemmista havainnoista Iso-Pihlajanevan itäpuolelle sijoittuva Hirviharju 1 –niminen kohde (Kuva 43) on edelleen havaintojen puuttumisesta huolimatta
liito-oravalle soveltuva elinympäristö. Muut aiemmin tunnetut liito-oravakohteet ovat

hakkuiden ja/tai muista syistä johtuen autioituneet tai ne sijaitsivat hankealueen ulkopuolella. Huomioon otettavat kohteet on kuvattu alla olevissa kappaleissa ja liitooravaselvityksen raportissa (liite 3).
Saarenkankaan liito-orava-alue sijaitsee hankealueen pohjoisosassa, Mesimäenkeitaan itäpuolella (Vihreä 1, Kuva 43). Kohteella havaittiin liito-oravan jätöksiä kahden
haavan juurella.
Hankealueen keskiosiin sijoittuvan Virsunkeitaan kaakkoiskulmalta havaittiin liitooravan jätöksiä noin 30 eri puun juurilta, joiden joukossa useita mahdollisia pesäpuita
(Vihreä 2, Kuva 43). Alueella esiintyy hyvin suurikokoisia haapoja.
Iso-Oivarin länsipuolelle hankealueen eteläosaan sijoittuu Pajuluoman liitooravakohde (Vihreä 3, Kuva 43). Liito-oravalle soveltuvaa kuusisekametsää esiintyy
Pajuluoman puronvarressa havaintopaikan läheisyydessä. Lajille soveltuva elinympäristö ulottuu puron rantametsästä etelässä sijaitsevan pellon reunaan ja rajautuu
idässä metsäautotiehen. Selvitysten yhteydessä liito-oravan jätöksiä havaittiin kolmen
kuusen ja yhden haavan juurilta.
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Kuva 43. Liito-oravahavainnot
Lepakot
Lepakkoselvityksen (Jynx 2014) mukaan alue on kokonaisuudessaan sekä lepakoiden ruokailu- että levähdyspaikkojen suhteen heikko. Alueelta tavattiin ruokailemassa
yksittäisiä pohjanlepakkoja ja huomattavasti vähälukuisempana viiksisiippalajeja.
Viiksisiippoja havaittiin vain alueen lounaisosassa, Oivarin alueella. Kolmatta näillä
leveysasteilla yleistä lepakkolajia, vesisiippaa, ei selvityksessä havaittu. Alueen metsät ovat pääasiassa kohtalaisen nuoria ojitettuja mäntymetsiä eivätkä näin ollen erityisen hyvin soveltuvia lepakoiden elinympäristöksi. Hankealue sijaitsee lepakoiden
pääasiallisten muuttoreittien ulkopuolella. Selvityksen yhteydessä ei havaittu muuttavia lepakoita. Lepakkoselvityksen yksityiskohtaiset tulokset on esitetty selvityksen raportissa (liite 4).

5.12.3

Vaikutukset
Linnusto
Tuulivoiman (voimaloiden, huoltotiestön ja muiden rakenteiden) linnustoon kohdistuvat vaikutukset voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin. Tyyppien vaikutusmekanismit
ovat oleellisesti erilaiset. Vaikutusten päätyypit ovat (Koistinen 2004):
•
•
•

Rakentamisesta johtuvan elinympäristöjen muuttumisen vaikutukset
Häiriö- ja estevaikutukset pesimä- ja ruokailualueilla, niiden välisillä alueilla ja
muuttoreiteillä
Törmäyskuolleisuus

Pesimälinnustoon kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat lähinnä elinympäristön muuttumisen seurauksesta. Nykyinen elinympäristö muuttuu tuulivoimaloiden, tiestön ja
sähkönsiirron rakentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä. Tämä aiheuttaa elinympäristön pinta-alan vähenemistä, pirstoutumista tai sen laadun heikkenemistä sekä
rakentamisen aikaista häiriövaikutusta. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat tilapäisiä ja aiheutuvat lähinnä lisääntyneen ihmistoiminnan ja työkoneiden aiheuttamasta melusta ja muusta häiriöstä. Elinympäristöille aiheutuvat muutokset ovat pidempiaikaisia, mutta kohdistuvat melko rajatulle alueelle. Elinympäristössä tapahtuvilla
muutoksilla voi olla vaikutusta myös muuttolintuihin, mikäli tuulivoimapuisto sijoittuu
tärkeiden levähdys- ja/tai ruokailualueiden läheisyyteen.
Estevaikutus kohdistuu tuulivoima-alueen pesimälinnustoon ja muihin tuulivoimaloiden alueella liikkuviin lintuihin (alueella ruokailevat ja levähtävät linnut). Energiataloudellisesti tällä on lähinnä merkitystä mikäli laajat tuulivoimapuistot tai useat lähekkäiset puistot sijoittuvat tärkeiden pesimä-, levähdys ja ruokailualueiden välisille alueille.
Muuttolinnuston osalta estevaikutuksen arvioidaan olevan vähäisempi, koska niiden
on oletettavasti helpompi muuttaa lentokorkeuttaan tai muutoin väistää voimaloita
(Koistinen 2004).
Rydellin ym. (2012) mukaan voimaloista aiheutuvan häiriövaikutus tavanomaiselle
pesimälajistolle ei ulotu kovinkaan kauas. Lisäksi voimaloiden välisillä, rauhallisimmilla alueilla säilyy soveltuvia pesimäympäristöjä myös häiriölle alttiimmille lajeille.
Törmäyskuolleisuus voi mahdollisesti aiheuttaa merkittäviä linnustovaikutuksia. Tuulivoimalat voivat muodostaa esteitä tai aiheuttaa muuttavien lintujen yksittäisiä törmäyksiä. Suuret tuulivoimapuistot tai useat toisiaan lähelle sijoittuvat tuulivoimapuistot
voivat aiheuttaa muuttoreittien muutoksia. Tämä voi myös vaikuttaa muuttolintujen levähdys- ja ruokailupaikkojen valintaan.
Muuttolintujen on arvioitu olevan herkkiä törmäyksille tuulivoimaloihin. Arvio perustuu
oletukseen, että muuttolintuja on kuollut suuriakin määriä törmättyään korkeisiin pylväisiin ja rakennuksiin. Tapauksia, joissa suuria määriä muuttolintuja olisi törmännyt
tuulivoimaloihin, ei ole kuitenkaan havaittu (Rydell 2011).
Paikalliset pesimälinnut omaksuvat usein nopeasti voimaloiden sijainnit ja oppivat
väistämään niitä. Yleisesti ottaen lintujen törmäysvaara on melko pieni. Mahdollisten
törmäysten ja niistä johtuvien lintukuolemien vaikutukset ovat suurimpia hankealueella tai sen läheisyydessä pesiville tai alueella säännöllisesti vieraileville petolintulajeille.
Paikalliseen pesimälinnustoon kohdistuvat haitalliset vaikutukset arvioidaan molemmissa hankevaihtoehdossa vähäisiksi. Voimaloiden suuremmasta lukumäärästä johtuen, vaihtoehdossa 1 vaikutukset ovat hieman suuremmat.
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Molempien hankevaihtoehtojen toteuttamisen haitat alueella sijaitsevaan sääksen
pesään, ovat samankaltaiset. Molemmissa vaihtoehdoissa sääskien pääasiallisen
lentoreitin varrelle on sijoitettu useita tuulivoimaloita. Isot petolinnut ovat yleisesti
alttiimpia törmäyksille kuin pienemmät ja matalammalla lentävät linnut. Sääksen
kaltaiselle lajille, jolla on pieni populaatiokoko ja lisääntymistuotto ja korkea
sukukypsyysikä voi pienelläkin törmäysriskillä on merkittävä vaikutus.
Hankealue sijoittuu lintujen pääasiallisten muuttoreittien ulkopuolelle ja sen ylitse
muuttavat lintujen laji-, sekä lukumäärät olivat vuoden 2014 seurannoissa vähäiset.
Näin ollen molemmissa hankevaihtoehdoissa muuttolinnustoon kohdistuu vain
vähäisiä este- ja törmäysvaikutuksia.
Sähkönsiirto
Voimajohdoilla on vaikutuksia lähinnä paikallisesti metsälinnustoon metsän muuttuessa puuttomaksi uuden maastokäytävän sijainnilta. Puuton johtoaukea aiheuttaa
muutoksia alueen elinympäristörakenteessa ja voi vaikuttaa alueen pesimälajiston laji- ja runsaussuhteisiin. Lisäksi linnut voivat törmätä voimajohtoihin, jolloin aiheutuu
lintukuolemia. Lintujen törmäysriski voidaan poistaa käyttämällä maakaapeleita.
Muu eläimistö
Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät elinympäristöjen muutoksena ja rakennusaikaisena häiriönä ja jäänevät tavanomaisille lajeille vähäisiksi. Huoltotiet voivat helpottaa suurempien nisäkkäiden liikkumista ja tienpenkkojen lisääntymien voi lisätä alueen pienjyrsijöiden määrää. Lisääntyneistä pienjyrsijäkannoista voivat hyötyä
niitä ravinnokseen käyttämät pienpedot (maaeläimet) ja petolinnut. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat tilapäisiä ja aiheutuvat lähinnä lisääntyneen ihmistoiminnan ja
työkoneiden aiheuttamasta melusta ja muusta häiriöstä. Elinympäristöille aiheutuvat
muutokset ovat pidempiaikaisia, mutta kohdistuvat melko rajatulle alueelle.
Tuulivoimaloiden aiheuttamille vaikutuksille voivat altistua muun muassa lepakot ja liito-orava. Kaikki suomessa esiintyvät lepakot ja liito-orava on mainittu EU:n luontotyyppidirektiivin liitteessä IV a. Niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen
ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty. Liito-orava on uhanalainen lähinnä elinympäristönsä pirstoutumisen vuoksi. Liito-oravan osalta oleellisin
vaikutus on puustoisen metsämaan pinta-alan väheneminen ja metsäalueiden pirstoutuminen, sekä mahdollisten elin- ja/tai lisääntymisympäristöjen häviäminen. Huoltotiet ja tuulivoimalat eivät estä lajin liikkumista, eikä liito-oravalla ole törmäysriskiä
tuulivoimalan lapojen kanssa. Pirstoutumisen seurauksena lajin liikkuminen olemassa
olevien elinympäristöjen välillä ja levittäytyminen uusiin lajille soveltuviin ympäristöihin voi vaikeutua.
Pajuluoman liito-oravakohteen itäpuolelle sijoittuvalle metsäautotielle on suunniteltu
tuulipuiston sisäinen huoltotie. Nykyistä tietä joudutaan todennäköisesti leventämään
ja mahdollisesti tienpohjaa vahvistamaan. Häiriö kohteelle jää vähäiseksi, mikäli tien
leventäminen tehdään nykyisen tien länsipuolelle.
Virsunkeitaan kohteen länsipuolelle on niin ikään suunniteltu huoltotie nykyiselle tien
sijainnille. Tien parantamisesta ei kohdistu vaikutusta kohteelle. Liito-oravalle säilytettäväksi esitetyn aluerajauksen ja nykyisen tien välinen etäisyys on noin 30 metriä.
Saarenkankaan liito-oravakohde sijoittuu suunnitellun voimalapaikan (VE1 voimala
15) läheisyyteen noin 90 metrin etäisyydelle siitä. Voimalapaikka sijoittuu samalle
metsäkuviolle liito-oravahavaintojen kanssa. Voimalan rakentaminen pirstoo liitooravan elinympäristöä.

