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15.1

Vaikutus
smekanism
mit

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
n arvioinniss
sa käsitellää
än hankkee
en vaikutuks
sia ihmisten
n
terveyteen
n, elinoloihin ja viihtyvyy
yteen. Vaikutuksilla elino
oloihin ja vii htyvyyteen tarkoitetaan
n
ihmisiin, yhteisöihin
y
ja
a yhteiskunttaan kohdisttuvia vaikutuksia, jotka
a aiheuttavatt muutoksia
a
ihmisten päivittäisessä
p
ä elämässä ja asuinymp
päristön viih
htyisyydessä
ä (ns. sosiaa
aliset vaiku-tukset). Hankkeen ma
ahdollisia te
erveysvaikuttuksia on ta
arkasteltu m
muun muass
sa liikenne-,,
melu- sekä
ä varjo- ja vä
älkevaikutussten yhteyde
essä.
Hankkeen vaikutukset voivat olla suoraan ihm
misten elinoloihin ja viih
htyvyyteen kohdistuvia,,
mutta myö
ös hankkeen
n aiheuttam at vaikutukset esimerkiksi luontoo n ja maisem
maan voivatt
aiheuttaa välillisiä
v
vaik
kutuksia ihm
misiin. Alustavasti hankke
een merkittä
ävimmät sos
siaaliset vai-kutukset ovat asumisv
viihtyvyyteen
n ja virkistyk
kseen (metsästys, marja
astus, ulkoilu
u) kohdistu-via. Lisäksi ihmisiin ko
ohdistuvia va
aikutuksia vo
oi syntyä tuu
ulivoimalaito
osten melun ja välkkeen
n
kokemisestta, maisema
an muutokse
esta, tuulivo
oimalaitokse
een kertyvän
n jään mahd
dollisesti ai-heuttamistta turvallisuu
usriskeistä ssekä voimajo
ohtojen koettuista tervey
ysvaikutuksista. Sosiaa-lisia vaikuttuksia syntyy
y sekä tuuliv
voimapuiston
n rakentamis
sen että sen
n käytön aika
ana.
Käytännössä ihmisiin kohdistuvatt vaikutukse
et ovat kiintteästi sidok
ksissa hankk
keen muihin
n
vaikutuksiin ja muodo
ostavat yhtee
envedon kaikesta siitä, miten asuk
kkaat kokeva
at hankkeen
n
aiheuttama
at muutokse
et.
Ihmisiin ko
ohdistuvia vaikutuksia
v
v
voi ilmetä jo
j hankkeen
n suunnittelu
u- ja arvioin
ntivaiheessa
a
mm. asukkaiden huolena tai epä varmuutena
a tulevaisuud
desta. Huolii ja epävarm
muus voivatt
liittyä sekä
ä tuntematto
omaksi koetttuun uhkaan
n että tietoo
on mahdollissista tai tode
ennäköisistä
ä
vaikutuksis
sta. Siten as
sukkaiden pe
elko ja muu
utosvastarintta eivät vältt
ttämättä liity
y vain oman
n
edun puolu
ustamiseen, vaan tausttalla voi olla
a myös monipuolinen tie
eto paikallis
sista olosuh-teista, risk
keistä ja mah
hdollisuuksissta. Myös huolen seuraukset yksilöön
n ja yhteisöö
ön ovat riip-pumattomiia siitä, onko
o pelkoon ob
bjektiivisen tarkastelun
t
perusteella
p
a
aihetta vai ei.
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15.2

Lähtötied
dot ja arviiointimene
etelmät

Hankkeen v
vaikutuksia ihmisten terv
veyteen, elin
noloihin ja viihtyvyyteen
n on arvioitu asiantuntija-arviona o
olemassa ole
evien lähtötietojen ja arrviointiprose
essin aikana kerättyjen ttietojen perusteella. H
Hankkeen va
aikutuksia ilm
misten elinolloihin ja viih
htyvyyteen on
o arvioinut FCG Suunnittelu ja te
ekniikka Oy:stä FM Taina
a Ollikainen.
Arvioinnin lä
ähtötietoina on
o käytetty tietoja
t
hankk
keen lähialue
een asutukse
esta, vapaa-a
ajan asutukarvioinnissa
sesta sekä m
muiden vaiku
utusten arvio
oinnin yhteyd
dessä tuotetttuja tietoja. Vaikutusten
V
on hyödynn
netty muissa vaikutusosio
oissa syntyne
eitä laskenna
allisia ja laadullisia arvioitta. Mahdolliset ihmisiin kohdistuvatt terveyshaita
at on arvioitu
u vertaamallla terveyteen
n vaikuttavia
a ympäristövaikutuksia säädettyihin
n ohjearvoihiin ja tunnusslukuihin. Arv
vioinnissa on
n otettu huo
omioon, että
ohjearvoa a
alempikin arv
vo voi olla häiritsevä,
h
jo
os tilanne mu
uuttuu ratkaisevasti nyky
ytilanteesta.
Arvioinnissa
a on hyödynn
netty myös YV
VA-prosessin
n aikana saattuja lausunto
oja ja mielipitteitä.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
v
arvioinnin tu
ueksi toteuttettiin asukaskysely kev
väällä 2014.
Asukaskyse
ely kohdenne
ettiin yhteen
nsä noin 60 0 kotitaloud
delle ja loma
a-asuntojen omistajalle
ella. Postitse
hankkeen k
keskeisellä vaikutusalue
v
e toteutettavassa kysely
yssä selvitetttiin hankealueen nyky
yistä käyttöä, asukkaide
en ja loma-a
asukkaiden suhtautumis
sta hankkee
eseen ja arvioita hank
kkeen aiheu
uttamista va
aikutuksista mm. virkis
stykseen ja maisemaa n. Asukaskyselyn tote
euttamisen jälkeen
j
hank
kkeen vaihto
oehdoista on
n jätetty pois söhkänsiirt
rtovaihtoehto VEA. Asu
ukaskyselylo
omake on liitteessä 2 ja k
kyselyn tulokset on esite
etty kohdasssa 15.1.4.
Ihmisiin ko
ohdistuvien vaikutusten
v
arvioinnissa
a on pyritty selvittämään ne alueett ja väestöryhmät, joihin vaikutus
sten voidaan
n arvioida k
kohdistuvan voimakkaim
mmin. Vaikuttusten arvioinnissa on
n merkittän painotettu hankealueen lähialuetta
a. Ihmisiin kohdistuvien
k
n vaikutusten
vyyden arv
vioinnissa ja vertailussa on otettu h uomioon yle
eisinä kriteereinä vaikuttuksen suuruus ja alue
eellinen laajuus, vaikutu
uksen kohtee
ena olevan asutuksen
a
määrä
m
sekä v
vaikutuksen
kesto. Erity
yisen merkitttäviä ovat pysyvät
p
vaik
kutukset, jois
sta aiheutuu
u huomattav
via muutoksia laajalle alueelle ja/ttai suurelle asukasmäärä
a
älle.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
v
arvioinnin
a
tu
ukena on käy
ytetty sosiaa
ali- ja tervey
ysministeriön ihmisiin kohdistuvie
en vaikutusten arvioinni n opasta se
ekä terveyde
en- ja hyvin voinnin laitoksen ihm
misiin kohdisttuvien vaiku
utusten arvio
oinnin käsik
kirjaa. Vaikuttusten tunniistamisessa
on hyödynn
netty erilaisia edellä mainituissa opp
paissa olevia
a tunnistuslistoja sekä v
voimajohtohankkeiden
n arviointiin laaditun
l
opp
paan vaikutu smatriisia (R
Reinikainen, Karjalainen 2005).

15.2.1

Virkistys

Virkistyskäy
yttövaikutuk
ksien arvioinnissa on kiin
nnitetty huomiota erityis
sesti Lestijärrven merkitykseen erä
ä- ja luontom
matkailun alueena. Lest ijärvellä, osiin hankealue
eella, sijaitse
ee seudullisesti tärkeittä virkistys- ja patikointtireittejä erillaisine raken
nteineen (es
sim. laavupa
aikat), jotka
palvelevat paikallisten asukkaiden lisäksi mattkailijoita laa
ajalta alueelta. Arvioinn
nin lähtötietoina käyte
ettiin tietoja hankkeen lähialueen v
virkistys- ja matkailupa
alveluista, a sutuksesta,
loma-asutuksesta sekä
ä muiden vaikutusten arrvioinnin yhteydessä tuotettuja tiettoja. Virkistyskäyttöva
aikutusten arviointityön yhteydessä on haastate
eltu alueen virkistysreiti
v
istöstä vastaavia tahojja ja hankea
alueella toim
mivan metsässtysseuran edustajia.
e
As
sukaskyselysssä selvitettiin, miten usein ja mihin käyttöta
arkoitukseen
n asukkaat ja loma-asuk
kkaat käyttä
ävät hankealuetta sekä
ä asukkaiden näkemyks
siä tuulivoim
mapuiston vaikutuksista virkistyskäyt
v
tölle. Lisäksi arvioinnis
ssa on hyödy
ynnetty YVA
A-prosessin a
aikana saatuja lausuntoja ja mielipite
teitä.

15.2.2

Melu

Tuulivoimap
puistosta aih
heutuvaa melua ja sen vaikutuksia ihmiseen on
o arvioitu k
kappaleessa
15.10 esitettyjen melum
mallinnusten
n pohjalta. S
Samassa kap
ppaleessa on
n esitetty my
yös arvioinnissa käyte
etyt melun ohjearvotaul
o
ukot. Melun
n merkittävy
yyttä on arvioitu hankke
een lähialueen asuin- ja vapaa-ajan rakennus
sten osalta. Lisäksi on selvitetty
s
kirrjallisuuden avulla sitä,
miten ihmis
set kokevat tuulivoimala
aitosten aihe
euttaman melun
m
elinym
mpäristössään
n. Tuulivoimaloiden m
melun ohje
earvona on käytetty S
Suomessa Valtioneuvoston päätök
ksen (VNp
993/1992) mukaisia me
elutason ohjjearvoja. So siaali- ja terrveysministe
eriö on antan
nut Asumisterveysohje
marakentaeessa 2003 pientaajuise
elle melulle ohjeelliset enimmäisarv
e
vot. Tuulivoim
misen suun
nnittelussa ympäristömi
y
inisteriö suo
osittelee käy
ytettäväksi ohjeessa
o
essitettyjä ns.
suunnitteluohjearvoja. Näillä suun
nnitteluohjea
arvoilla pyrittään varmistamaan, etttei tuulivoiheudu kohtu
uutonta häiriötä.
maloista aih
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15.2.3

Varjostus
s

Varjostuksen vaikutuk
kset ihmisee n on arvioittu ottaen hu
uomioon vaik
kutusalueella
a sijaitsevatt
herkät koh
hteet eli vapa
aa-ajan ja va
akituinen as
sutus sekä ka
appaleessa 1
15.11 esitetyt vaikutuk-set valo-olosuhteisiin. Suomessa e
ei ole viranom
maisten anta
amia yleisiä määräyksiä tuulivoima-loiden muo
odostaman varjostuksen
v
n enimmäisk
kestoista eik
kä varjonmu
uodostuksen arviointipe-rusteista. Varjostusva
V
ikutusten arrvioinnissa on
o hyödynne
etty Ruotsisssa käytössä
ä olevia oh-jearvoja. Ruotsin
R
ohjearvot ovat v
varjostuksen
n osalta 8 tu
untia varjosttusta vuodes
ssa, jos var-jostusmalliinnus on teh
hty ns. norm
maalintilantee
en mukaan ja
j 30 tuntia,, jos mallinn
nus on tehty
y
ns. pahimm
man tilanteen mukaan.

15.3

Nykytila
anne

15.3.1

Väestö ja
a asutus

Lestijärvelllä asui vuoden 2013 lop
pussa 818 asukasta. Les
stijärven kun
nnan asutus
s on sijoittu-nut pääosin kunnan ke
eskustaajam
man läheisyy
yteen sekä Lestijärventie
L
en eli kantattien 58 var-relle. Kinn
nulan kunnassa, joka ssijaitsee suu
unniteltujen tuulivoimal oiden kaakk
koispuolella,,
asutus on sijoittunut kantatien
k
58
8 varrelle ja Kinnulan ku
unnan taajam
maan. Kinnu
ulan väestö-määrä oli vuoden
v
2013 lopussa 1 769 asukas
sta. Loma-as
sutus on suu
unniteltujen tuulivoima-loiden lähe
eisyydessä keskittynyt
k
e
erityisesti Les
stijärven ran
nnalle, mutta
a myös pien
nempien jär-vien rannoilla on joitak
kin loma-asu
untoja.
Alle kilome
etrin etäisyy
ydellä suunn
nitelluista tu
uulivoimalois
sta on maasstotietokann
nan mukaan
n
vaihtoehdo
oissa 1 ja 2 yhdeksän assuinrakennusta ja viisi vapaa-ajan
v
a
asuntoa ja vaihtoehdosv
sa 3 yksi asuinrakenn
a
us ja yksi v
vapaa-ajan asunto.
a
Vasttaavasti alle
e viiden kilometrin etäi-syydellä su
uunnitelluista
a tuulivoima
aloista on va
aihtoehdoissa 1 ja 2 no in 349 asuin
nrakennusta
a
ja noin 29
92 vapaa-aja
anasuntoa ja
a vaihtoehdossa 3 noin
n 342 asuinrrakennusta ja noin 281
1
vapaa-ajan
n rakennusta
a. Hankealu
ueelle sijoittu
uu neljä kylää, Mattila, Tikka, Simiilä ja Musti-kankylä. Suunniteltuja
S
a tuulivoima loita lähimm
mät asuinrak
kennukset siijaitsevat ky
yseisissä ky-lissä Lestijärventien, Konttikosken
K
ntien, Kinnulantien ja Ittälahdentien varsilla. Lä
ähimmät va-paa-ajan asunnot
a
sijaiitsevat Lestiijärven sekä
ä pienempien
n järvien (m
mm. Iso-Lem
mmistö, Leh-tosenjärvi ja Valkeinen
n) rannoille.
Hankealueen sisäiset sähköasema
at ja niitä yhdistävä 110 kV voim
majohtoreitti sijouttuvatt
etäälle asu
utuksesta. Vo
oimajohto siijoittuu pääo
osin metsäalueelle ja etä
äisyyttä lähim
mpiin asuin-ja lomarak
kennuksiin Siimilän peltoa
aukeiden ete
eläpuolella on 350–600 m
metriä. Musttikankylässä
ä
etäisyyttä voimajohdon
n ja asutukssen välissä on
o lähimmillä
äänkin yli 60
00 metriä. Sähköasematt
sijoittuvat metsäalueille ja etäisyy
yttä lähimpiin asuinrakennuksiin Ma
attilan kylällä
ä on yli 700
0
metriä.
Suunniteltu
u sähkönsiirrtoreitti VEB sijoittuu pä
ääosin maa- ja metsäta
alousalueelle
e Lestijärven
n
kunnan alu
ueella. Johtoreitin läheisy
yyteen ei sijjoitu merkitttäviä asutusk
keskittymiä. Sähkönsiir-toreitti VEC
C on alkuosan kahdeksa
alla kilometrillä sama kuin
k
johtoreitttivaihtoehto
o VEB ja si-on ja Vimpe
joittuu Les
stijärven, Ha
alsuan, Perho
elin kuntien sekä Alajärv
ven kaupung
gin alueelle.
Suunniteltu
u sähkösiirto
oreitti VEC ssijoittuu olemassa olevien voimajoh
htoreittien rinnalle
r
pää-osin maa- ja metsätalousalueille. Nykyiset voimajohtoreitit sijoittuv
vat pääsäänttöisesti asu-tuskeskitty
ymien ulkopuolelle, jote
en sähkönsiirtoreitin VEC
C läheisyyte
een ei myös
skään sijoitu
u
merkittäviä
ä taajamia ta
ai muita asu
utuskeskittym
miä.
Tarkempi kuvaus
k
väestöstä ja asuttuksesta on esitetty kap
paaleessa 7.4
4.

15.3.2

Virkistysk
käyttö

Hankealue on pääosin metsätalousskäytössä ja
a muiden me
etsätalousalu
ueiden tavoin hankealu-etta voidaa
an käyttää ulkoiluun,
u
m
marjastuksee
en, sienestyk
kseen ja luo
onnon tarkka
ailuun. Han-kealue sijo
oittuu Lestijärven Metsä
ästysyhdisty
ys ry:n mets
sästysvuokra
a-alueelle, jonka
j
koko-naispinta-a
ala on noin 14 000 heh
htaaria. Mets
sästysseura myy alueille
een myös pienriistan ja
a
hirvieläinte
en vieraslupiia ulkopuolissille metsästtäjille. Lisäksi alueen tu ntumaan sijjoittuu valti-onmailla Metsähallituk
M
ksen pienriissta- ja hirviilupa-alueita
a. Alueen m
metsästystä on käsitelty
y
tämän selo
ostuksen kap
ppaleessa 17
7.
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Kuva 15.1.

Vakituinen asutus ja vapaa‐ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella toteutusvaihtoehdoissa VE1
ja VE2.

Kuva 15.2.

Vakituinen asutus ja vapaa‐ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella toteutusvaihtoehdossa VE3.
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Hankealueen läheisyytteen sijoittuu
u Peuranpolun runkoreittti sekä Hirv
vaan kierros. Peuranpol-ku on 115 km mittainen retkeilyre
eitistö Pohjo
ois-Pohjanma
aalta Keski-S
Suomeen ja se sijoittuu
u
Perhon, Kinnulan, Kivijärven, Lesstijärven ja Reisjärven kuntien
k
alue
eelle. Merkittty polku on
n
eteläisen ja
a läntisen Suomen pisin
n retkeilyreittti. Polku mu
utkittelee tav
vanomaisten
n talousmet-sien lisäksi luonnontila
aisten ja su ojeltujen ma
aiden halki Salamanperrän luonnonpuistossa ja
a
Etelä-Sydä
änmaan suojelualueella ssekä Salama
ajärven kans
sallispuistosssa.
Hankealueen läheisyyd
dessä on Pe
euranpolun reitistön
r
pysäköintipaikk
kojen lisäksi melko run-saasti retk
keilyä palvele
evia rakente
eita mm. op
pastetauluja, laavuja ja tulentekopaikkoja. Osin
n
hankealuee
elle sijoittuu myös Lestijjärven mootttorikelkkaura, jonka pitu
uus 82 km.

15.4

Asukask
kysely tuu livoimapuiston vaik
kutuksista

15.4.1

Asukasky
yselyn toteu
utus

Ihmisiin ko
ohdistuvien vaikutusten arviointityön tueksi ja asukkaiden hankkeesee
en suhtautu-misen selv
vittämiseksi toteutettiin
t
a
asukaskysely keväällä 2014.
2
Asukasskyselyn koh
hderyhmänä
ä
olivat tuulivoimapuisto
on vaikutusa
alueen vakitu
uiset asukkaat ja vapaa--ajan asunto
ojen omista-jat. Kysely
yn otos oli yh
hteensä 600
0 kotitaloutta
a. Kyselyyn saatiin yhtee
ensä 200 va
astausta, jo-ten kyselyn
n vastausakttiivisuus oli 3
33 prosenttia.
Asukaskyse
elyn kysymy
ykset liittyiv
vät vastaajie
en taustatietojen lisäksi hankealueen nykyiseen
n
nkkeeseen suhtautumi-käyttöön, näkemyksiin
n tuulivoima
apuistohankkeen vaikuttuksista, han
seen sekä tiedottamiseen. Kysely
yssä käytettiin monivalin
ntakysymykssien lisäksi avoimia ky-symyksiä, joihin asukk
kaat vastasi vat vapaamuotoisesti. Kyselyn
K
muk
kana asukka
aille lähetet-tiin tiivis ku
uvaus hankk
keesta. Kyse
elylomake on
n liitteessä 2.