Myös Hirvikankaan liito-oravalle soveltuvan elinympäristön välittömään läheisyyteen,
samalle metsäkuviolle on suunniteltu voimalapaikka (VE1 voimala 18) ja huoltotie.
Tien ja voimalan rakentaminen pirstoo kohteen kokonaisuuden ja heikentää liitooravalle soveltuvan elinympäristön laatua.
Liito-orava ei ole herkkä melulle eikä tuulivoimaloiden melusta arvioida aiheutuvan lajille haittaa. Hanke ei pirsto hankealueen metsien rakennetta siten, että liito-oravan
liikkuminen oleellisesti vaikeutuisi.
Lepakot voivat törmätä tuulivoimaloihin kuten linnutkin, lisäksi pyörivien roottorinlapojen aiheuttamien ilmanpainemuutosten on todettu aiheuttavan lepakkokuolemia.
Kuolleisuusriskin arvioidaan olevan suurempi muuttavilla yksilöillä verrattuna paikalliseen populaatioon. Muuton aikana lepakot lentävät tuulivoimaloiden lapojen korkeudella, kun taas pesimäaikainen lentokorkeus jää usein roottorin lapojen alapuolelle.
Suomessa esiintyvistä lajeista pohjanlepakko on luokiteltu niin sanotuksi törmäysriskilajiksi, joka voi ruokailla lapojen korkeudella myös pesimäaikana.
Hanketta varten laaditun lepakkoselvityksen mukaan alueen lepakkokannat ovat vähäiset. Alueen metsät ovat pääasiassa kohtalaisen nuoria ojitettuja mäntymetsiä eivätkä näin ollen erityisen hyvin soveltuvia lepakoiden elinympäristöksi. Hankealue sijaitsee lepakoiden pääasiallisten muuttoreittien ulkopuolella. Näin ollen hankkeella ei
katsota olevan merkittävää vaikutusta lepakoiden paikallisten kantojen elinvoimaisuuteen ja suotuisan suojelun tasoon Suomessa.
Sähkönsiirto
Metsäalueilla maasto muuttuu uusien maastokäytävien osalta puuttomaksi ja johtoaukeiden kasvillisuus muodostuu lehtipuuvaltaisten taimikkovaiheen metsien kaltaiseksi. Tästä hyötyvät puita ravinnokseen käyttävät hirvieläimet ja jänikset. Tämä voi
myös aiheuttaa pienjyrsijäkantojen kasvua. Liito-oravan osalta vaikutukset ovat tuulipuiston vaikutusten kaltaiset. 110 kV voimajohdon vaatima johtoaukea vaikeuttaa,
mutta ei estä lajin liikkumista, mikäli puusto johtoaukean molemmin puolin on riittävän
kookasta (pituus noin 20 metriä).
5.12.4

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Linnusto
Suoria pesimälinnustoon kohdistuvia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää tuulivoimapuiston suunnittelulla. Huomionarvoiset kohteet voidaan huomioida siten, että
niiden välittömään läheisyyteen ei sijoiteta voimaloita tai huoltoteitä. Huoltotiestön
vaikutuksia voidaan lieventää käyttämällä hyväksi mahdollisimman paljon nykyisiä
teitä ja uria. Tuulivoimaloiden sijoittaminen mahdollisimman tiiviisti vähentää elinympäristöihin kohdistuvien muutosten laajuutta ja siten vaikutuksia paikalliseen pesimälinnustoon. Pesimälinnustoon kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää myös järjestämällä tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto maakaapeleilla, huoltotiestön yhteyteen.
Sääkseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää sijoittamalla pesän läheisyydessä sijaitsevat tuulivoimalat vähintään kilometrin etäisyydelle siitä. Lisäksi
vaikutuksia voidaan lieventää pesimäaikaisten saalistuslentojen pääasialliseen lentosuuntaan jätettävällä suoja-alueella.
Muu eläimistö
Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää sijoittamallaan tuulivoimalat huomionarvoisten elinympäristöjen ulkopuolelle ja mahdollisimman tiiviisti. Näin ollen elinympäristöön aiheutuvat muutokset rajautuvat mahdollisimman pienelle alalle.
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Liito-oravaan kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää ja ehkäistä siirtämällä liitooravahavaintojen läheisyyteen suunnitellut voimalat ja huoltotiet lajille soveltuvien
elinympäristön ulkopuolelle.
5.12.5

Arvioinnin epävarmuustekijät
Linnusto
Vaikutusten arviointi on tehty saatavilla olevien selvitysten perusteella. Selvityksissä
kuvataan linnuston sen hetkinen tila. Pesimälajistossa on kuitenkin vuosien välistä
vaihtelua, jota ei yhden pesimäkauden selvityksillä voida arvioida. Tuloksia voidaan
kuitenkin pitää riittävän luotettavina pesimälinnuston vaikutusten arviointiin.
Muuttolinnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnin suurimmat epävarmuustekijät
liittyvät muuttavien lintujen lukumäärien ja muuttoreittien vuosittaiseen vaihteluun. Yhtenä vuotena toteutetuilla selvityksillä ei voida arvioida vuosien välisiä muutoksia
muuttomäärissä tai -reiteissä. Muutonseurannan tuloksia onkin syytä käsitellä vuoden
mittaisena otoksena alueen yli tapahtuvasta muutosta. Epävarmuustekijöistä huolimatta muutonseurannan tuloksia voidaan pitää riittävinä vaikutusten arviointia varten.
Muu eläimistö
Vaikutusten arviointi on tehty olemassa olevien selvitysten ja tietojen perusteella.
Selvitykset antavat kuvan alueen tämänhetkisestä tilasta. Tuloksia ei voida pitää pysyvinä, koska alueella esiintyvissä lajien määrissä ja runsaussuhteissa voi tapahtua
muutoksia hyvin lyhyenkin ajan kuluessa. Lisäksi selvitysten menetelmällisistä tekijöistä syntyy epävarmuustekijöitä. Selvitykset on toteutettu vakiintunein menetelmin ja
niistä saatuja tuloksia voidaan pitää riittävinä vaikutusten arviointia varten.

5.13

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

5.13.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin ja yhteisöihin kohdistuvia
vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset).
Käytännössä vaikutukset muodostavat yhteenvedon kaikesta siitä, miten alueen
asukkaat kokevat hankkeen aiheuttamat muutokset. Sosiaalisia vaikutuksia voi aiheutua monin tavoin. Osa vaikutuksista on suoria, kuten melun aikaansaama reaktio
ihmisessä. Epäsuoria sosiaalisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi rajoitukset hankealueen virkistyskäytössä. Lisäksi hanke voi aiheuttaa kokemiseen perustuvia vaikutuksia, kuten muutoksia maisemassa tai voimalinjojen mahdollisesti koettuihin terveysriskeihin. Myös hanke itsessään voi aiheuttaa ihmisissä huolta ja epävarmuutta sekä lisätä ristiriitoja yhteisössä ihmisen kokiessa huolta oman lähiympäristönsä muuttumisesta.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa keskeisiä kysymyksiä ovat, miten ihmiset kokevat hankkeen aiheuttamat muutokset, sekä kuinka muutokset vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään, elinympäristöön ja elämänlaatuun. Tähän arviointiin
kuuluvat myös terveysvaikutukset, jossa lähtökohtana on terveys ymmärrettynä laajasti osana hyvinvointia ja elämänhallintaa. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset kytkeytyvät muihin arviointiosioihin, joissa käsiteltävät vaikutukset ovat yhteydessä ihmisten
elinoloihin ja viihtyvyyteen. Näitä vaikutusosa-alueita ovat erityisesti maankäyttö ja
elinkeinot (asutuksen sijainti, elinkeinot, palvelut), maisema ja virkistyskäyttö (viihtyisyys) sekä melu- ja varjostusvaikutus.

Vaikutusten arvioinnissa tunnistetaan muutoksille herkät elinympäristöt ja väestöryhmät sekä hankkeen aiheuttamat merkittävät vaikutukset. Arvioinnin tukena ovat järjestettävät yleisötilaisuudet sekä keskustelut paikallisen väestön kanssa.
5.13.2

Nykytila
Isojoella on noin 2 260 asukasta ja noin 305 loma-asuntoa/ kesämökkiä. Karijoella
vastaavat luvut ovat 1460 ja 110. Isojoki ja Karijoki ovat suomenkielisiä kuntia, asukkaista vain 1-2 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on noin 10 % koko maan arvoa suurempi (Tilastokeskus 31.12.2013).
Hankealueella on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsää. Valtaosa suoalueista on ojitettu ja ne ovat aktiivisessa metsätalouskäytössä. Maasto on
melko tasaista. Alueella ei ole vakituista asutusta.
Hankealueen ympäristö on haja-asuttua maaseutua. Lähin asutus sijaitsee Isojoen ja
Heikkilänjoen varrella hankealueen etelä- ja länsipuolilla sekä Rajamäenkylässä ja
Uurossa. Lähimpiin asuttuihin kiinteistöihin on etäisyyttä lähimmistä tuulivoimaloista
noin 1 km. Hankealueella Isojoella sijaitsee yksi lomarakennus alueen luoteisosassa.
Lisäksi hankealueen läheisyydessä, noin 700 metrin päässä lähimmistä tuulivoimaloista, sijaitsee kaksi lomarakennusta (Kuva 44).
Lähimmät taajamat sijaitsevat noin 4 km etäisyydellä hankealueen rajasta; Karijoen
kunnan keskus luoteispuolella, Dagsmark ja Lapväärtti länsipuolella, Isojoen kunnan
keskus eteläpuolella sekä Päntäne ja Kauhajoen kaupungin keskus koillispuolella.
Asutus on tiheintä näillä alueilla.
Hankealue sijaitsee noin 15 kilometrin etäisyydellä valtatiestä 8. Alueen halki kulkee
Jouhurintie ja Kariluoma-Ohriluoma metsätie. Lisäksi alueella on useita pienempiä
teitä.
Hankealueella kulkee yksi ohjeellinen ulkoilureitti. Alue ei ole virkistyskäytön kannalta
erityisen merkittävä, ja alueella ei sijaitse valtion tai kuntien ylläpitämiä ulkoilu- tai retkeilyreittejä. Paikalliset kuitenkin marjastavat, sienestävät ja metsästävät alueella.
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Kuva 44. Asuin- ja lomarakennukset hankealueen läheisyydessä.
Isojoella palvelujen työpaikkojen osuus on noin 50 %, alkutuotannon noin 26 % ja jalostuksen noin 22 %. Kunnan työpaikkojen lukumäärä on 773 (vuoden 2012 lopussa).
Karijoella vastaavat työpaikkojen osuudet ovat 38 %, 27 % ja 33 %. Työpaikkojen lukumäärä on 506 (Tilastokeskus 31.12.2012).
Isojoelle ja Karijoella on useita matkailukohteita, mutta matkailu ei ole elinkeinona
merkittävä.
5.13.3