15.4.2

Asukasky
yselyn vasta
aajat

Asukaskyse
elyyn vastan
nneista 57 p
prosenttia oli
o vakituisia asukkaita jja 41 prosen
nttia vapaa-ajan asukk
kaita. Kyselyyn vastanne
eista 80 pros
senttia asui tai
t omisti lom
ma-asunnon
n Lestijärvel-lä, 15 pros
senttia Kinnulassa ja lop
put 5 prosenttia muuallla tuulivoima
apuistohank
kkeen vaiku-tusalueella
a (Halsua, Re
eisjärvi, Yliviieska).
Vastaajia pyydettiin
p
arrvioimaan, k
kuinka kauka
ana he asuiv
vat tai kuinka
a kaukana heidän
h
omis-tamansa vapaa-ajan
v
asunto
a
sijaittsee Lestijärrven tuulivoimapuiston h
hankealuees
sta. Kaikista
a
vastanneis
sta 16 prosenttia arvioi e
etäisyydeksi alle kilomettrin, 68 prossenttia 1-5 kilometriä
k
ja
a
14 prosentttia yli 5 kilometriä.
Kyselyyn vastanneet
v
olivat
o
asunee
et tai omista
aneet loma-asunnon tuu
ulivoimapuis
ston lähialu-eella keskimäärin 23 vuotta. Va stanneista 11 prosenttia oli asunu
ut tai omisttanut loma-0 vuotta ja 1
17 prosenttia
a alle viisi vu
uotta.
asunnon allueella yli 50

15.4.3

Hankealu
ueen nykyin
nen käyttö

Kyselyssä selvitettiin, miten hyvin asukkaat tu
untevat suun
nnitellun Lesstijärven tuulivoimapuis-ton hankea
alueen, mihin tarkoitukssiin he aluettta käyttävät ja mikä me
erkitys aluee
ella on asuk-kaille. Kyselyyn vastan
nneista 80 % ilmoitti tu
untevansa alueen joko e
erittäin hyvin tai melko
o
hyvin. Han
nkealuetta ilm
moitti käyttä
ävänsä erilaisiin harrasttuksiin ja toiimintoihin 68 prosenttia
a
kyselyyn vastanneista..
Suosituin virkistyskäyt
v
ttömuoto su
uunnitellulla tuulivoimapuiston aluee
ella on kyse
elyn mukaan
n
marjastus. Aluetta käy
yttää marjasstukseen 62 prosenttia kaikista
k
kyse
elyyn vastan
nneista. Liik-kumiseen yleisesti
y
han
nkealuetta k
käyttää 54 prosenttia, ulkoiluun tai lenkkeilyyn 53 prosent-tia, luonno
on tarkkailuu
un 47 prosen
nttia ja sienestykseen 44
4 prosenttia
a kaikista ky
yselyyn vas-tanneista. Metsästykse
een aluetta käyttää 29 prosenttia kaikista
k
kyse
elyyn vastanneista. Vas-tanneista 12
1 % käyttä
ää aluetta m
muihin toimintoihin, joina mainittiin metsänhoitto, kalastus,,
työ, luonno
on ihailu, rentoutuminen
n, maanvilje
ely, asuminen ja geokätk
köily. Lähellä hankealu-etta asuvatt tunsivat alueen parem min ja käytttivät aluetta enemmän k
kuin kauemp
pana asuvat.
Alle kilome
etrin etäisyy
ydellä asuvissta vastaajista 90 % tun
ntee alueen ja käyttää aluetta har-rastuksiin tai
t muihin to
oimintoihin. Yli viiden kilometrin etä
äisyydellä assuvista vasta
aajista 48 %
tuntee alue
een ja 30 % käyttää alu etta harrastuksiin tai mu
uihin toiminttoihin.
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Kuva 15.3.

Vastaukset kyysymykseen ”K
Kuinka hyvin tu nnette alueen, jolle Lestijärve
en tuulivoimapuuistoa suunni‐
tellaan?”

Kuva 15.4.

Kuinka usein oleette käyttäneett suunnitellun Lestijärven
L
tuullivoimapuiston
Vastaukset kyysymykseen ”K
aluetta seura
aaviin harrastukksiin tai muihin toimintoihin?”

Vastaajilla oli mahdollisuus kuvaillla myös av
vovastauksin
n alueen nykyistä käytttöä tai sen
sa korostettiiin erityisestti alueen luonnon rauhaa
a ja erämaissta luonnetmerkitystä. Vastauksiss
ta. Aluetta kuvattiin tärkeänä virkistys-, viihty
ymis- ja rauhoittumispaikkana. Osa vastaajista
oli huolissaa
an alueen ja
atkokäytöstä esimerkiksii metsästysa
alueena.
Asukkaiden
n näkemykse
et hankkeen vaikutuksistta
Asukaskyse
elyssä selvittettiin asukk
kaiden näke
emyksiä tuu
ulivoimapuisttohankkeen oletetuista
vaikutuksista monivalintakysymyk
ksillä ja avo
oimilla kysymyksillä. Monivalintaky
ysymyksissä
asukkaat arvioivat tuullivoimapuisto
ohankkeen v
vaikutuksia asumisviihty
yisyyteen se
ekä yhteensä 20 eri te
ekijään, jotka
a jakautuiva
at neljään ko
okonaisuutee
en: virkistyskäyttö, ymp äristön laatu, asuinalu
ueen arvostu
us sekä talous ja työllisy
yys. Monivalintakysymyksissä vasta
aajat arvioivat, ovatko
o vaikutukset kielteisiä vai
v myönteissiä. Avoimiss
sa kysymyks
sissä asukka
aita pyydettiin mainits
semaan tuulivoimapuisto
ohankkeen m
merkittävimpiä myönteiisiä ja kielte
eisiä vaikutuksia.
yksilöllistä, mikä tuli esille myös te
puiston vaik
kutusten kok
keminen on y
ehdyn kyseTuulivoimap
lyn tuloksis
ssa. Vaikutus
sten arvioiminen voi joid
denkin tekijö
öiden osalta olla myös v
vaikeaa, mitä kuvaa ”e
en osaa sano
oa” vastauste
en suuri mää
ärä.
Kyselyyn va
astanneista 34 % oli sitä mieltä, etttä suunnitelllulla Lestijärrven tuulivoi mapuistolla
ei ole vaiku
utusta oman
n asuinaluee
en tai vapaa
a-ajan asunnon lähiymp
päristön viih
htyisyyteen.
Vastanneistta 15 % arv
vioi tuulivoim
mapuiston va
aikutukset jo
oko erittäin tai melko m
myönteisiksi
ja 45 % jok
ko erittäin ta
ai melko kieltteisiksi.
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Loma-asuk
kkaat arvioiv
vat tuulivoim
mapuiston va
aikutukset lä
ähiympäristö
ön viihtyisyyteen kieltei-semmiksi kuin vakituis
set asukkaa
at. Loma-asu
ukkaista 61 % ja vakitu
uisista asukk
kaista 32 %
arvioi tuullivoimapuisto
on vaikutuk
kset joko melko
m
tai errittäin kielte
eisiksi. Myös
s vastaajien
n
asuinpaikan etäisyys hankealueessta vaikutta
aa merkittäv
västi siihen,, millaisiksi vaikutuksett
arvioidaan. Alle kilome
etrin etäisyy
ydellä hankealueesta asu
uvista 53 % ja yli viiden kilometrin
n
etäisyydellä asuvista 23
2 % arvioi v
vaikutukset joko
j
melko tai
t erittäin k
kielteisiksi.

Kuva 15.5.

Vastaajien näkemykset tuu livoimapuistohankkeen vaikuttuksista asuinym
mpäristön viihtyisyyteen

Asukaskyse
elyssä kysyttiin myös ssuunnitellun
n uuden voimajohtoyhte
eyden vaiku
utuksista lä-hiympärisö
ön viihtyisyy
yteen. Kysely
yyn vastanneista 56 % oli sitä mielltä, että uud
della voima-johtoyhtey
ydellä ei ole vaikutusta oman asuinalueen tai vapaa-ajan
v
a
asunnon läh
hiympäristön
n
viihtyisyyte
een. Vastan
nneista 5 % arvioi voim
majohtoyhte
eyden vaikuttukset joko erittäin taii
melko myö
önteisiksi ja 29 % joko e
erittäin tai melko
m
kielteis
siksi.
Loma-asuk
kkaat arvioiv
vat sähkönsiiirron vaikuttukset lähiym
mpäristön vi ihtyisyyteen
n kielteisem-miksi kuin vakituiset asukkaat.
a
Lo ma-asukkais
sta 36 % ja vakituisista asukkaista 22 % arvioii
tuulivoimapuiston vaik
kutukset joko
o melko tai erittäin
e
kielte
eisiksi. Myöss vastaajien asuinpaikan
n
etäisyys hankealueestta vaikuttaa siihen, millaisiksi vaikutukset arv
vioidaan. Alle
e kilometrin
n
etäisyydellä hankealue
eesta asuvistta 47 % ja yli
y viiden kilometrin etä isyydellä asuvista 26 %
arvioi vaiku
utukset joko
o melko tai e
erittäin kielte
eisiksi.

Kuva 15.6.

Vastaajien näkemykset uudden voimajohto
oyhteyden vaiku
utuksista asuinyympäristön viihtyisyyteen

Vastaajia pyydettiin
p
arrvioimaan errikseen mais
seman muuto
oksen sekä ttuulivoimalo
oiden äänen,,
valojen ja varjostuksen
n vaikutuksi a asumisviih
htyisyyteen. Puolet tai y
yli puolet (50
0 % - 55 %))
vastaajista
a arvioi voim
maloiden ään
nen, maisem
man muutoks
sen, lapojen liikkeen ja voimaloiden
n
näkymisen
n vaikuttavan
n kielteisest i tai erittäin kielteisesti asumisviihty
tyisyyteen. Vähiten
V
kiel-teiseksi arv
vioitiin voim
maloiden lapo
ojen aiheutttama varjosttus. Melko ssuuri osa (te
ekijästä riip-puen 35 % - 56 %) vastaajista
v
o
oli sitä mielttä, ettei esitetyillä tekijö
öillä ole vaik
kutusta asu-misviihtyisyyteen.
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Suunnitellusta tuulivoim
mapuistosta alle kilome
etrin etäisyyd
dellä asuvatt suhtautuiva
at muutoksiin kauttaa
altaan kielteisemmin kuin kauempan
na asuvat. Myös
M
vapaa-ajan asukka
aat suhtautuivat kaikk
kiiin muutoks
siin kielteise
emmin kuin v
vakituiset as
sukkaat.

Kuva 15.7.

Vastaajien nä
äkemykset suun
nniteltujen tuuliivoimaloiden va
aikutuksista asu
uinympäristön viihtyisyyteen

Asukaskyse
eisiä vaikuelyn perustee
ella tuulivoim
mapuistohan
nkkeella koe
ettiin olevan eniten kielte
tuksia ympä
äristön laatu
uun ja asuinalueen arvo stukseen liitttyviin tekijö
öihin (kuva 1
15.8.). Kielteisimmin h
hankkeen arrvioitiin vaikuttavan alue
een hiljaisuu
uteen, rauha
allisuuteen ja
a arvostukseen vapaa
a-ajan asunto
oalueena (ylli 60 % vasttaajista arvio
o vaikutukse
et kielteisiksii tai erittäin
kielteisiksi). Myönteisim
mmin hankke
een arvioitiin
n vaikuttava
an alueen työ
öllisyyteen j a talouteen
(yli puolet vastaajista arvioi vaikuttukset myön
nteisiksi tai erittäin myö
önteisiksi). V
Varsin suuri
osa kyselyy
yn vastanneista arvioi, ettei
e
tuulivo
oimapuistoha
ankkeella ole
e merkittäviä
ä vaikutuksia.
Loma-asukk
kaat arvioiva
at tuulivoima
apuiston vai kutukset kauttaaltaan kielteisemmin
n kuin vakituiset asukk
kaat. Myös vastaajien
v
asuinpaikan e
etäisyys han
nkealueesta vaikuttaa m
merkittävästi
siihen, millaisiksi vaiku
utukset arvio
oidaan. Alle kilometrin etäisyydellä hankealuee
esta asuvat
arvioivat va
aikutukset se
elvästi kielte
eisemmiksi k
kuin kauemp
pana asuvat.
Avoimissa k
kysymyksiss
sä asukkailta
a kysyttiin, m
millaisia myö
önteisiä vaik
kutuksia ja h
haittavaikutuksia tuuliv
voimapuisto
ohankkeesta voi aiheutua
a (taulukko 15-1). Noin 5 % vastaa
ajista vastasi avoimeen
n kysymykse
een, ettei tuulivoimapuisstosta aiheud
du mitään haittavaikutu ksia ja noin
11 %, etteii tuulivoimapuistosta ole
e mitään hy
yötyjä. Asukk
kaiden mainitsemia merrkittävimpiä
haitallisia v
vaikutuksia olivat
o
meluhaitat, muuto
okset maisem
massa sekä haitat luonn
nolle ja erityisesti eläiimille ja linn
nuille. Merkitttävimpinä m
myönteisinä vaikutuksina mainittiin työpaikkojen lisäänty
yminen, vero
otulot ja mu
uut aluetalou
udelliset hyö
ödyt paikkak
kunnalle sek
kä ympäristöystävällin
nen, puhdas energia.
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Kuva 15.8.

Vastaajien näkemykset tuu livoimapuistohankkeen vaikuttuksista eri toim
mintoihin

1. Kyselyyn vasstanneiden mainnitsemia tuulivoimapuistohankkeen hyötyjä jja haittoja (sulu
uissa maininto‐‐
Taulukko 15‐1
jen määrä)
Hyötyjä
Työpaikko
ojen lisäänty
yminen (62)
Verotulot ym. hyödyt paikkakunn
nalle (50)
Puhdas ja
a ympäristöy
ystävällinen ssähkö (26)
Vuokratullot kiinteistön omistajille
e (13)
Uudet ja parannettavat tieyhteyd
det (12)
Piristysruiske kyläyhteisölle (7)
Halvempi sähkö (2)
Ei mitään myönteisiä vaikutuksia (22)

Haittoja
Melun lisääntyminen ((59)
Vaikutukset maisemaa
an (35)
Haitat luonnolle / eläim
mille / linnuiille (24)
Luonnonra
auhan häiriin
ntyminen (17)
Valo ja välke (17)
Kiinteistöjen arvon ale
eneminen (1
15)
Asumisviih
htyisyyden v
väheneminen
n (15)
Kaunis ma
aalaisympäriistö tuhoutuu (9)
Haitat virk
kistyskäytölle
e ja metsästtykselle (8)
Raskaan liiikenteen lisä
ääntyminen (5)
Terveysha
aitat (4)
Haitat matkailuyritykssille (4)
Kannattam
maton hanke
e (4)
Naapurikateus (2)
Ei mitään haittoja (11 )
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15.4.4

Asukkaide
en suhtautu
uminen han
nkkeeseen

Asukkaiden
n suhtautumista hankkeeseen selvittettiin kysely
yssä väittäm
mämuotoisilla
a kysymyksillä. Asukk
kailla oli myö
ös mahdollis
suus esittää avoimissa kysymyksissä
k
ä toiveita jattkosuunnittelulle ja ym
mpäristövaik
kutusten arvioinnille.
Vastaajista 74 prosentttia piti tuuliv
voimaa ymp
päristöystävä
ällisenä tapa
ana tuottaa energiaa ja
69 prosentin mielestä tuulivoiman
t
osuutta Suo
omen sähkön
ntuotannossa
a tulisi lisätä
ä. Kuitenkin
vain alle p
puolet vastaajista piti Lestijärven
L
a
aluetta sove
eltuvana tuu
ulivoimarake
entamiselle.
Tässä oli kuitenkin näh
htävissä selk
keä ero vak
kituisten asukkaiden ja vapaa-ajan
v
asukkaiden
akituisista as
sukkaista 57
7 prosenttia ja vapaa-ajjan asukkaissta 31 provälillä. Vasttanneista va
senttia kats
soi, että Les
stijärven alue soveltuu ttuulivoimarakentamiselle
e. Kyselyyn vastanneet
loma-asukk
kaat suhtauttuvat myös yleisesti otta
aen tuulivoimaan kielteisemmin ku in kyselyyn
vastanneet vakituiset asukkaat.
a
Väittämän ”Lestijärven
ta, joiden n
napakorkeus
s
täysin tai m
melko samaa
a
tä väittämä
än kanssa olii

tuulivoimap
puiston hank
kealueelle tu
ulisi rakentaa
a 121 tuuliv
voimalaitoson noin 13
37 metriä ja yksikköteho
o 3,5 MW (V
Vaihtoehto 1)” kanssa
mieltä oli 27
2 % kysymy
ykseen vasta
anneista. Täysin tai mel ko eri miel50 % kysym
mykseen vasstanneista.

Väittämän ”Lestijärven
ta, joiden n
napakorkeus
s
täysin tai m
melko samaa
a
tä väittämä
än kanssa olii

tuulivoimap
puiston hank
kealueelle tu
ulisi rakentaa
a 121 tuuliv
voimalaitoson noin 17
70 metriä ja yksikköteho
o 3,5 MW (V
Vaihtoehto 2)” kanssa
mieltä oli 21
2 % kysymy
ykseen vasta
anneista. Täysin tai mel ko eri miel54 % kysym
mykseen vasstanneista.

Väittämän ””Lestijärven tuulivoimap
puiston hank
kealueelle tu
ulisi rakentaa
a 87 tuulivoiimalaitosta,
joiden napa
akorkeus on noin 170 metriä
m
ja yksiikköteho 3,5
5 MW (Vaiht
toehto 3)” k
kanssa täysin tai melk
ko samaa mieltä
m
oli 28 % kysymyk
kseen vastan
nneista. Täys
sin tai melko
o eri mieltä
väittämän k
kanssa oli 47
7 % kysymy
ykseen vasta
anneista.
Väittämän ”Lestijärven
n tuulivoima
apuiston rak
kentamisen haitat ovatt hyötyjä ssuuremmat”
sin tai melko
o samaa mie
eltä oli 45 % kysymykse
een vastann
neista. Täysi n tai melko
kanssa täys
eri mieltä v
väittämän ka
anssa oli 39 % kysymyksseen vastann
neista.
Väittämän ””Lestijärven tuulivoimap
puiston raken
ntaminen on
n tärkeää valtakunnallise
esti” kanssa
täysin tai m
melko samaa
a mieltä oli 47
4 % kysymy
ykseen vasta
anneista. Täysin tai mel ko eri mieltä väittämä
än kanssa olii 41 % kysym
mykseen vasstanneista.
Väittämän ”Lestijärven tuulivoimapuiston rake
entaminen on
o tärkeää Lestijärven
L
jja naapurisa täysin tai melko sama
aa mieltä oli 53 % kysy
ymykseen va
astanneista.
kuntien alueelle” kanss
Täysin tai m
melko eri mie
eltä väittämän kanssa o li 36 % kysy
ymykseen va
astanneista.
Väittämän ”Lestijärven
n tuulivoima
apuistoa ei tulisi toteutttaa, vaan vastaava
v
en
nergia tulisi
tuottaa muilla tavoilla (vaihtoehto
o 0)” kanss a täysin tai melko sama
aa mieltä olli 37 % kysymykseen vastanneistta. Täysin ta
ai melko erii mieltä väitttämän kans
ssa oli 48 % kysymykseen vastan
nneista.
Vastausten mukaan Les
stijärven tuu
ulivoimapuisston rakentamiseen suhttaudutaan va
arsin kriittisesti. Lähes
s puolet kys
selyyn vastanneista piti hankkeen haittoja hyöty
yjä suuremp
pina ja vain
noin neljännes vastanneista suhtau
utui ympäris tövaikutuste
en arvioinnis
ssa tarkastelltaviin vaihtoehtoihin m
myönteisestii.
Loma-asukk
kaat suhtautuvat tuulivoimapuiston
n rakentamis
seen kielteis
semmin kuin
n vakituiset
asukkaat. M
Myös vastaajjien asuinpaikan etäisyy
ys hankealue
eesta vaikutttaa siihen, m
miten hankkeeseen suhtaudutaan.. Alle kilome
etrin etäisyy
ydellä hankea
alueesta asu
uvat suhtauttuvat hankkeeseen kie
elteisemmin kuin kauempana asuvatt.
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Kuva 15.9.