Vaikutukset
Terveysvaikutukset
Tuulivoimaloiden merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat melu, välke ja
maisemavaikutukset. VTT:n laatiman kirjallisuuskatsauksen (2013) mukaan tuulivoimalat eivät tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan heikennä lähialueiden asukkaiden
fyysistä terveyttä. Tuulivoima ei aiheuta kirjallisuuskatsauksen mukaan vaaraa esimerkiksi epileptikoille eikä niin kutsutulle tuulivoimasyndroomalle löydy tieteellistä tukea.
Tuulivoimaloilla saattaa olla vaikutuksia koettuun terveyteen. Tutkimuksissa on esitetty, että esimerkiksi tuulivoimaloiden näkeminen, kuuleminen tai ainoastaan negatiivinen asenne tuulivoimaloita kohtaan saattaa aiheuttaa joillekin ihmisille stressiä. Koe-

tun terveyden vaikutuksia voidaan mahdollisesti vähentää parantamalla tuulivoimaloiden hyväksyttävyyttä esimerkiksi avoimella keskustelulla.
Suunniteltu voimalinjareitti ei aiheuta ihmisten terveyteen kohdistuvat vaikutuksia.
Voimajohdon sähkö- ja magneettikenttä pienenee nopeasti siirryttäessä voimajohdosta kauemmas, joten riittävän pieniin kenttiin päästään yleensä varsin helposti (noin 40
metriä). Sähkönsiirron vaikutukset aiheutuvat pääasiassa maisemassa tapahtuvien
muutosten ja turvallisuus- ja terveysriskeihin liittyvien yksilöllisten pelkojen kautta.
Vaikutukset elinkeinoihin
Teknologiateollisuus ry on vuonna 2009 laatinut Tuulivoima-tiekartan (Teknologiateollisuus ry, 2009), jossa yhdistys on arvioinut tuulivoiman työllistävää vaikutusta. 100
MW tuulivoimapuiston työllistäväksi vaikutukseksi käsittäen sekä suunnittelu-, rakennus- ja toimintavaiheen Teknologiateollisuus on arvioinut seuraavaa:
•
•
•
•

Projektikehitys ja asiantuntijapalvelut 10 henkilötyövuotta (htv)
Infrastruktuurin rakentaminen ja asentaminen 70 htv
Käyttö- ja kunnossapito 20 vuotta 800 htv
Voimaloiden valmistus, materiaalit, komponentit ja järjestelmät 300 htv

Rajamäenkylän tuulivoimahankkeen työllistävä vaikutus on tätä isompi. Vaihtoehdossa 1 tuulivoimapuisto vastaa 330 MW tuulivoimapuistoa. Vaihtoehdossa 2 työllisyysvaikutus jää hieman pienemmäksi, koska voimalamäärä on pienempi. Myös voimajohdon rakentamisella on työllistäviä vaikutuksia.
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia paikalliseen työllisyyteen. Voimaloiden rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana mm. töiden kunnossapidossa pyritään työllistämään paikallisia ja alueellisia yrittäjiä.
Hanke tuo paikallisille ihmisille säännöllistä tuloa ja kunnalle verotuloja. Verotulojen
avulla kunta pystyy turvaamaan ja kehittämään palveluita, millä on myönteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin.
Vaikka tuulivoimalat muuttavat alueen ympäristöä, virkistyspalveluita voidaan järjestää alueella entiseen tapaan.
Voimalat, tiestö ja voimajohdot pienentävät ja pirstovat kuitenkin maa- ja metsätalouden hyödyntämää maa-alaa. Elinkeinoihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat vähäiset. Teiden parantamisella ja huoltoteiden rakentamisella on maanomistajien elinkeinojen harjoittamisen kannalta paikallisesti positiivinen vaikutus.
Vaikutukset virkistyskäyttöön
Tuulivoimapuisto ei estä hankealueella liikkumista eikä virkistyskäyttöä. Virkistyskäytölle voidaan arvioida aiheutuvan kohtalaisesti häiriöitä rakentamisen aikana. Häiriöiden merkittävyys riippuu olennaisesti siitä, miten rakentaminen vaiheistetaan. Eniten
häiriöitä syntyy silloin, jos rakentamista tehdään yhtä aikaa laajalle alueelle tai jos rakentaminen kestää yhdellä alueella pitkän aikaa. Kun tuulivoimalat ovat käytössä ja
rakentamisvaihe on ohi, virkistyskäytölle aiheutuvat haitat pienenevät merkittävästi.
Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa alueen ympäristöä voimakkaasti ja voimaloiden ääni ja näkyminen voidaan kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä.
Koska aluetta ei lähtökohtaisesti tulla aitaamaan, tulee alueella liikkuminen rajoittumaan vain hyvin paikallisesti. Entisen kaltainen alueen käyttö (muun muassa metsästys ja marjastus) on jatkossakin suurella osalla aluetta mahdollista.
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Voimajohdon virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset ovat lähinnä rakentamisen aikaisia. Metsästyksen kannalta voimajohdot voivat aiheuttaa haittaa rakentamisaikana
meluhaitan takia. Vaikutukset ovat paikallisia ja vähäisiä.
Kokonaisuudessaan haitalliset vaikutukset alueen virkistyskäyttöön ovat vähäiset.
Vaikutukset asumisviihtyvyyteen
Asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat tuulivoimaloiden mahdollisesti tuottamat
melu- ja välkevaikutukset. Melulaskentojen perusteella tuulivoimaloiden melu ei ylitä
valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoja yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen luona. Melu ei myöskään ylitä ympäristöministeriön antamia suunnitteluohjearvoja. Melu ei aiheuta merkittävää haittaa lähialueiden asukkaille.
Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluhäiriöitä kohtaan on pelkoja. Tuulivoimaloiden melun ja ylipäänsä olemassaolon häiritsevyys kuitenkin vähenee useimmiten asukkaiden keskuudessa silloin, kun voimalat ovat olleet käytössä jonkin aikaa ja ihmiset
ovat tottuneet niihin osana asuinympäristöään (ks. esim. Motiva 2010).
Tuulivoimapuiston ja voimalinjan rakentaminen ja kuljetukset aiheuttavat melua ja liikennettä rakennusaikana, millä saattaa olla vähäisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin.
Meluhaitat ovat kuitenkin paikallisia ja lyhytaikaisia. Rakentamisen aikana liikkumista
hankealueella tulee myös rajoittaa turvallisuussyistä, millä on lyhytaikaisia vaikutuksia
viihtyvyyteen.
Varjostuksen osalta vaihtoehtojen erot ovat vähäiset. Kummassakaan tapauksessa
varjostuksen ei voida todeta aiheuttavan merkittävää haittaa asutukselle.
Tuulivoimalat muuttavat maisemaa. Jotkut ihmiset voivat kokea tämän elinolojen
huononemisena tai toisaalta uutena positiivisena maisemallisena elementtinä.
Sähkönsiirrosta aiheutuvien vaikutusten ei kokonaisuudessa arvioida olevan merkittäviä. Yksityisten asukkaiden ja kiinteistöjen osalta vaikutukset voivat olla paikallisesti
merkittäviä. Voimajohdon näkyminen peltoaukeilla voi heikentää viihtyisyyttä paikallisesti. Ilmajohdon aiheuttamia haitallisia vaikutuksia asumisviihtyvyyteen voi lieventää
maakaapeleilla.
Liikenneturvallisuus
Tuulivoimaloiden rakentaminen lisää erityisesti raskasta liikennettä alueella, jonka
vuoksi liikenteen aiheuttama turvattomuus voi ajoittain lisääntyä. Raskaan kuljetusten
kääntymiset yleisiltä teiltä (664, 687, 661, 17061, 17029) risteäville huoltoteille sekä
yleensä raskaiden ajoneuvojen ajaminen kapeilla ja mutkaisilla teillä lisäävät riskiä liikenneonnettomuuksien, kuten peräänajojen ja kohtaamisonnettomuuksien syntyyn.
Alueella ei kuitenkaan ole niin sanottuja herkkiä kohteita kuten kouluja tai päiväkoteja
ja asiointimatkat tehdään yleensä autolla. Suunnitellun voimalinjan rakentaminen aiheuttaa rakentamisvaiheessa jonkin verran liikennettä. Vaikutus alueen liikenneturvallisuuteen on vähäinen.
Liikenneturvallisuuteen liittyvät vaikutukset ajoittuvat vain rakentamisvaiheeseen, jonka jälkeen liikkumismahdollisuudet palautuvat ennalleen.
Hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset
Vaihtoehto 0 ei muuta nykytilaa alueella, eikä siitä sen vuoksi aiheudu nykytilasta
poikkeavia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Hankkeen myönteiset vaikutukset aluetalouteen, kuntatalouteen ja alueen maanomistajien talouteen jäävät toteutumatta, jos hanketta ei toteuteta.
5.13.4

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Sijoittamalla tuulivoimalat mahdollisimman etäälle vakituisesta ja loma-asutuksesta
voidaan vähentää ihmisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

5.14

Ilmaturvallisuus, puolustusvoimien valvontajärjestelmät, tutkien toiminta sekä
viestintäyhteydet
Ilmaturvallisuus
Hankealuetta lähin lentokenttä, Seinäjoen lentoasema, sijaitsee yli 65 km:n etäisyydellä hankealueesta. Lentokentän lentorajoituspinnat eivät ulotu hankealueelle. Tuulivoimalat ovat aina lentoturvallisuusriski ja ne tulee merkitä lentoestevaloin ja hankkeen jokaiselle tuulivoimalalle tulee hakea lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvirasto
TraFilta.
Finavia Oyj:ltä on saatu lentoestelausunto 21.3.2013 hanketta koskien. Lausunnon
mukaan Rajamäenkylän tuulivoimapuistolla ei ole vaikutuksia Finavian lentoasemien
korkeusrajoituspintoihin. Lentoestevalot vaikuttavat kuitenkin alueen lentoliikenteen
sujuvuuteen ja este aiheuttaa muutoksia Ilmailutiedotusjärjestelmässä julkaistaviin
tietoihin. Lausunto on annettu 210 metriä korkeista voimaloista, jotka nousevat enintään 340 metriä merenpinnan yläpuolelle. Lausuntoa on pyydettävä uudelleen 230
metriä korkeille voimaloille.
Hankevastaava hakee Liikenteen turvallisuusvirasto TraFilta lupaa lentoesteiden pystyttämiseen. Annettu lausunto tulee liittää mukaan lentoesteen lupahakemukseen.
Puolustusvoimien valvontajärjestelmät
Hankkeesta vastaava on pyytänyt lausunnon Pääesikunnalta. Lausunnossa (saapunut 26.2.2014) on arvioitu hankkeen vaikutukset puolustusvoimien joukkojen ja järjestelmien käyttöön. Lausunto on esitetty raportin liitteessä 11.
Hankkeen tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien
valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien koulutukseen
ja käyttöön eikä sotilasilmailuun. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Rajamäenkylän alueelle.
Tutkien toiminta
Ilmatieteenlaitoksen säätutkiin tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei toivottuja heijastuksia. Varjostukset ja heijastukset voivat vaikeuttaa numeeristen sääennustusmallien laatimista. Euroopan meteorologisten laitosten yhteisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelman OPERAN suositusten mukaan tuulivoimaloita ei tule sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Suosituksen mukaan vaikutukset
tulee arvioida, jos voimalat sijaitsevat alla 20 km:n etäisyydellä säätutkista.
Hankealuetta lähimmät Ilmatieteenlaitoksen säätutkat sijaitsevat Ikaalisissa noin 75
km:n etäisyydellä ja Vimpelissä noin 135 km:n etäisyydellä. Rajamäenkylän tuulivoimapuiston ei arvioida aiheuttavan vaikutuksia Ilmatieteenlaitoksen säätutkien toiminnalle, koska säätutkat sijaitsevat kaukana hankealueesta.
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Viestintäyhteydet
Mobiiliverkot ja tiedonsiirto
Matkapuhelinverkkojen toimintaa tuulivoimalat eivät suoranaisesti häiritse, koska radioaallot etenevät epätasaisesti varsinkin silloin, kun etäisyys kasvaa maston ja tuulivoimalan välillä. Aivan voimalan tuntumassa häiriöitä voi aiheutua edellyttäen, että
ainoa linkkimasto sijaitsee voimalan ”takana”.
Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiä käytetään langattomaan tiedonsiirtoon.
Linkkijännite muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Koska operaattorien
käyttämät linkkijänteet ovat taajuuksilla käyviä näköyhteyslinkkejä eli näköyhteyden
tulee olla kunnossa eikä mitään estettä saa matkalla olla, tuulivoimala aiheuttaa vastaavan estevaikutukset kuin mikä tahansa rakennus. Mikäli tuulivoimalan torni tai sen
lapa osuu lähettimen ja vastaanottimen väliin, voi linkki katketa ja tiedonsiirto häiriintyä. Linkkijännitteet edellyttävät ainoastaan muutamien metrien sekä voimalan lapojen levyistä suojavyöhykettä voimalan perustuksista. Tällöin tuulivoimaloiden tarkalla
sijoitussuunnittelulla voidaan estää haitallisten vaikutusten syntyminen. Haitallisia
vaikutuksia voidaan estää myös linkkiyhteyksiä kierrättämällä muiden läheisten mastojen kautta.
Hankevastaava selvittää yhdessä teleoperaattoreiden kanssa tuulivoimaloiden mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset linkkiyhteyksiin ennen kuin tuulivoimaloille myönnetään rakennuslupia. Rajamäenkylän tuulivoimalat eivät häiritse Digitan tiedonsiirtoyhteyksiä (linkkejä).
Radio ja TV
Tuulivoimaloiden on joissakin tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä TV-signaaliin
voimaloiden lähialueilla. Häiriöiden esiintyminen ja voimakkuus riippuu mm. voimaloiden sijainnista suhteessa lähetinmastoon ja TV-vastaanottimiin, lähettimien signaalin
voimakkuudesta ja suuntauksesta sekä maaston muodoista ja muista mahdollisista
esteistä lähettimen ja vastaanottimen välillä.
VTT:n raportissa (2012) on tarkasteltu yleispiirteisesti vaikutuksia yleisradio- ja tvsignaaleihin. Vaikutuksia signaaleihin voi syntyä kolmesta syystä:
•
•
•