Vastaajien suhtautuminen tuulivoimaan yleisesti
y
sekä nä
äkemykset Lestitijärven alueen soveltuvuudes‐‐
ta tuulivoima
aloiden rakentaamiseen ja tuullivoimapuistoha
ankkeen ja sen vaihtoehtojen toteutuksesta
t

Väittämän ”Tuulivoima
apuisto tulissi liittää rak
kennettavalla
a noin kuud
den kilometrrin pituisella
a
110 kV voiimajohdolla hankealueen
n länsipuolella sijaitseva
an 400 kV v
voimajohdon varteen ra-kennettava
alle 400 / 110
1
kV sähk
köasemalle. Sähköverkk
koon liittym isen voimajohdon reittii
noudattaa kuntarajaa. (Vaihtoehtto A)” kanssa täysin tai melko sam
maa mieltä oli
o 25 % ky-symykseen
n vastanneis
sta. Täysin ttai melko erri mieltä väittämän kan ssa oli 30 % kysymyk-seen vasta
anneista. Sähkönsiirtore ittivaihtoehtto VEA hylätttiin asukask
kyselyn toteutuksen jäl-keen eikä se
s ole mukana vaikutusa
arvioinneissa
a.
kilometrin pituisella 110
Väittämän ”Tuulivoima
apuisto tulisi liittää raken
nnettavalla noin
n
neljän k
0
ajohdon varrteen raken-kV voimajo
ohdolla hank
kealueen län
nsipuolella sijaitsevan 400 kV voima
nettavalle 400 / 110 kV sähköassemalle. Säh
hköverkkoon
n liittymisen
n voimajohdon reitti on
n
suorin mah
Vaihtoehto
hdollinen reitti tuulivoim
mapuiston ja liittymispisteen välillä (V
o B)” kanssa
a
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täysin tai m
melko samaa
a mieltä oli 31
3 % kysymy
ykseen vasta
anneista. Täysin tai mel ko eri mieltä väittämä
än kanssa olli 24 % kysy
ymykseen v
vastanneista. Johtoreitin pituutta ko
oskeva tieto
on kyselytu
utkimuksen jälkeen
j
päivitetty kahde
eksaan kilom
metriin ottaen
n mukaan h ankealueen
sisälle sijoitttuvan osuud
den.
Väittämän ””Tuulivoimap
puisto tulisi liittää raken
nnettavalla 110
1
/ 400 kV
V voimajohd
dolla Alajärven sähköa
asemalle. Vo
oimajohtoreittti sijoittuu o
olemassa ole
evan Fingrid Oyj:n 2 x 4
400 kV Pikkarala-Alajä
ärvi voimajo
ohtoreitin rin
nnalle. Voima
ajohtoreitin pituus on no
oin 58 km. ((Vaihtoehto C)” kans
ssa täysin ta
ai melko sam
maa mieltä o
oli 17 % kys
symykseen vastanneista
v
a. Täysin tai
melko eri m
mieltä väittämän kanssa
a oli 35 % k
kysymykseen
n vastanneis
sta. Johtoreiitin pituutta
koskeva tie
eto on kyselytutkimukse
en jälkeen päivitetty otttaen mukaa
an hankealu
ueen sisälle
sijoittuvan osuuden. Jo
ohtoreittiin sisältyy
s
58 k
kilometrin 40
00 kV voima
ajohtoreitin lisäksi kahdeksan kilometriä 110 kV voimajoh
htoreittiä (sa
ama kuin VEB
B).
Sähkönsiirtovaihtoehtojjen arviointii tuntui olev
van vastaajille selvästi vaikeampaa
v
kuin tuulivoimapuisto
on arviointi. Lähes puole
et vastanneissta vastasi väittämin
v
”en
n osaa sanoa
a”.

Kuva 15.10.

Vastaajien nä
äkemykset suun
nnitellun Lestijä
järven tuulivoim
mapuiston sähk
könsiirtovaihtoeehtojen toteu‐
tuksesta

15.4.5

Toiveet ja
atkosuunnitttelulle

Vastaajat e
esittivät avoimissa vasta
auksissaan ttoiveita hank
kkeen jatkos
suunnittelull e ja ympäristövaikutu
usten arvioin
nnille. Vasta
auksissa toi vottiin, että
ä tuulivoima
apuiston suu
unnittelussa
otetaan huo
omioon luon
nto ja eläimet sekä vak
kituisten asukkaiden, lom
ma-asunnon omistajien
ja maanomistajien miellipiteet niin, että haitat o
ovat mahdolllisimman vä
ähäiset.
Vastaajien mukaan tuu
ulivoimalat ovat
o
liian läh
hellä asutustta ja niitä on
n liian paljon
n. Asukkaat
malat ja voim
majohdot sijo
oitetaan mahdollisimman kauas asu
utuksesta ja
toivoivat, että tuulivoim
järven rann
nasta. Asutuksen lähellä olevia voim aloita tulisi vähentää
v
tai siirtää. Huo
olto- ja kuljetustiet tulisi sijoittaa mahdollisim
mman suureltta osin olem
massa olevien
n metsäauto
oteiden paikalle ja voim
majohdot maakaapeleihin.
Yksittäisinä huomioon otettavina
o
as
sioina kysely
yyn vastanne
eet mainitsiv
vat mm. seu
uraavat:


n maisemaa pilaavat voim
malat tulisi p
poistaa
pahiten



investointilaskelmaan on laske
ettava muka
aan voimaloiden purkuk
kustannuksett ja alueen
maisem
mointikustann
nukset
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muutto
olintujen reittit ja levähdy
ysalueet



vaikutu
ukset tuotan
ntoeläimiin



Ylä-Les
stin kylätien liikenneturv
vallisuus



mahdo
ollisuus laajentaa aluetta
a Kinnulan pu
uolelle



sähkön
n siirtoreitin lyhentämin
nen, siirtojoh
hto suoraan voimajohdo
olle, lyhin reitti
r
Ahven-lammin
n tien vartee
en sijoitettav
va muuntoas
sema

15.4.6

Hanketta koskeva tiiedotus

Tiedotusta koskevan kysymyksen
k
mukaan ky
yselyyn vasttanneet oliv
vat saaneet eritasoisestii
tietoa Lesttijärven tuulivoimapuisto
ohankkeesta
a. Vastanneista 24 % e i ollut saanu
ut minkään-laista tieto
oa tuulivoima
apuistohankk
keesta ja 37
7 % oli saan
nut tietoa, m
mutta ei riitttävästi. Vas-tanneista 39
3 % koki sa
aaneensa riitttävästi tieto
oa hankkeesta.
Vakituiset asukkaat ollivat saneet tietoa hank
kkeesta enemmän kuin loma-asukk
kaat. Loma-asukkaista 43 % ilmoitti, ettei ollu
ut saanut miitään tietoa hankkeesta.. Vakituisista
a asukkaista
a
10 % ei ollut
o
saanutt mitään tie
etoa hankke
eesta. Vakituisista asuk
kkaista 55 % ja loma-asukkaista 18 % oli sa
aanut hankk
keesta riittäv
västi tietoa. Eri etäisyykssillä hankeallueesta asu-vien mielip
piteissä ei ollut selkeitä eroja. Alle kilometrin etäisyydellä
e
asuvista 23
3 % ja yli 5
kilometrin etäisyydellä
ä asuvista 3
31 % ei ollu
ut saanut mitään tietoa hankkeesta
a. Riittävästii
tietoa oli saanut
s
alle kilometrin e
etäisyydellä asuvista 37 % ja yli 5 kilometrin etäisyydellä
ä
asuvista 46
6 % vastann
neista.
Avoimissa vastauksiss
sa useat ky selyyn vastanneet toivoivat lisää ttiedotusta voimaloiden,
v
,
teiden ja voimalinjojen
v
n sijainnista sekä suunnittelun etene
emisestä. Yk
ksittäisissä vastauksissa
v
a
toivottiin yleisiä
y
keskus
stelutilaisuu ksia, joihin myös
m
loma-a
asukkaat kuttsuttaisiin.

15.5
teen

Tuulivoimapuiston
n vaikutuk
kset ihmis
sten elinolo
oihin ja viiihtyvyy-

15.5.1

misen aikaisset vaikutu
ukset
Rakentam

Tuulivoima
apuiston rakentamisen sseurauksena
a ihmisiin ko
ohdistuvia va
aikutuksia syntyy
s
tuuli-voimaloide
en perustusten, tieyhtey
yksien ja säh
hkönsiirtoyhtteyksien rak
kentamisesta
a, kiviainek-sen louhim
misesta, rake
ennusmateria
aalien kuljetttamisesta sekä voimala
an osien kuljjettamisesta
a
ja pystytyk
ksestä. Rake
entaminen a
aiheuttaa läh
hiympäristöö
ön melua ja lisää liikenn
nettä. Tuuli-voimapuistton rakentam
misen aikaisset meluvaik
kutukset ovat kuitenkin paikallisia ja
a kestoltaan
n
melko lyhytaikaisia. Eniten rake
entamisen aikaisia
a
meluvaikutuksia
a kohdistuu lähimpänä
ä
suunniteltu
uja tuulivoim
maloita sijaittseviin loma-- ja asuinrak
kennuksiin. Rakentamisen aikaisten
n
vaikutusten tilapäisen luonteen v
vuoksi raken
ntamisesta ei
e arvioida a
aiheutuvan merkittävää
ä
haittaa. Ko
oska hankea
alueiden laa
ajuudessa ei
e ole merkittäviä eroja
a eri vaihtoe
ehdoissa, eii
myöskään rakentamise
en aikaisissa
a vaikutuksis
ssa ole merk
kittäviä eroja
a vaihtoehtojjen välillä.
Louhinnan sosiaaliset vaikutukset kohdistuvatt pääasiassa
a louhittavien
n alueiden virkistyskäyv
tön rajoittu
umiseen. Lou
uhinta-aluee
et poistuvat virkistyskäytöstä louhin nan myötä. Ne palautu-vat virkisty
yskäyttöön maisemoinn
nin jälkeen. Kestää kuittenkin vuos ia, ennen kuin
k
louhitutt
alueet ovatt metsittyne
eet. Louhinta
a ajoittuu tuu
ulivoimapuis
ston rakenta misaikaan (kesto noin 3
vuotta). Lo
ouhittavat alueet ovat p
pinta-alallisesti melko pieniä (yhteen
nsä noin 6,1
15 ha) ja ne
e
eivät sijaittse tunnettujjen virkistyssreittien lähe
eisyydessä, joten kyseissille alueille kohdistunutt
virkistyskäyttö on pääasiassa lähia
alueen asukkaiden marjastusta ja m
muuta tavanomaista vir-kistyskäytttöä. Ottaen huomioon lo
ouhintatoiminnan rajoitetun keston
n, alueiden laajuuden ja
a
virkistyskäytön palautu
uvuuden, arv
vioidaan louhinnan vaiku
utukset virkiistyskäytölle
e vähäisiksi.
Louhinnalla
a ei ole suurrista etäisyy
yksistä johtu
uen vaikutuk
ksia asumisv
viihtyvyyteen
n taikka ter-veyteen.
Louhinnalla
a saattaa olla vaikutukssia turvallisu
uuteen virkistyskäytön kautta. Louhintatoimin-nan lainsää
ädännössä ja
j ohjeistukssessa on ote
ettu kantaa louhosten tturvallisuude
en varmista-miseen. Nä
äitä ohjeita noudattama lla voidaan vähentää
v
ja poistaa louh
hinnasta aiheutuvia tur-vallisuusris
skejä.
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15.5.2

Toiminnan
naikaiset va
aikutukset

Vaikutukse
et asumisviiihtyvyytee
en
Asumisviihttyisyyteen va
aikuttavat hy
yvin monet tekijät. Tuullivoimapuisto
on asumisviiihtyisyyteen
kohdistuvistta vaikutuksista merkittä
ävimpiä ovatt maisema-, melu- ja varjostusvaikuttukset. Vaikutukset as
sumisviihtyis
syyteen kohd
distuvat erity
yisesti tuuliv
voimapuiston
n läheisyydesssä asuviin.
Alle kilomettrin etäisyydellä suunnite
elluista tuuliv
voimaloista sijaitsee vaih
htoehdoissa VE1 ja VE2
9 vakituista
a asuinraken
nnusta ja 5 lomarakennu
usta ja alle kahden kilom
metrin etäisy
yydellä 142
vakituista a
asuinrakennu
usta ja 76 lom
marakennustta. Vaihtoedossa VE3 alle kilometrin etäisyydellä voimalois
sta sijaitsee 1 vakituinen
n asuinraken
nnus ja 1 lom
marakennus. Alle kahden
n kilometrin
etäisyydella
a sijaitsee 13
34 vakituista asuinrakenn
nusta ja 40 lo
omarakennusta.
Maisemassa
a tapahtuvatt muutoksett ovat konkrreettisia vaik
kuttaessaan alueen lähi-- ja kaukomaisemaan
n sekä ihmis
sten maisem
makokemukssiin. Maisemassa tapahtuvat muuto
okset voivat
myös heike
entää läheistten asuinalue
eiden houku ttelevuutta ja
j vetovoima
aa. Hankealu
ue muuttuu
tuulivoimap
puiston toteu
utuksen myötä metsäta
alousvaltaise
esta alueesta energiantu
uotantoalueeksi, jolloiin paikallises
sti maisemassa tapahtuv
vat muutoks
set ovat alue
een läheisyy
ydessä asuville ja alue
eella liikkuville merkittäv
viä. Tuulivoiimapuiston vaikutuksia
v
maisemaan on arvioitu
näkyvyysmallinnuksen ja valokuvas
sovitteiden p
perusteella (kappale
(
8.5).
mät maisema
avaikutuksett kohdistuva
at niille aluLähiseudun asutuksen kannalta merkittävimm
eille, joille o
on sijoittunu
ut eniten asu
utusta. Tällaiisia alueita ovat
o
Similänperän peltoa
aukea, Mattilaa ja Tikk
kaa ympäröivä peltoauke
ea sekä harjjua seurailev
van tien vars
si osin hanke
kealueella ja
osin välittämästi hanke
ealueen ulko
opuolella. Nä
äkymäanalyy
ysin mukaan
n voimaloita näkyy valtaosalle viljjelyaukeiden
Asutukseen
n yhteydessä
ä olevia rak
kennuksia ka
aikissa vaihttoehdoissa. A
kohdistuvatt haitalliset maisemavaiikutukset jä ävät hankea
alueella koko
onaisuudesssaan kohtalaisiksi. Joiidenkin piha
apiirien osallta (esimerk
kiksi Similän
nperän peltoaukealla) v
vaikutukset
ovat kuiten
nkin merkittäviä. Vaihto
oehdossa VE
E2 maisemavaikutukset ovat asutu ksen näkökulmasta to
odennäköisesti haitallisim
mmat voima
aloiden suure
esta lukumäärästä ja su
uuresta korkeudesta jo
ohtuen. Asuttuksen maise
emakuvan k
kannalta vaih
htoehto VE1 on hieman edullisempi
kuin VE3. L
Lestijärven rannalla
r
sijo
oittuvissa assuinrakennuk
ksissa ja lom
marakennukssissa ei ole
kovin mone
essa paikass
sa näköyhte
eyttä tuulivo
oimaloihin. Näköyhteys
N
tuulivoimalo
oihin syntynee Lestijärven itärann
nalta Hietalahden paikke
eilta ja länsirannalta, joissa sijaitsee
e useita lomarakennuksia. Asukaskyselyyn vastanneista noin puolett (51%) arvioi tuulivoim
maloiden aiheuttaman maiseman muutoksen ja tuulivoim
maloiden näk
kymisen vaik
kuttavan asu
umisviihtyisyyteen kie
elteisesti.
Myös lentoe
estevalot mu
uuttavat ma
aiseman luon
nnetta ja voivat heikenttää asumisviiihtyisyyttä.
Valot erottu
uvat selkeästi erityisesti pimeällä ja kirkkaalla sä
äällä puuston latvuston yläpuolella.
Etenkin tuu
ulivoimapuistton elinkaaren alkuaikan
na, maisema
a, joka on to
otuttu näkem
mään ilman
minkäänlais
sia valolähte
eitä, voidaan
n kokea levo
ottomana. Sumuisessa, utuisessa ja
a sateisessa
säässä vilkkuvien lento
oestevalojen vaikutus vo
oi ulottua laajemmalle alueelle
a
pilviien korkeudesta ja va
oestevalojen
kohdistuvat
alon heijastu
umisesta johtuen. Lento
n maisemavaikutukset k
samoille as
suinalueille, joista on näköyhteys ttuulivoimaloihin. Asukas
skyselyyn va
astanneista
noin puolett arvioi, ettei lentoesteva
aloilla ole va
aikutusta asumisviihtyisy
yyteen. Toissaalta kyselyyn vastan
nneista 32 % arvioi vaik
kutukset valo
oisaan aikaa
an ja 41 % pimeään
p
aik
kaan kielteisiksi.
Tuulivoimalloiden meluv
vaikutuksia on arvioitu kappaleessa
a 15.10. Tuulivoimapuisston rakentamisen aik
kaiset meluv
vaikutukset ovat paikall isia ja kesto
oltaan melko
o lyhytaikaissia. Rakentamisen aik
kaisten vaiku
utusten tilap
päisen luonte
een vuoksi rakentamises
r
sta ei arvioid
da aiheutuvan merkitttävää haittaa
a.
Tuulivoimalloiden tuotta
ama ääni vo
oidaan koke a epämiellytttävänä tai häiritsevänä
ä, jolloin se
luokitellaan
n meluksi. Melulla
M
ei ole
e absoluuttissia desibelira
ajoja ja melun kokemin
nen on aina
subjektiivista. Samanla
ainen ääni vo
oidaan erilaiisessa tilante
eessa ja ympäristössä k
kokea hyvin
eri tavoilla. Tasaisen ää
änen on tode
ettu häiritsev
vän vähemm
män kuin vaiihtelevan me
elun. Vaurioita kuuloss
sa ääni voi aiheuttaa,
a
jo
os se ylittää 80 desibeliä
ä. Pitkäaikain
nen altistum
mien melulle
voi aiheutta
aa myös esim
merkiksi uni-- ja keskitty mishäiriöitä..
Tuulivoimallat on suunn
niteltu sijoite
ettaviksi ma
ahdollisimma
an etäälle lähimmistä assuin- ja vapaa-ajan ra
akennuksista
a niin, että rakennuksiin
n kohdistuu mahdollisim
mman vähän
n meluhaittaa. Tuulivo
oimaloiden rakentamine
r
en muuttaa kuitenkin ka
aikissa vaihttoehdoissa h
hankealueiden ja niide
en lähiympäristöjen äänimaisemaa. Melumallinn
nusten muka
aan ympäristtöministeriön ehdottamat melun suunnittelun
nohjearvot y
ylittyvät muu
utamien asu
uinrakennustten ja usei204
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den lomarakennusten kohdalla. Eniten ylityksiä muodostuu vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 Similän, Mustikankylän ja Yli-Lestin kylien ympäristössä sekä Lestijärven Ilolanlahden rannalla.
Vaihtoehdossa 3 meluvaikutukset ulottuvat suppeammalle alueelle suunnitteluohjearvot ylittyvät vain yhden asuinrakennuksen ja viiden vapaa-ajanrakennuksen osalta. Myös asuinhuoneille asetettu matalien taajuuksien ohjearvo voi ylittyä muutamissa asuinkiinteistöissä kaikissa vaihtoehdoissa. On kuitenkin huomioitava, että tuulivoimaloiden melu voidaan kokea
häiritsevänä tuulipuiston lähiympäristössä, vaikka ohjearvot eivät ylittykään. Asukaskyselyyn
vastanneista 55 % arvioi tuulivoimaloiden aiheuttaman melun vaikuttavan asumisviihtyisyyteen kielteisesti.
Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) vuosina 2013 ja 2014 Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin, mitä mieltä neljän kunnan asukkaat olivat kotikuntaansa valmistuneista tuulivoimaloista. Tutkimus suoritettiin asukkaille Iissä, Simossa, Tervolassa ja Merijärvellä. Tutkimuksen tulokset olivat vuonna 2013 tuulivoiman kannalta erittäin myönteisiä. Vuoden 2014 kyselyn tulosten perusteella kriittisyys on lievästi kasvanut,
mutta edelleen valtaosa asukkaista ei koe häiriötä tuulivoimasta eikä häiriötä kokevien määrä ole suoraan riippuvainen etäisyydestä voimaloihin. Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä
kysyttiin useammassa kysymyksessä. Äänen paljon tai edes jossakin määrin häiritseviksi
kokevilta kysyttiin tarkemmin tilanteista ja paikoista, joissa häiritsevyyttä esiintyy. Lähes
kukaan ei kokenut ääntä häiritsevänä sisällä kodissaan. Myös hyvin harvat kokivat sen häiritseväksi kotinsa piha-alueilla. Useimmat äänen häiritseväksi kokeneista eivät osanneet nimetä, missä tilanteessa ääni häiritsee ja valtaosa heistä, yli 80 %, ei kokenut ääntä häiritseväksi edes voimalan vieressä oleillessaan. Kyselyyn vastanneet kokevat, että seitsemästä tarjotusta äänivaihtoehdosta tieliikenne on useimmin yleensä häiritsevin äänilähde. Tuulivoimalaitos on vaihtoehdoista toiseksi harvimmin häiritsevä asia; joka viides kokee sen joko erittäin
tai melko häiritseväksi.
Tuulivoimaloiden vaikutuksia valo-olosuhteisiin on arvioitu kappaleessa 15.11. Tuulivoimalan
lavat muodostavat kirkkaalla säällä liikkuvia varjoja, minkä asukkaat voivat havaita valon
voimakkuuden äkillisenä vaihteluna, vilkkumisena tai nopeasti vilahtavana varjona. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset havaitaan parhaiten keväällä ja kesällä, kun
aurinko paistaa eniten. Yhtäjaksoiset varjostusajat jäävät kuitenkin kohteissa, joihin vaikutuksia ulottuu suhteellisen lyhyiksi (n. 15–30 min/pvä).
Suurimmat varjostusvaikutukset kohdistuvat Lestijärven kirkonkylän ja tuulivoimapuiston
väliselle alueelle, Yli-Lestin kylän eteläosaan, Mustikankylän länsiosiin sekä tuulivoimapuiston
pohjoispuolelle Koivukankaalle ja Itälahdelle vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Vaihtoehdoissa VE1
ja VE2 asuinrakennuksiin kohdistuu raja-arvon 8 h/a ylittäviä varjostusvaikutuksia useissa
kohteissa. Vaihtoehdossa VE3 varjostusvaikutuksia aiheutuu vähemmän. Vaikutukset kohdistuvat Lestijärven kirkonkylän ja tuulivoimapuiston väliselle alueelle, Similän kylän eteläosaan
ja Mustikankylän länsiosiin. Vaihtoedossa VE3 voimalat aiheuttavat muutamissa kohteissa
raja-arvot ylittäviä varjostusvaikutuksia. On kuitenkin huomioitava, että tuulivoimaloiden
varjostus- ja välkevaikutukset voidaan kokea häiritsevänä, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään. Asukaskyselyyn vastanneista 35 % arvioi tuulivoimaloiden aiheuttaman varjostuksen ja 50 % tuulivoimaloiden lapojen liikkeen vaikuttavan asumisviihtyisyyteen kielteisesti.
Tuulivoimapuiston asumisviihtyvyyteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat koettuja.
Vaikutukset kohdistuvat luonnollisesti eniten tuulivoimaloiden lähellä asuviin ja niihin asukkaisiin, jotka kokevat maisemavaikutukset tai tuulivoimaloiden äänen ja välkkeen häiritseväksi. Asukkaat kokevat vaikutukset yksilöllisesti, mikä käy ilmi myös asukaskyselyn tuloksista. Esimerkiksi kaikki lähellä asuvat eivät välttämättä arvioi hankkeen vaikutuksia kielteisiksi, mutta toisaalta varsin kaukanakin asuvat voivat arvioida vaikutukset kielteisiksi. Asukaskyselyn mukaan 58 % kyselyyn vastanneista arvioi tuulivoimapuiston vaikuttavan maisemaan, 64 % hiljaisuuteen ja 61 % rauhallisuuteen kielteisesti tai erittäin kielteisesti. Asumisviihtyisyyteen yleisesti tuulivoimapuistohankkeen arvioi vaikuttavan melko tai erittäin
kielteisesti 45 % asukaskyselyyn vastanneista. Vastanneista 34 % arvioi, ettei hankkeella ole
vaikutuksia asumisviihtyisyyteen ja 15 %, että hankkeen vaikutukset ovat melko tai erittäin
myönteiset.