Vaimennus tuulivoimapuiston läpi kulkevalle signaalille
Heijastukset voimaloiden rungoista
Heijastukset roottorin lavoista

Selvityksessä VTT arvioi vaimennusarvoiksi 1,0 dB 100 MHz:llä ja 1,8 dB 600
MHz:llä. Kyseiset vaimennukset ovat selvityksen mukaan vähäisiä, eikä niillä arvioida
olevan merkittävää vaikutusta signaalin vastaanottoon. Kuuluvuusalueen äärirajoilla
voi syntyä kuitenkin merkittävämpiä vaikutuksia.
Voimaloiden runkojen aiheuttamien häiriöiden estämiseksi riittäisi, että vastaanottopaikka ei sijaitsisi aivan tuulivoimapuiston takana lähettimestä katsottaessa, vaan
jonkin verran sivussa siitä. Voimalan rungon sijaitessa lähettimen ja vastaanottimen
välissä, voi signaali häiriintyä.
Lapojen kokonaisvaikutuksesta voidaan todeta, että vastaanotettaessa signaalia tuulivoimapuiston läpi, joka on muuten häiriöiden kannalta pahin tapaus, liikkuvien lapojen aiheuttama Doppler-siirtymä jää tilanteen geometriasta johtuen pieneksi. Lapojen
heijastukset ovat sekä digi-TV:n että FM-radion kannalta vähemmän haitallinen häiriön aiheuttaja kuin voimaloiden tornien heijastukset.

Heijastusten vaikutukset ovat voimakkaimmat ja häiriösuhde huonoimmillaan vastaanottimen ollessa lähellä tuulivoimapuistoa, sen takana tai myös sivulla.
Taulukko 9. Tuulivoimapuiston vaikutukset FM-radion ja Digi-TV:n signaaleihin (Lähde: VTT 2012).

Digitan antaman lausunnon (6.6.2014) mukaan on erittäin todennäköistä että Rajamäenkylän tuulivoimalat aiheuttavat olennaisia häiriöitä TV-lähetysten vastaanottoon
erittäin laajalla alueella. Digita ja tuulivoimatoimija sopivat keskenään korjaavien toimien kustannusten jaosta. TV-kuvan näkyminen voidaan varmistaa esimerkiksi asentamalla täytelähettimiä.
5.15

Luonnonvarojen käyttö tuulivoimaloiden rakentamisessa
Suomen tuulivoimayhdistyksen (2010) mukaan tuulivoimaloiden rakentamisessa
energiaa kuluu muun muassa voimalan osien valmistamisen yhteydessä, kuljetuksissa sekä rakennustöissä. Tuulivoimalan tuottama energia riippuu sijoituspaikan tuulisuudesta ja laitteiston luotettavuudesta.
Euroopan tuulienergiajärjestön EWEA:n arvioiden mukaan tuulivoimalaitos tuottaa
sen elinkaaren aikana käytetyn energian takaisin 3–6 kuukaudessa. Varovaisemmissa arvioissa on päädytty noin vuoden energiantakaisinmaksuaikaan (Suomen tuulivoimayhdistys 2010, Nalukowe et al, 2006)
Tuulivoimaloiden valmistukseen käytetään varsin tavallisia materiaaleista joiden saatavuus ei ole ongelma. Tuulivoimalaitosten materiaaleista voidaan kierrättää suurin
osa.

5.16

Riskit sekä onnettomuus- ja poikkeustilanteet sekä niihin varautuminen
Tuulivoimalat eivät estä alueen muuta käyttöä. Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana
vapaata liikkumista rakentamisalueiden välittömässä läheisyydessä rajoitetaan turvallisuussyistä. Tuulivoimaloiden valmistuttua alueella voi liikkua kuten ennenkin jokamiehenoikeuksien mukaisesti.
Rakentamisen aikana alueelle suuntautuu erikoiskuljetuksia sekä muuta rakentamiseen liittyvää liikennettä. Rakentamisen aikana alueen liikenneturvallisuus on siten
heikompi kuin nykyisin tai voimaloiden valmistuttua.
Talviaikaan voimalan rakenteista saattaa erityisissä oloissa pudota jäätä. Kuuran
muodostuminen on merkittävin tekijä jään kertymiselle tuulivoimalan lapojen pinnoille.
Riski riippuu siitä, kuinka usein olosuhteet ovat otolliset jään muodostumiselle.
Kappaleiden irtoaminen tuulivoimalasta on erittäin epätodennäköistä. Hollantilaisen
laskelman mukaan jonkin kappaleen irtoaminen sattuu vuodessa 1 voimalalle 4
000:sta 95 % todennäköisyydellä. Tämä tarkoittaa, että yhden tuulivoimalan toimintaaikana (30 vuotta) riski on kokonaisuudessaan 0,7 %.
Toisen kehitetyn mallin mukaan voidaan arvioida tarkemmin jään irtoamisen riskiä
(Morgan et al. 1998). Riski sille, että yhden neliömetrin alueelle osuu voimalaitokses-
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ta irtoavaa jäätä vuoden aikana, on noin 0,01 % – 0,4 % 150 metrin päässä voimalasta ja noin 0,2 % – 5 % 50 metrin päässä voimalasta. Alueella ei ole ulkoilureittejä, joten jään osumisen riski ulkoilijalle on lähes olematon.
Tuulivoimapuistossa ei ole suunniteltu käytettävän jäänestoa tai -poistoa. Tuulivoimalan lähialue voidaan varustaa putoilevasta jäästä varoittavilla kylteillä. Lisäksi teknisillä ratkaisuilla on mahdollista estää jään muodostumista lapojen pinnoille.
5.17

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

5.17.1

Lähtötiedot ja menetelmät
YVA-laki edellyttää hankkeiden ja suunnitelmien yhteisvaikutusten arviointia. Muita
hankkeita, joissa voi tämän hankkeen kanssa syntyä yhteisvaikutuksia ovat lähialueen suunnitteilla olevat muut tuulivoimapuistot.
Hankealueen lähiympäristössä ei ole tällä hetkellä toiminnassa olevia tuulivoimapuistoja. Lähin käytössä oleva tuulivoimapuisto on Innopower Oy:n Kristiinankaupungin
satama-alueella sijaitseva kolmen tuulivoimalan muodostama Furuvikenin tuulivoimapuisto. Puiston kokonaiskapasiteetti on 3 MW. Puisto sijaitsee noin 23 km hankealueesta länteen. Lisäksi Teuvan Perälässä, 20 km hankealueesta pohjoiseen, on
Pettumäen Mylly Oy:n toiminnassa oleva 2,5 MW:n tuulivoimala.
Hankealueen lähistöllä on käynnissä useita eri suunnitteluvaiheissa olevia tuulivoimapuistohankkeita (Kuva 45). Lähimmät hankkeet ovat Lapväärtti–Lakiankankaan
tuulivoimapuisto sekä Lapväärtin Dagsmarkin tuulivoimapuisto, jotka kaikki sijaitsevat
lähimmillään alle 5 km etäisyydellä hankealueesta. Alla on kuvattu hankealueesta 20
km sisällä suunnitteilla olevia hankkeita tarkemmin.

Kuva 45. Lähiseudun tuulivoimahankkeet
CPC Finland Oy, Lapväärtti ja Lakiankangas (Kristiinankaupunki, Isojoki). Tuulivoimahanke koostuu kahdesta lähellä toisiaan sijaitsevasta tuulivoimapuistoalueesta.
Alueet sijoittuvat Lapväärtin ja Lakiankankaan alueilla valtatien 8 itäpuolelle sekä Uttermossantien ja seututien 664 (Dagsmarkintie ja Isojoentie) väliin. Alue sijaitsee lähimmillään noin 2,5 km Rajamäenkylän hankealueen länsipuolella. Puistokokonaisuus käsittäisi enimmillään noin sata 3 MW tuulivoimalaa. Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui keväällä 2013 ja yhteysviranomainen antoi siitä
lausuntonsa kesäkuussa 2013. Lakiakangas I ja II sekä Lappfjärdin tuulivoimapuiston
osayleiskaavasta laaditaan kaavaehdotusta.
OX2 Finland Oy, Lappfjärd Dagsmark (Kristiinankaupunki). Tuulivoimahankkeessa on
suunnitteilla noin 50 m2 kokoiselle hankealueelle 46 voimalan tuulivoimapuisto. Alue
sijaitsee Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueella valtatien ja Karijoen kunnanrajan
sekä Lidenintien ja Isojoentien välissä. Alue sijaitsee lähimmillään noin 5 km Rajamäenkylän hankealueen luoteispuolella. Tuulivoimaloiden teho on 2–5 MW. Hankkeen arviointiselostus ja kaavaluonnos valmistuivat syksyllä 2014.
OX2 Finland Oy, Kakkori (Karijoki). Hanke sijoittuu Etelä-Pohjanmaalle, Karijoen kuntaan. Kakkorin tuulivoimapuistoalue on Kakkorinnevan pohjoispuolella, Iso-Kakkorin
ja Kärmesharjun muodostaman harjannealueen luoteisrinteellä. Alue sijaitsee lähimmillään noin 7,5 km Rajamäenkylän hankealueen pohjoispuolella. Hanke-alueelle
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suunnitellaan yhdeksää 3 MW tuulivoimalaa. ELY-keskuksen päätöksen mukaan
hankkeeseen ei tarvitse soveltaa YVA-menettelyä. Hankkeen kaavaluonnos valmistui
22.12.2014.
OX2 Finland Oy, Perkiö (Karijoki). Hanke sijoittuu Etelä-Pohjanmaalle, Karijoen kuntaan. Perkiön tuulivoimapuistoalue on Myrkyn kylän itäpuolella sijaitsevalla Hautamäki–Perkiönmäki -alueella. Perkiön tuulivoima-alueella on useita kapeita kiinteistöjä ja
sen kokonaispinta-ala on noin 5,5 km2. Alue sijaitsee lähimmillään noin 12 km Rajamäenkylän hankealueen pohjoispuolella. Hankealueelle suunnitellaan 9 tuulivoimalaa, joiden kunkin teho on 3 MW. ELY-keskuksen päätöksen mukaan hankkeeseen ei
tarvitse soveltaa YVA-menettelyä. Hankkeen kaavaluonnos valmistui 22.12.2014.
Triventus Wind Power Ab, Tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen. Kristiinankaupungin pohjoisosaan Tiukan alueelle on suunnitteilla enintään 32 voimalan tuulivoimapuisto. Voimaloiden teho on noin 3-4,5 MW. Tuulivoimapuisto sijaitsee Tiukan
kylän koillispuolella, noin 8 km etäisyydellä Kristiinankaupungin keskustaan. Suunniteltu puisto sijaitsee noin 12 km Rajamäenkylän hankealueesta luoteeseen. Hankkeelle on laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelma toukokuussa 2013 ja arviointiselostus on tekeillä.
Vindkraftspark Ab, Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto (Kristiinankaupunki). Tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Kristiinankaupungin eteläosaan Uttermossaan valtatien
8 itäpuolelle. Alueelle on suunniteltu enintään 8 tuulivoimalaa, teholtaan 2–3,6 MW.
Suunniteltu puisto sijaitsee noin 12 km Rajamäenkylän hankealueesta lounaaseen.
Hankkeelle on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus, joka valmistui
4.6.2014.
UPM-Kymmene Oyj, Mikonkeitaan tuulivoimapuisto (Kristiinankaupunki, Isojoki).
Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto sijoittuu valtatien 8 itäpuolelle Kristiinankaupungin
eteläosaan ja osittain Isojoen kunnan alueelle. Alueelle on suunniteltu enintään 26
tuulivoimalaa, yksikköteholtaan 2,4-4 MW. Suunniteltu puisto sijaitsee noin 12 km Rajamäenkylän hankealueesta lounaaseen. Hankkeen kaavaluonnos valmistui
17.3.2014.