Vaikutukset virkistyskäyttöön
Muiden metsätalousalueiden tavoin Lestijärven hankealuetta voidaan käyttää virkistykseen,
ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Asukaskyselyn vastaajista
noin 80 % tunsi hankealueen ja oli liikkunut alueella. Noin 68 % vastaajista käyttää hankealuetta. Aluetta käytetään marjastukseen, liikkumiseen yleisesti, ulkoiluun ja lenkkeilyyn se205
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kä luonnon tarkkailuun. Metsästykseen aluetta käyttää 29 % vastanneista. Metsästykseen
kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty erikseen luvussa 17.
Tuulivoimapuiston vaikutukset hankealueen ja sen lähiympäristön virkistyskäyttöön ovat kokonaisuutena varsin vähäiset. Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä alueella liikkumista
eikä virkistyskäyttöä. Virkistyskäyttömahdollisuudet poistuvat rakennettavilta alueilta, mutta
näiden alueiden osuus hankealueen kokonaispinta-alasta on varsin pieni. Tuulivoimapuiston
toteuttaminen muuttaa kuitenkin alueen metsäistä ympäristöä voimakkaasti ja maisemassa
tapahtuvat muutokset sekä voimaloiden ääni ja näkyminen voidaan kokea virkistyskäyttöä
häiritsevänä. Myös mahdolliset terveysriskeihin liittyvät pelot voivat heikentää alueen virkistyskäytön miellyttävyyttä. Alueen virkistyskäyttäjien ympäristö muuttuu tuulivoimarakentamisen seurauksena, mutta kokonaisuutena vaikutukset ovat vähäisiä.
Hankealueen läheisyyteen sijoittuu Peuranpolun runkoreitti sekä Hirvaan kierros. Tuulivoimaloiden rakentaminen ei vaikuta suoraan retkeilyreittien käyttöön, mutta muuttaa luonnollisesti reittien ympäristöä ja sitä kautta käyttäjien kokemuksia. Tuulivoimaloiden rakentamisessa ja tielinjauksissa reittien sijainnit tulee ottaa huomioon.
Asukaskyselyn vastaajista 42 % arvioi, ettei tuulivoimapuiston toteuttamisella ole vaikutusta
hankealueen virkistyskäyttöön, mutta toisaalta vastaajista 42 % arvioi tuulivoimapuiston
heikentävän ja vain 7 % parantavan hankealueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen
Lestijärven tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä haitallisia ja laaja-alaisia terveysvaikutuksia. Tuulivoimaloista ei aiheudu ihmisten terveydelle vaarallisia päästöjä. Tuulivoimapuiston
terveysvaikutukset syntyvät pääasiallisesti tuulivoimaloiden meluvaikutusten kautta. Melun
häiritsevyys voi vaikuttaa ihmisten terveyteen esimerkiksi univaikutusten kautta. Melun häiritsevyyden kokeminen ja meluherkkyys vaihtelevat yksilökohtaisesti, jolloin vaikutukset
kohdistuvat eri tavoin eri ihmisiin. Melun lisäksi pelko ja epävarmuus tuulivoimapuiston
mahdollisista terveys- ja turvallisuusriskeistä voi aiheuttaa ahdistusta hankealueella ja sen
läheisyydessä asuville ihmisille. Terveysvaikutuksista laadituissa tuoreissa tutkimuksissa on
tehty johtopäätöksiä, joiden mukaan terveysvaikutuksilla pelottelu saa ihmiset huolestumaan
ja kokemaan, että vaikutuksia on (Chapman ym. 2013, Chrichton ym. 2013). Kanadan ja
Amerikan tuulivoimayhdistykset teettivät vuonna 2009 asiantuntijapaneelilla tutkimuksen,
jonka raportissa todetaan, ettei tuulivoimalla ole suoria terveysvaikutuksia (Chapman 2009).
Tutkimuksen mukaan tulivoimaloiden äänellä tai matalataajuisella melulla ei ole terveydellisiä vaikutuksia, ja maan kautta leviävä voimaloiden aiheuttama tärinä tai värähtely ei ole
ihmisen aistein havaittavaa eikä sillä ole ihmiselle vaikutuksia.
Tuulivoimapuiston meluvaikutuksia on käsitelty luvussa 15.10. Samassa yhteydessä on tarkasteltu melun leviämistä asuin- ja vapaa-ajan asuntojen alueille sekä verrattu tuulivoimapuiston aiheuttamaa melua valtioneuvoston hyväksymiin melutason ohjearvioihin sekä ympäristöministeriön suosittelemiin yöajan suunnitteluarvoihin. Melumallinnusten mukaan ympäristöministeriön ehdottamat melun suunnittelunohjearvot ylittyvät muutamien asuinrakennusten ja useiden lomarakennusten kohdalla. Eniten ylityksiä muodostuu vaihtoehdoissa VE1
ja VE2 Similän, Mustikankylän ja Yli-Lestin kylien ympäristössä sekä Lestijärven Ilolanlahden
rannalla. Vaihtoehdossa 3 meluvaikutukset ulottuvat suppeammalle alueelle ja suunnitteluohjearvot ylittyvät yhden asuinrakennuksen ja viiden vapaa-ajanrakennuksen osalta. Myös
asuinhuoneille asetettu matalien taajuuksien ohjearvo voi ylittyä muutamissa asuinkiinteistöissä kaikissa vaihtoehdoissa. Toisaalta, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään, voivat asukkaat
silti kokea tuulivoimapuistolla olevan vaikutuksia terveyteen tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten sekä terveys- ja turvallisuusriskeihin liittyvien pelkojen kautta. Pelkojen
merkittävyys on sidoksissa tuulivoimapuiston laajuuteen ja rakennettavien tuulivoimaloiden
määrään sekä siihen, miten lähellä asuinrakennuksia tuulivoimalat sijaitsevat.
Asukkaiden näkemyksiä tuulivoimapuiston vaikutuksista ympäristön terveellisyyteen selvitettiin asukaskyselyn yhteydessä. Asukaskyselyn avoimien vastausten perusteella erityisesti
tuulivoimaloiden meluun liittyvät vaikutukset koettiin epävarmuutta ja myös mahdollisia terveysriskejä synnyttäviksi. Asukaskyselyn vastaajista 34 % arvioi tuulivoimapuistohankkeen
vaikutukset ympäristön terveellisyyteen kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi. Kyselyyn vastanneista vain 5 % arvioi vaikutukset myönteisiksi ja 50 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei tuulivoimapuiston toteuttamisella ole vaikutusta ympäristön terveellisyyteen.
Tuulivoimaloihin ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä ja niiden vaikutukset turvallisuuteen
ovat hyvin vähäisiä. Ainoastaan talviaikaan tietyissä sääoloissa tuulivoimaloiden rakenteisiin
ja lapoihin kertyvä lumi ja jää voivat irrotessaan aiheuttaa vaaraa tuulivoimapuiston alueella
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liikkuville, kuten virkis
styskäyttäjil le. Vaarasta
a ilmoitetaan
n tuulivoima
apuiston alu
ueella varoi-tuskyltein. Asukkaat voivat
v
kuiten
nkin kokea tuulivoimalo
t
iden vaikutttavan turvallisuutta hei-kentävästi. Asukkaiden
n näkemykssiä tuulivoim
mapuiston va
aikutuksista ympäristön turvallisuu-teen selvittettiin asukaskyselyn yh
hteydessä. Asukaskysely
A
yyn vastanne
eista 36 % arvioi tuuli-voimapuistton vaikuttav
van ympärisstön turvallis
suuteen kielteisesti tai e
erittäin kielte
eisesti. Vas-taajista vain 5 % arvio
oi hankkeen vaikutuksett turvallisuutteen myönte
eisiksi. 48 % vastaajista
a
oli sitä mie
eltä, ettei tu
uulivoimapui ston toteutttamisella ole
e vaikutusta ympäristön turvallisuu-teen.