5.17.2

Melu ja välke

Kuva 46. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen melumallinnus vaihtoehdossa, jossa toteutetaan molemmat tuulivoimapuistot. Kuvaan on lisätty Rajamäenkylän hankkeen melumallinnuksen melualueet. Tummanvihreällä on kuvattu VE1 mukainen ja vaaleanvihreällä VE2 mukainen alue.
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Rajamäenkylää lähimmät hankkeet ovat Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot. Rajamäenkylän sekä Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen 35 dB melualueiden etäisyys on noin 700 metriä (Kuva 47). Meluasiantuntijan arvion mukaan
melu voi aiheuttaa vähäisiä yhteisvaikutuksia, mutta yhteismelu ei aiheuta ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen ylityksiä lähimmillä asuin- ja vapaa-ajan rakennuksilla.

Kuva 47. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen välkemallinnus vaihtoehdossa, jossa toteutetaan molemmat tuulivoimapuistot, todellisessa tilanteessa (Lakiankangas II kaavaehdotus 1.8.2014). Keltainen viiva kuvaa aluetta, joissa välkettä
esiintyy yli 8 h vuodessa. Kuvaan on lisätty Rajamäenkylän hankkeen välkemallinnuksen yli 8 tunnin vyöhykkeet keltaisella (VE 1) ja ruskealla viivalla (VE 2).
Rajamäenkylää lähimpänä ovat Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimahankkeet.
Alue, jossa välkettä esiintyy 8 tuntia vuodessa Lappfjärdin ja Lakiakankaan hankkeissa, sijaitsee Lapväärtinjoen/Isojoen länsipuolella ja Rajamäenkylän hankkeessa itäpuolella. 8 tunnin välkealueiden välinen etäisyys on noin 2 km Rajamäenkylän Lappfjärdin ja Lakiakankaan hankkeissa. Välke ei aiheuta yhteisvaikutuksia näiden tai
muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.
5.17.3

Maisema
Hankealueen ympäristöön on suunnitteilla yhteensä edellä luetelluissa hankkeissa
lähes 250 maatuulivoimalaa. Suurin osa eri hankkeiden suunnitelluista tuulivoimaloista sijoittuu metsäisille selännealueille. Tuulivoimalat tulevat näkymään suuren kokonsa vuoksi monin paikoin hallitsevasti selännealueita ympäröiville alaville ja laajoille
peltoaukeille, joiden maisemat edustavat tyypillistä Pohjanmaan maisemakuvaa. Yksittäisen hankkeen osalta maisemavaikutukset voivat olla havaittavissa vain tietyssä
näkyvyyssektorissa ja -suunnassa. Kun hankkeita on nyt suunnitteilla lähes jokaiselle
viljelysalojen väliselle selännealueelle, avautuu avoimista maisematiloista näkymiä
tuulivoimaloille useassa eri näkyvyyssektorissa ja -suunnassa. Näin ollen tuulivoimarakentamisen aiheuttamat muutokset maisemakuvassa moninkertaistuvat ja tuulivoimaloista tulee tyypillinen maisemaelementti ja uusi uusiutuvaa energiantuotantoa ilmentävä maisemakuvallinen kerrostuma.

Tuulivoimalat voidaan nähdä maisemakuvaa rikastuttavana elementtinä, kun ne on
sijoitettu vallitsevaan maisemakuvaan sopivaksi yhtenäiseksi ryhmäksi. Tällöin tuulivoimapuistosta muodostuu alueen kiintopiste ja maamerkki. Maatalousmaisemaa pidetään yleisesti ottaen sopivana tuulivoimaloiden sijoittamisalueena, koska maatalousmaisema on tietynlaisessa jatkuvassa muutostilassa ja sisältää moderneja elementtejä. Toisaalta taas maatalousmaisemaa pidetään suuresti arvostettuna kulttuuri- ja perinnemaisemana, jonka toivotaan säilyvän muuttumattomana. (Weckman,
2006).
Edellä mainittuihin periaatteisiin nojaten, voidaan runsas tuulivoimarakentaminen
nähdä hyvin ristiriitaisessa valossa Rajamäenkylässä ja sen ympäristössä. Useiden
tuulivoimapuistojen rakentaminen vähentää yksittäisen tuulivoimapuiston maamerkin
ominaisuutta, koska samanlaisia maamerkkejä on havaittavissa useassa kohteessa
suhteellisen pienellä alueella liikuttaessa. Runsas tuulivoimaloiden määrä nostaa
myös tuulivoimalat maisemaa hallitsevaksi elementiksi. Yhtä aikaa useassa ilmansuunnassa havaittava pyörivät roottorit muuttavat maisemakuvan dynaamiseksi, joka
voidaan kokea rauhattomana.
Kaikkien suunniteltujen tuulivoimahankkeiden toteutuessa siinä laajuudessa kuin niitä
suunnitellaan, tulevat muutokset alueen maisemakuvassa ja ihmisten jokapäiväisessä elinympäristössä olemaan erittäin merkittäviä. Vaikutuksen voimakkuuteen vaikuttaa erityisesti se, että voimalat ovat laajalla alueella maisemaa hallitsevia elementtejä, vaikka pihapiireistä voimaloita ei välttämättä havaita.
Sähkönsiirron osalta maisemavaikutukset voivat olla myös merkittäviä, mikäli hankkeiden sähkönsiirtoverkostoja ei pystytä yhdistämään edes osittain samoille johtoalueille.
Hankkeiden yhteisvaikutuksia vähentäisi suppeampien voimalaryhmien rakentaminen, jolloin myös lentoestevalojen vaikutukset vähenisivät. Pienemmät ja selkeämmät
tuulivoimaloiden ryhmät muodostaisivat selkeämpiä kokonaisuuksia ja tuulivoimapuistot toimisivat paremmin alueiden maamerkkeinä.
Linnusto
Muuttolinnustoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu lähialueen muuttolinnustoa käsittelevien selvitysten (mm. Nousiainen & Tikkanen 2013, Nousiainen 2013,Vilén ym.
2012, Ahlman & Luoma 2013) ja lähimpien tuulivoimapuistojen linnustoselvitysten
avulla. Vaikutusten arvioinnissa on keskitytty suurikokoisiin törmäysherkkiin lajeihin.
Suurikokoisten lintulajien muuttoreitit keskittyvät Pohjanlahden rannikon läheisyyteen,
jo noin kymmenen kilometrin etäisyydellä siitä muuttomäärät ovat rannikkoa vähäisempiä. Suupohjan alueen muuttoa ohjaavat alueella sijaitsevat jokilaaksot ja muuttolinnustolle soveltuvat ruokailu- ja levähdysalueet (Nousiainen 2013). Kristiinankaupungin läheisyydessä hanhien, kurkien ja joutsenten muutto on painottunut valtatien
8 länsipuolelle. Kurkien ja suurten petolintujen muutto tapahtuu hieman pidemmällä
sisämaan puolella.
Muuttolinnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset ilmenevät lähinnä mahdollisina muutoksia lintujen muuttoreiteillä ja törmäyksinä tuulivoimaloiden kanssa. Nämä vaikutukset saattavat kertautua muuttoreitin aikana, mikäli sille sijoittuu useita eri tuulivoimalaalueita.
Hankealueen länsipuolelle sijoittuu useita tuulivoimapuistoja. Yhdessä nämä puistot
muodostavat laajan, yli 10 kilomeriä leveän lintujen luontaisen muuttosunnan (etelä–
pohjoinen) vastaisen tuulivoimapuistojen vyöhykkeen. Mikäli kaikki suunnitteilla olevat tuulipuistot toteutetaan ”vyöhyke” ulottuu lähes rannikolle saakka. Tällöin muutto-
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linnut joutuvat väistämään tuulivoimaloita, joko nostamalla lentokorkeutta tai kiertämällä alueet.
Yleisesti ottaen merituulipuistoilla ei arvioida olevan muuttolinnustoon kohdistuvia
haitallisia yhteisvaikutuksia maa-alueiden tuulivoimapuistojen kanssa. Poikkeuksena
pohjanlahden yli muuttavat hanhet ja joutsenet, joiden kohdalla yhteisvaikutuksia voi
aiheuttua Kristiinankaupungin ulkopuolella sijaitsevien merituulipuistojen kanssa.
Rajamäenkylän hankealue sijoittuu pääasiallisten muuttoreittien ulkopuolelle. Kokonaisuudessaan hankkeen toteuttamisesta ei arvioida kohdistuvan merkittäviä haitallisia yhteisvaikutuksia muuttolinnustolle, mikäli muuttoreitit säilyvät nykyisen kaltaisina.
Hankealueen länsipuolelle suunniteltujen tuulipuistojen toteuttaminen voi kuitenkin
muuttaa esimerkiksi kurkien ja suurten petolintujen muuttoreittejä idemmäksi nykyisestä. Tällöin myös Rajamäenkylän tuulivoimapuiston aiheuttamat haitalliset vaikutukset voivat lisääntyä.
Pesimälinnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset arvioidaan niin ikään vähäisiksi. Lähinnä vaikutuksia voi ilmetä este- ja häiriövaikutuksena ja törmäysriskin kasvamisena
suurille petolinnuille. Suurten petolintujen reviirit saattavat käsittää alueita useiden
tuulivoipuistojen alueilta, jolloin haitalliset vaikutukset voivat yksittäisten lintujen kohdalla olla kohtalaisia.

6

Vaihtoehtojen vertailu ja toteutuskelpoisuuden arviointi
Taulukko 10. Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko
Myönteisiä
vaikutuksia

Merkityksetön

Vähäinen

Kohtalainen

Merkittävä

Erittäin
merkittävä

Taulukko 11. Vertailutaulukko
Tarkasteltava
vaikutustyyppi

VE 1
100 voimalaa

Vaihtoehto VE2
78 voimalaa

VE 0

Tuulivoimalan koko

Napakorkeus 120–160
m, roottori 100–140 m,
ylin pyyhkäisy korkeus
enintään 230 m

Napakorkeus 120–160
m, roottori 100–140 m,
ylin pyyhkäisy korkeus
enintään 230 m

Ei tuulivoimaloita

Ilmanlaatu ja
ilmasto

Rakentamisen aikaiset
vaikutukset ovat merkitykseltään vähäisiä.
Hanke toteuttaa kansallisia ja alueellisia tavoitteita lisätä uusiutuvaa
energiantuotantoa.
Hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä noin
580000–274000 tonnia
vuodessa ja muiden
kasvihuonepäästöjen
syntyä verrattuna nollavaihtoehtoon VE 0 verrattuna.

Rakentamisen aikaiset
vaikutukset ovat merkitykseltään vähäisiä.
Hanke toteuttaa kansallisia ja alueellisia tavoitteita lisätä uusiutuvaa
energiantuotantoa.
Hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä noin
452000–213000 tonnia
vuodessa ja muiden
kasvihuonepäästöjen
syntyä verrattuna nollavaihtoehtoon VE 0 verrattuna.
Vaihtoehtojen välillä ei
ole merkittävää eroa.

Hanke ei toteuta kansallisia tai alueellisia tavoitteita lisätä uusituvan
energiantuotantoa.
Vastaava sähkömäärä
tuotetaan pääosin fossiililla polttoaineilla, jolloin
kasvihuonepäästöt ovat
suurempia.

Tarkasteltava
vaikutustyyppi

VE 1
100 voimalaa

Vaihtoehto VE2
78 voimalaa

VE 0

Melu

Tulos on ympäristöhallinnon 2/2014 suunnitteluohjearvojen mukaisella
tasolla. Tuulivoimaloiden
aiheuttama melu alittaa
myös valtioneuvoston
päätöksen (993/1992)
mukaiset ohjearvot.
Hankealueella ei ole
luonnonsuojelualueita.

Tulos on ympäristöhallinnon 2/2014 suunnitteluohjearvojen mukaisella
tasolla. Tuulivoimaloiden
aiheuttama melu alittaa
myös valtioneuvoston
päätöksen (993/1992)
mukaiset ohjearvot.
Hankealueella ei ole
luonnonsuojelualueita.

Hankkeen toteuttamatta
jättämisellä ei ole vaikutusta alueen melutilanteeseen.

Varjostus ja välke

Varjostusta esiintyy Real
Case -laskentamallin
mukaan 5 kiinteistöllä yli
kahdeksan tuntia vuodessa. Suurin tuntimäärä
on alle 10 tuntia vuodessa.
Välkevaikutus ajoittuu
aamuyöhön tai talviaikaan, eli ajankohtiin
jonka ei voida arvioida
aiheuttavan merkittävää
häiriötä asutukselle.

Varjostusta esiintyy Real
Case -laskentamallin
mukaan 3 kiinteistöllä yli
kahdeksan tuntia vuodessa. Ylitykset ovat
vähäisiä.

Ei vaikutusta

Liikenne

Rakentamisen aikana
voi aiheutua häiriöitä
liikenteen sujuvuudelle.
Vilkkain kuljetusvaihe
aiheuttaa muun muassa
liikenteen ajoittaista
hidastumista ja liikenneturvallisuuden heikkenemistä.
Vaikutus on tilapäistä ja
kaiken kaikkiaan vaikutukset liikenteeseen ja
liikenneturvallisuuteen
arvioidaan merkittävyydeltään kohtalaisiksi.

Rakentamisen aikana
voi aiheutua häiriöitä
liikenteen sujuvuudelle.
Vilkkain kuljetusvaihe
aiheuttaa muun muassa
liikenteen ajoittaista
hidastumista ja liikenneturvallisuuden heikkenemistä.
Vaikutus on tilapäistä ja
kaiken kaikkiaan vaikutukset liikenteeseen ja
liikenneturvallisuuteen
arvioidaan merkittävyydeltään kohtalaisiksi.

Ei muutoksia lähialueen
nykyliikenteeseen.

Toiminnan aikana ei
liikenteellisiä vaikutuksia.
Tieverkoston kehittäminen tuulivoimapuiston
alueella parantaa mm.
metsätalouteen liittyvää
liikkumista alueella.

Toiminnan aikana ei
liikenteellisiä vaikutuksia.
Tieverkoston kehittäminen tuulivoimapuiston
alueella parantaa mm.
metsätalouteen liittyvää
liikkumista alueella.
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Tarkasteltava
vaikutustyyppi

VE 1
100 voimalaa

Vaihtoehto VE2
78 voimalaa

VE 0

Kaavoitus

Maa- ja metsätalousalueella (M) rakentamista
ohjataan siten, että uusia
asuin- ja lomarakennuksia ei saa sijoittaa alueille jolla melutason ohjearvot ylittyvät.
Voimalinjalla ei ole merkittäviä vaikutuksia kaavoituksen kannalta.
Vaihemaakuntakaavan
ehdotus (maakuntahallitus 17.11.2014) on otettu
huomioon tässä YVAselostuksessa. Ennakkotietojen perusteella Rajamäenkylän tuulivoimaalueen rajaukseen tehdään muutoksia jotka
liittyvät pohjavesialueisiin ja kalasääskeen.
Maakuntakaavan rajaus
otetaan huomioon yleiskaavaratkaisussa.

Maa- ja metsätalousalueella (M) rakentamista
ohjataan siten, että uusia
asuin- ja lomarakennuksia ei saa sijoittaa alueille jolla melutason ohjearvot ylittyvät.
Voimalinjalla ei ole merkittäviä vaikutuksia kaavoituksen kannalta.
Vaihemaakuntakaavan
ehdotus (maakuntahallitus 17.11.2014) on otettu
huomioon tässä YVAselostuksessa. Ennakkotietojen perusteella
Rajamäenkylän tuulivoima-alueen rajaukseen
tehdään muutoksia jotka
liittyvät pohjavesialueisiin ja kalasääskeen.
Maakuntakaavan rajaus
otetaan huomioon yleiskaavaratkaisussa.

Ei vaikutuksia kaavoitukseen.

Maankäyttö ja
yhdyskuntarakenne

Tuulivoimapuiston alueen maankäytössä tapahtuu vähäisiä muutoksia, kun puiston rakenteiden alueella estyy
muu maankäyttö. Tällä
on vähäisiä vaikutuksia
lähinnä metsätalouteen.
Voimalinjalla on vähäisiä
ja paikallisia vaikutuksia
maa- ja metsätalouteen.

Tuulivoimapuiston alueen maankäytössä tapahtuu vähäisiä muutoksia, kun puiston rakenteiden alueella estyy
muu maankäyttö. Tällä
on vähäisiä vaikutuksia
lähinnä metsätalouteen.
Voimalinjalla on vähäisiä
ja paikallisia vaikutuksia
maa- ja metsätalouteen.

Maankäyttö jatkuu nykyisellään.

Puisto tai voimalinja ei
sijaitse yhdyskuntarakenteen laajenemisen tai
eheyttämisen kannalta
oleellisella alueella.
Hanke ei aiheuta muutoksia päätieverkkoon.

Puisto tai voimalinja ei
sijaitse yhdyskuntarakenteen laajenemisen tai
eheyttämisen kannalta
oleellisella alueella.
Hanke ei aiheuta muutoksia päätieverkkoon.

Yhdyskuntarakenteessa
ei tapahdu merkittäviä
muutoksia.

Tuulivoimapuisto muuttaa etenkin lähivaikutusalueen maisemakuvaa.
Tuulivoimalat hallitsevat
maisemaa ja muodostavat huomattavan maamerkin alueelle.
Kokonaisuutena hankkeen sähkönsiirron aiheuttamat maisemalliset
vaikutukset jäävät kohtalaisiksi. Muutokset maisemakuvassa on havaittavissa suhteellisen
rajatuilta haja-asutetuilta
alueilta.

Tuulivoimapuisto muuttaa etenkin lähivaikutusalueen maisemakuvaa.
Tuulivoimalat hallitsevat
maisemaa ja muodostavat huomattavan maamerkin alueelle.
Vaikutus on hieman VE
1 lievempi, mutta voimaloiden määrällä ei ole
merkittävää vaikutusta
maisemahaittaan.
Kokonaisuutena hankkeen sähkönsiirron aiheuttamat maisemalliset
vaikutukset jäävät kohtalaisiksi. Muutokset maisemakuvassa on havaittavissa suhteellisen
rajatuilta haja-asutetuilta
alueilta.

Maisemassa ei tapahdu
muutoksia

Maisema

Tarkasteltava
vaikutustyyppi

VE 1
100 voimalaa

Vaihtoehto VE2
78 voimalaa

VE 0

Kulttuuriympäristö

Hanke muuttaa maakunnallisesti merkittävien
viljelysmaisemien maisemakuvaa. Hanke ei
aiheuta fyysisiä muutoksia arvokkaissa kulttuuriympäristön kohteissa.
Voimalinja kulkee noin
kolmen kilometriä Isojoen kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen
kannalta tärkeällä peltoalueella. Johto kulkee
metsän reunassa ja
metsäsaarekkeissa noin
puolet matkasta. Vaikutukset alueeseen arvioidaan kohtalaisiksi.

Hanke muuttaa maakunnallisesti merkittävien
viljelysmaisemien maisemakuvaa. Hanke ei
aiheuta fyysisiä muutoksia arvokkaissa kulttuuriympäristön kohteissa.
Vaikutus on hieman VE
1 lievempi.
Voimalinja kulkee noin
kolmen kilometriä Isojoen kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen
kannalta tärkeällä peltoalueella. Johto kulkee
metsän reunassa ja
metsäsaarekkeissa noin
puolet matkasta. Vaikutukset alueeseen arvioidaan kohtalaisiksi.

Kulttuuriympäristöihin ei
kohdistu muutoksia

Muinaisjäännökset

Lähtökohtaisesti hanke
suunnitellaan siten, ettei
muinaisjäännöskohteisiin
kajota.
Sähkönsiirtoreitin suunnittelussa otetaan huomioon muinaisjäännökset siten, ettei niille aiheuteta haittaa.

Lähtökohtaisesti hanke
suunnitellaan siten, ettei
muinaisjäännöskohteisiin
kajota.
Sähkönsiirtoreitin suunnittelussa otetaan huomioon muinaisjäännökset siten, ettei niille aiheuteta haittaa.

Muinaisjäännöskohteisiin
ei vaikutuksia

Lentoestevalot

Lentoestevalot muuttavat merkittävästi alueen
maisemakuvaa pimeällä
ja kirkkaalla säällä.

Lentoestevalot muuttavat merkittävästi alueen
maisemakuvaa pimeällä
ja kirkkaalla säällä.
Vaikutus on hieman VE
1 lievempi.

Maisemassa näkyvät
olemassa olevien mastojen lentoestevalot.

Maa- ja kallioperä

Vaikutukset ovat paikallisia. Voimaloiden alueella on tarve muokata
maaperää. Vaikutus on
paikallinen.
Rakennettavan voimajohtoreitin vaikutukset
kohdistuvat lähinnä
pylväspaikkoihin ja ovat
vähäisiä ja paikallisia.

Vaikutukset ovat paikallisia. Voimaloiden alueella on tarve muokata
maaperää. Vaikutus on
paikallinen.
Rakennettavan voimajohtoreitin vaikutukset
kohdistuvat lähinnä
pylväspaikkoihin ja ovat
vähäisiä ja paikallisia.

Ei muutoksia nykyiseen
nähden.

Pinta- ja
pohjavedet

Voimalaitosten ja niihin
liittyvien teiden rakentamisella ei ole merkityksellistä vaikutusta pohjaveden määrään tai laatuun.
Voimalinjan vaikutukset
pinta- ja pohjavesiin ovat
vähäiset.

Voimalaitosten ja niihin
liittyvien teiden rakentamisella ei ole merkityksellistä vaikutusta pohjaveden määrään tai laatuun.
Voimalinjan vaikutukset
pinta- ja pohjavesiin ovat
vähäiset.

Alueen pintavesiin ja
pohjavesiin
ei kohdistu vaikutuksia.
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Tarkasteltava
vaikutustyyppi

VE 1
100 voimalaa

Vaihtoehto VE2
78 voimalaa

VE 0

Luonnonympäristö
ja suojelualueet

Vaikutukset ovat kokonaisuudessaan vähäiset.
Rakennustoimet sijoittuvat pääasiassa huomionarvoisten luontokohteiden ulkopuolelle.
Johtoaukean läheisyyteen syntyy reunavaikutteista ympäristöä. Vaikutukset ovat vähäisiä ja
keskittyvät voimalinjan
pylväspaikoille.

Vaikutukset ovat kokonaisuudessaan vähäiset.
Rakennustoimet sijoittuvat pääasiassa huomionarvoisten luontokohteiden ulkopuolelle.
Vaikutukset hieman VE1
lievemmät.
Johtoaukean läheisyyteen syntyy reunavaikutteista ympäristöä. Vaikutukset ovat vähäisiä ja
keskittyvät voimalinjan
pylväspaikoille.

Ei vaikutusta

Eläimistö

Vaihtoehdon toteuttaminen heikentää merkittävästi yhtä liito-oravan
asuttamaa reviiriä ja yhtä
lajille soveltuvaa elinympäristö, josta on aiempia
havaintoja lajin esiintymisestä. Lisäksi vähäisiä
haitallisia vaikutuksia
aiheutuu yhteen liitooravan asuttamaan
elinympäristöön.
Pesimä- ja muuttolinnuston kannalta vaikutukset
ovat kokonaisuudessaan
vähäiset. Haitallisia
vaikutuksia kohdistuu
alueella pesivään sääkseen.
Voimajohdoilla on vaikutuksia lähinnä paikallisesti metsälinnustoon
metsän muuttuessa
puuttomaksi uuden
maastokäytävän sijainnilta.

Vaihtoehdon toteuttaminen aiheuttaa vähäisiä
haitallisia vaikutuksia
yhteen liito-oravan asuttamaan elinympäristöön
Pesimä- ja muuttolinnuston kannalta vaikutukset
ovat kokonaisuudessaan
vähäiset. Haitallisia
vaikutuksia kohdistuu
alueella pesivään sääkseen.
Voimajohdoilla on vaikutuksia lähinnä paikallisesti metsälinnustoon
metsän muuttuessa
puuttomaksi uuden
maastokäytävän sijainnilta.

Ei vaikutusta

Ihmisten elinolot,
viihtyvyys ja elinkeinot

Rakentamisen aikana
aiheutuu rakentamiselle
tyypillistä häiriötä. Haittaa syntyy liikenteestä
melun ja liikenneturvallisuuden heikkenemisen
kautta.
Virkistyskäytölle voidaan
arvioida aiheutuvan
kohtalaisesti häiriöitä
rakentamisen aikana.

Rakentamisen aikana
aiheutuu rakentamiselle
tyypillistä häiriötä. Haittaa syntyy liikenteestä
melun ja liikenneturvallisuuden heikkenemisen
kautta.
Virkistyskäytölle voidaan
arvioida aiheutuvan
kohtalaisesti häiriöitä
rakentamisen aikana.

Ei muutoksia nykyiseen
nähden.

Tarkasteltava
vaikutustyyppi

Ilmaturvallisuus,
puolustusvoimat,
tutkat ja viestintäyhteydet

VE 1
100 voimalaa

Vaihtoehto VE2
78 voimalaa

Toiminnan aikana tuulivoimapuistosta syntyvä
melu ja välke voidaan
kokea viihtyvyyshaittana.
Kokonaisuutena tarkastellen viihtyvyyshaitta jää
vähäiseksi.
Tuulivoimalat ja voimajohto muuttavat maisemaa, minkä jotkut ihmiset voivat kokea elinolojen huononemisena.
Vaikutukset virkistyskäyttöön ovat vähäiset.
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia paikalliseen työllisyyteen puiston toiminnan aikana.
Tuulivoimapuisto ja
voimalinja vähentävät
hieman maa- ja metsätalouden hyödyntämää
maa-alaa.
Sähkönsiirrosta aiheutuvien vaikutusten ei kokonaisuudessa arvioida
olevan merkittäviä.

Toiminnan aikana tuulivoimapuistosta syntyvä
melu ja välke voidaan
kokea viihtyvyyshaittana.
Kokonaisuutena tarkastellen viihtyvyyshaitta jää
vähäiseksi.
Tuulivoimalat ja voimajohto muuttavat maisemaa, minkä jotkut ihmiset voivat kokea elinolojen huononemisena.
Vaikutukset virkistyskäyttöön ovat vähäiset.
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia paikalliseen työllisyyteen puiston toiminnan aikana.
Tuulivoimapuisto ja
voimalinja vähentävät
hieman maa- ja metsätalouden hyödyntämää
maa-alaa.
Sähkönsiirrosta aiheutuvien vaikutusten ei kokonaisuudessa arvioida
olevan merkittäviä.

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia paikalliseen työllisyyteen rakentamisvaiheessa.
Hanke tuo paikallisille
ihmisille säännöllistä
tuloa ja kunnalle verotuloja.
Teiden parantamisella ja
huoltoteiden rakentamisella on maanomistajien
elinkeinojen harjoittamisen kannalta paikallisesti
positiivinen vaikutus.

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia paikalliseen työllisyyteen rakentamisvaiheessa.
Hanke tuo paikallisille
ihmisille säännöllistä
tuloa ja kunnalle verotuloja.
Teiden parantamisella ja
huoltoteiden rakentamisella on maanomistajien
elinkeinojen harjoittamisen kannalta paikallisesti
positiivinen vaikutus.

Ei merkittävää vaikutusta
ilmaturvallisuuteen,
puolustusvoimien toimintaedellytyksiin, tutkien
toimintaan tai viestintäyhteyksiin.

Ei merkittävää vaikutusta
ilmaturvallisuuteen,
puolustusvoimien toimintaedellytyksiin, tutkien
toimintaan tai viestintäyhteyksiin.

Tuulivoimalat aiheuttavat
todennäköisesti häiriöitä
antenni-TV vastaanottoon suunniteltavan tuulivoimapuiston
ympäristössä.

Tuulivoimalat aiheuttavat
todennäköisesti häiriöitä
antenni-TV vastaanottoon suunniteltavan tuulivoimapuiston
ympäristössä.

Radioliikenteen,
televisiokuvan ja
puhelinyhteyksien
toimivuus varmistetaan
tarvittaessa tehtävillä
kiinteistökohtaisilla
antenniparannuksilla tai
täytelähettimillä.

Radioliikenteen,
televisiokuvan ja
puhelinyhteyksien
toimivuus varmistetaan
tarvittaessa tehtävillä
kiinteistökohtaisilla
antenniparannuksilla tai
täytelähettimillä.

VE 0

Ei muutoksia nykyiseen
nähden.
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Yhteenveto ja vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus
Tässä YVA-menettelyssä on tarkasteltu Rajamäenkylän tuulivoimapuiston rakentamisen ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutukset on arvioitu kahdelle eri toteuttamisvaihtoehdolle, joiden keskeisin ero on voimaloiden lukumäärässä ja sijoittelussa suhteessa häiriintyviin kohteisiin. Tuulivoimapuistojen tyypilliset vaikutukset liittyvät maisemavaikutuksiin, melu- ja välkevaikutuksiin sekä tapauskohtaisesti linnustovaikutuksiin.
Hankkeen suunnittelua on tehty ympäristövaikutusten arviointityön kanssa yhtäaikaisesti. Tämä on mahdollistanut ympäristön huomioimisen suunnittelussa ja YVAmenettelyn aikana onkin tarkennettu suunnitelmia siten, että haitallisia vaikutuksia on
voitu poistaa tai vähentää. Muutoksia on tehty mm. voimaloiden ja tiestön sijoittamisessa, jolla on voitu poistaa tai lieventää mm. kulttuuriperintöön, meluun ja alueen
muuhun maankäyttöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.
Tästä huolimatta kaikkia haitallisia ympäristövaikutuksia ei voida poistaa, ja rakennettaessa uutta aiheutetaan aina paikallisia muutoksia. Tuulivoimapuiston rakentamisessa paikalliset muutokset kohdistuvat voimalapaikoille, tuulivoimapuiston sisäisen
tieverkon alueelle sekä sähkönsiirtoyhteyden alueelle. Haitalliset vaikutukset rajoittuvat rakentamisen välittömään lähiympäristöön ja vaikutukset jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi.
Toiminnan aikaisia haitallisia vaikutuksia syntyy voimaloiden toiminnasta syntyvästä
melusta ja välkkeestä sekä voimaloiden näkyvyydestä maisemakuvassa. Laajimmat
vaikutukset kohdistuvat maisemaan. Maisema koetaan hyvin yksilöllisesti, joten maisemavaikutuksen kokemisen voimakkuudessa on yksilökohtaisia eroja.
Molemmissa hankevaihtoehdoissa pesimälinnustoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia aiheutuu elinympäristön muuttumisesta, pesimäaikaisen häiriön lisääntymisestä ja
törmäysriskistä roottorin lapojen kanssa. Pesimänlinnustoon kohdistuvat vaikutukset
arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. Merkittävimmät haitalliset vaikutukset kohdistuvat alueella pesivään kalasääskeen. Hankealue sijoittuu lintujen pääasiallisten
muuttoreittien ulkopuolelle ja sen vaikutukset muuttolinnustoon arvioidaan vähäisiksi.
Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutus paikalliseen luonnon monimuotoisuuteen on
vähäinen. Alue on yleiskuvaltaan metsätaloustoimien vuoksi selvästi muuttunut ja
hankkeen vaatimat rakennustoimet sijoittuvat pääasiassa huomionarvoisten luontokohteiden ulkopuolelle.
Vaihtoehdon yksi toteuttaminen heikentää merkittävästi Saarenkankaan liito-oravan
asuttamaa reviiriä ja Hirviharjun lajille soveltuvaa elinympäristöä, mistä on aiempia
havaintoja lajin esiintymisestä. Lisäksi vähäisiä haitallisia vaikutuksia aiheutuu Pajuluoman liito-oravakohteeseen. Vaihtoehdossa kaksi liito-oravaan kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat vaihtoehtoa yksi lievemmät. Vaihtoehdon kaksi toteuttamisesta
aiheutuu haitallisia vaikutuksia vain Pajuluoman liito-oravakohteeseen
YVA-ohjelmassa esitettiin 100 ja 78 voimalan vaihtoehdot. YVA-menettelyn aikana
hankevaihtoehtoja on tarkennettu YVA-ohjelmavaiheesta. Voimaloiden sijaintipaikkojen sekä tiestön osalta on tehty tarkennuksia, jotta ympäristövaikutuksia voitaisiin
välttää tai lieventää. Useita turbiinipaikkoja on poistettu ja siirretty mm. asutuksen
suhteen etäämmäksi. Tässä arviointiselostuksessa tarkasteltujen hankevaihtoehtojen
ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät kuin YVA-ohjelmassa esitetyillä alustaviin
suunnitelmiin perustuvilla hankevaihtoehdoilla. Hankkeen ympäristölliseen toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttavat huomattavasti myös hankkeen jatkosuunnittelussa tehtävät valinnat (esim. tuulivoimaloiden koko sekä käytettävä tornirakenne).

Kummassakaan tarkastellussa vaihtoehdossa voimaloista ei aiheudu laajalle asutukseen ja elinoloihin kohdistuvaa haittaa. Molemmat tarkastellut vaihtoehdot ovat ympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta toteuttamiskelpoisia. Tarkasteltujen vaihtoehtojen väliset erot ympäristövaikutuksissa ovat verraten vähäiset. Esiin tuotujen haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksien huomioon ottaminen lieventää syntyviä haittoja.
Mikäli painotetaan sekä ympäristövaikutuksia että sähköntuotantoa, voidaan vaihtoehtoa 1 pitää ympäristön kannalta hyötysuhde huomioiden edullisempana vaihtoehtona perustuen seuraaviin syihin:
•
•
•

8

Vaihtoehtojen väliset ympäristövaikutukset eroavat toisistaan varsin vähän eikä
suuremmalla voimalamäärällä ole merkittävästi haitallisempia vaikutuksia ympäristöön
Vaihtoehdon 1 sähköntuotantotehokkuus on parempi kuin vaihtoehdossa 2 eli
samansuuruisilla ympäristövaikutuksilla voidaan tuottaa vaihtoehdossa 1 enemmän energiaa
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tuulivoima tulisi keskittää
tuulivoimapuistoihin, joissa on useita voimaloita

Ehdotus kaavaluonnoksen pohjaksi
YVA-menettelyn aikana Rajamäenkylän tuulivoimapuiston suunnittelun reunaehdot
ovat tarkentuneet. Tässä kappaleessa on luotu ehdotus kaavaluonnoksen pohjaksi
tarkentuneiden reunaehtojen mukaisesti. Kaavaluonnoksessa otetaan huomioon
YVA-menettelyn aikana saadut tulokset.
Kaavatyön pohjaksi on otettu YVA-menettelyn tulosten perusteella vaihtoehto 1.
Muutoksena ehdotetaan seuraavaa:

9

•

Ennakkotietojen perusteella Vaihemaakuntakaavassa I Rajamäenkylän tuulivoima-alueen rajaukseen tehdään muutoksia jotka liittyvät pohjavesialueisiin
ja kalasääskeen. Maakuntakaavan rajaus otetaan huomioon yleiskaavaratkaisussa.

•

Pohjavesialueet jätetään kaava-alueen ulkopuolelle.

Vaikutusten seuranta
Rakentamisen jälkeen pohjaveden pinnan tasoa, laatua ja antoisuutta seurataan yleisen pohjavesien seurannan yhteydessä nykyisten tiedossa olevien pohjavesialueitten
läheisyydessä.
Toiminnan aikana melutasoja seurataan melumittauksin lähimpien asuinrakennusten
kohdalta Vanhakylän alueella.

VIITTEET JA LÄHTEET
Ahlman, S. & Luoma, S. (2013). Isojen lintujen muuttoreitit Satakunnassa – havaintokatsaus. Turun Yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. 117 s.
Autio Olli, Toivonen Tapio ja Valpola Samu 2013. Etelä-Pohjanmaan suoselvityshanke. Loppuraportti.
http://www.epliitto.fi/upload/files/Etela_Pohjanmaan_suoselvityshanke.pdf
Etelä-Pohjanmaan liitto (2005). Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava.

OX2 Wind Finland Oy
6.3.2015

123 (125)

Etelä-Pohjanmaan liitto (2009). Maakuntasuunnitelma 2030. Päivitetty 30.11.2009.
Etelä-Pohjanmaan liitto (2010). Maakuntaohjelma 2011–2014. Hyväksytty 31.5.2010
Etelä-Pohjanmaan liitto (2013). Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset. Julkaisu B:54. Julkaistu 21.10.2013.
http://www.epliitto.fi/upload/files/EP_ja_KP_tuulivoima_ja_erikoiskuljetukset_2110201
3.pdf
Etelä-Pohjanmaan liitto (2014A). Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia. 27.6.2014.
http://www.epliitto.fi/?page=maakuntastrategia
Etelä-Pohjanmaan liitto (2014B). Etelä-Pohjanmaan Energia- ja ilmastostrategia
2014–2020. 27.6.2014.
http://www.epliitto.fi/upload/files/ep_energia_ilmastostrategia.pdf
Geologian tutkimuskeskus (2013). Geologiset kartat. www.gtk.fi, 29.10.2013.
Geologian tutkimuskeskus. Hakku paikkatietotuotteet.
http://hakku.gtk.fi/fi/locations/search. 19.7.2013.
Holttinen, H. (2008). Tuulivoiman säätö- ja varavoimatarpeesta Suomessa.
http://www.vtt.fi/liitetiedostot/cluster7_energia/Tuulivoiman%20saatotarve%20Suome
ssa%20VTT%20maalis2008.pdf
Ilmatieteenlaitos (2013). Suomen tuuliatlas. www.tuuliatlas.fi, 29.10.2013.
Kalliola, R. 1973. Suomen kasvimaantiede. WSOY.
Keski-Suomen liitto (2014). Alue- ja yhdyskuntarakenne. 14.5.2014.
http://www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus/alue-_ja_yhdyskuntarakenne
Koistinen, J. 2004. Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset. Suomen ympäristö 721.
Ympäristöministeriö. Helsinki. 42 s.
Kuoppala Annukka, Asunmaa Riikka, Purola Hanne (2013). Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyyden. Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keskipohjanmaan
valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013. Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja 83/2013.
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/94167/Raportteja%2083%202013.pdf?seq
uence=2
Lago, C., Prades, A., Lechón, Y., Oltra, C., Pullen, A., Auer, H. (2009). Wind Energy The facts. Part V, Environmental issues. 105 s. http://www.wind-energy-thefacts.org/images/chapter5.pdf
Liikennevirasto (2012). Tuulivoimalaohje. Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien
läheisyyteen.
Liikenneviraston
ohjeita
8/2012.
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2012-08_tuulivoimalaohje_web.pdf
Liikennevirasto (2014A). Tiira. http://finnranet.tiehallinto.fi/Tiirakartta/kartta.jsp
Liikennevirasto (2014B). Liikennemääräkartat.
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/tilastot/tietilastot/liikennemaa
rakartat
Liikennevirasto (2012 B). Tuulivoimalaohje.
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2012-08_tuulivoimalaohje_web.pdf

Maanmittauslaitos (2011). Voimajohtoalueen lunastus.
http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/voimajohtoalueenlunastus_suomi_0
411.pdf
Morgan, C., Bossanyi, E., Seifert, H. (1998). Assesment of safety risks arising from
wind turbine icing (pdf), Proceeding of the International Conference, Wind Energy
Production in Cold Climate, BOREAS IV, held at Hetta, Finland, 31 March - 2 April
1998, Published by: Finnish Meteorological Institute
Motiva (2010). Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia. http://www.motiva.fi/files/3336/Tuulivoima_ja_asenteet.pdf
Museovirasto (2014A). Rakennettu kulttuuriympäristö. http://www.nba.fi/rky1993/
Museovirasto (2014B). Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
RKY. http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx
Nousiainen, I. (2013). Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa (Suupohjan
lintutieteellinen yhdistys). Raportti. 6 s.
Nousiainen, I. & Tikkanen, H. (2013). Selkämeren merkitys lintujen muuttoväylänä.Raportti. 19 s.
Pohjoismaiden ministerineuvosto (2002). Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa –opas pohjoismaiseen käytäntöön.
Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A., Mannerkoski, I. (toim.) (2010). Suomen lajien
uhanalaisuus – Punainen kirja (2010). Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökekus,Helsinki. 685 s.
Raunio, A., Schulman, A., Kontula, T. (toim.) (2008). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet ja osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. – Suomen ympäristö 8/2008.
Rydell, J., Engström, H., Hedenström, A., Larsen J., K., Pettersson, J. & Green, M.
(2011) Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss – en syntesrapport, Vindval,
156 s..
Rydell, J., Engström, H., Hedenström, J.K.L., Pettersson, J. & Green, M. (2012). The
effect of wind power on birds and bats. A synthesis. Vindval, 150 s.
Suomen tuulivoimayhdistys ry (2015). http://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoatuulivoimasta/usein-kysytyt-kysymykset. 27.2.2015
Suomen Tuulivoimayhdistys ry (2013). www.tuulivoimatieto.fi, 18.7.2013
Teknologiateollisuus ry. (2009). Tuulivoima-tiekartta.
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/ryhmat-ja-yhdistykset/tuulivoima-tiekartta2009.html
Trafi (2013). Ohje tuulivoimaloiden päivämerkintään, lentoestevaloihin sekä valojen
ryhmitykseen. 12.11.2013
Työ- ja elinkeinoministeriö (2013). Kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Valtioneuvoston selonteko 20.3.2013. VNS 2/2013 vp.
http://www.tem.fi/files/36730/Energia_ja_ilmastostrategia_2013_SUOMENKIELINEN.pdf

OX2 Wind Finland Oy
6.3.2015

125 (125)

Viestintävirasto Ficora (2014).
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeettulkinnatsuosituksetjaselvitykset
/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/ohjeitatuulivoimapuistonrakentaji
lle8211tuulivoimapuistotvaikuttavatradiotaajuuksienetenemiseen.html.27.1.2014.
Vilén R., Luoma S. & Ijäs A. 2012: Suurien lintulajien kerääntymä-alueet Satakunnassa vuosina 2000−2011 – Havaintokatsaus. Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry
ja Rauman Seudun Lintuharrastajat ry. 53 s. + liitteet.
VTT (2012). Tuulivoimaloiden vaikutus valvontasensoreihin: Loppuraportti
28.11.2011.
http://www.vtt.fi/files/research/ene/energysystems_/tuulivaikutus_loppuraportti_v10_2
.pdf
VTT (2013). Kirjallisuuskatsaus – Tuulivoiman terveysvaikutukset.
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/sites/www.tuulivoimayhdistys.fi/files/final_vtt-cr04827-13.pdf
Weckman, E. (2006). Tuulivoimalat ja maisema. Suomen ympäristö 5/2006
Ympäristöhallinto (2015). OIVA-tietokanta. http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp.
27.2.2015
Ympäristöhallinto (2013). Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöhallinnon
ohjeita 4/2012. Helsinki 2012.
Ympäristöhallinto (2012). Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöhallinnon
ohjeita 4/2012. Helsinki 2012.
Ympäristökonsultointi Jynx Oy (2014). Rajamäenkylän tuulivoimakohteen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys.
Ympäristökonsultointi Jynx Oy (2014). Rajamäenkylän linnustoselvitys.
Ympäristökonsultointi Jynx Oy (2014). Isojoen Rajamäenkylän Virsunsuon kalasääsken pesimä- ja saalistuslentotarkkailu.
Ympäristökonsultointi Jynx Oy (2014). Rajamäenkylän tuulipuistohankkeen lepakkoselvitys.
Ympäristökonsultointi Jynx Oy (2014). Rajamäenkylän liito-oravaselvitys 2013–2014
Ympäristöministeriö (1993A). Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I,
osa 1. Ympäristönsuojeluosastao, työryhmän mietintö 66/1992.
Ympäristöministeriö (1993B). Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän
mietintö II, osa 2. Ympäristönsuojeluosasto, työryhmän mietintö 66/1992.