Muut sosiiaaliset vaik
kutukset
Tuulivoima
apuiston rak
kentamisen voidaan ko
okea heikenttävän hanke
ealueen läh
hiympäristön
n
arvostusta asuinalueena ja vapaa
a-ajan asuntoalueena sekä
s
alentav
van kiinteisttöjen arvoa.
Asukaskyse
elyn vastaajjista 57 % a
arvioi, että tuulivoimapu
t
uistohanke v
vaikuttaa kie
elteisesti taii
erittäin kie
elteisesti läh
hialueen kiin
nteistöjen arrvoihin. Asuk
kaskyselyn v
vastaajista 52 % arvioii
tuulivoimapuistohankk
keen heikenttävän alueen
n arvostusta
a asuinaluee
ena ja 60 % arvostusta
a
n asuntoalue
eena. Tutkim
mustietoa tuu
ulivoimapuis
stojen vaikuttuksista alue
eiden arvos-vapaa-ajan
tukseen ta
ai kiinteistöje
en arvon al enemiseen ei ole saata
avilla, mutta
a asukkaiden
n kokemana
a
vaikutukse
ena asia on kuitenkin
k
me
erkittävä.

15.6

Sähköns
siirron vai kutukset ihmisten
i
elinoloihin
e
n ja viihtyv
vyyteen

Hankealueelle rakenne
etaan kolme 110/20 kV sähköasema
s
aa sekä niitä yhdistävä 110
1
kV ilma-johto. Hankealueella tuotettu sähk
kö siirretään
n hankealuee
elle rakenne
ettavilta 110/20 kV säh-köasemilta
a 110 kV ilm
majohdolla l uoteeseen olemassa
o
ole
evan 400 kV
V voimajohd
don varteen
n
rakennetta
avalle 110/400 kV sähk
köasemalle. Vaihtoehdos
ssa VEB ilm ajohdon reitti rakenne-taan mahd
dollisimman suoraan han
nkealueelta olemassa olevan voimajjohdon varte
een. Vaihto-ehdossa VE
EC ilmajohdo
on reitti nou
udattaa alkumatkan vaih
htoehtoa VEB
B. Olemassa
a olevan 400
0
kV voimajo
ohdon vartee
en rakennetttavalta 110//400 kV sähk
köasemalta sähkö siirrettään 400 kV
V
ilmajohdollla etelään Alajärven
A
sä
ähköasemalle
e. Rakennetttava voimajjohtoreitti sijoittuu ole-massa olev
van Fingrid Oyj:n
O
2 x 40
00 kV Pikkara
ala-Alajärvi voimajohtor
v
reitin rinnalle
e.
Rakennetta
avan uuden ilmajohdon pituus on va
aihtoehdossa
a VEB kahde
eksan kilome
etriä ja vaih-toehdossa VEC kahdek
ksan kilomettriä 110 kV voimajohtoa
v
ja 58 kilom
metriä 400 kV
V voimajoh-toa nykyistten kantaverrkon 400 kV
V voimajohto
ojen rinnalla. Kun 110 kV
V ilmajohto rakennetaan
r
n
uudelle ma
aa-alueelle, edellyttää
e
se
e noin 26 – 30
3 metriä leveän puutto
omana pidetttävän johto-kadun ja sen
s
molemm
min puolin ky
ymmenen metriä
m
leveän
n reunavyöh
hykkeen. Vaihtoehdossa
a
VEB uusi illmajohto sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle.. Vaihtoehdo
ossa VEC uu
usi ilmajohto
o
sijoittuu no
oin 58 kilom
metrin matka
alla olemassa
a olevan Fingrid Oyj:n 2 x 400 kilov
voltin Pikka-rala-Alajärvi voimajoh
htoreitin rinn
nalle olemas
ssa olevaan johtokäytä
ävään, joka on pääosin
n
maa- ja me
etsätalousaluetta ja asu tuskeskittym
mien ulkopuo
olella.
Tuulivoima
apuistosta ra
akennettavie
en sähkönsiirtoyhteyksie
en keskeisett sosiaaliset vaikutuksett
syntyvät niiden
n
aiheutttamista mu
uutoksista as
sumisviihtyv
vyydessä ja virkistyskäy
ytössä. Asu-misviihtyvy
yyteen vaiku
utukset kohd
distuvat erityisesti niille alueille, joisssa vakituistta ja/tai va-paa-ajan asutusta
a
sijoiittuu rakenn
nettavien voimajohtojen välittömään
n ympäristöö
ön.

15.6.1

Asumisviihtyisyys

Suurimmatt sähkönsiirrron vaikutuk
kset asumisv
viihtyisyyteen kohdistuva
at reittiosuuksille, joissa
a
voimajohto
o sijoittuu uuteen maasstokäytävään
n eli kaikissa vaihtoehd
doissa hanke
ealueelle ra-kennettavien sähköase
emien ja ole
emassa oleva
an 400 kV voimajohdon
v
n varteen rak
kennettavan
n
sähköasem
man välisellä
ä reittiosuud ella. Vaihtoe
ehdossa VEC
C valtaosa ssähkösiirtore
eitistä sijoit-tuu nykyise
en voimajoh
hdon rinnalle
e. Tällöin uus
si voimajohto ei aiheuta uusia asum
misviihtyisyy-teen kohdistuvia vaiku
utuksia, kosk
ka nykyinen voimajohto on kuulunu
ut lähialueen asukkaiden
n
päivittäisee
en elämään jo ennen u
uuden voimajohdon rak
kentamistakiin. Tällä osu
uudella uusii
voimajohto
o kuitenkin voimistaa
v
ole
emassa olev
van voimajoh
hdon vaikutu
uksia.
Sähkönsiirron vaikutu
uksista erity
yisesti ilmajohtojen aih
heuttamat m
maisemassa tapahtuvatt
muutoksett ovat konk
kreettisia ja vaikuttavatt asumisviih
htyisyyteen. Voimajohto
o on ennen
n
kaikkea es
steettinen haitta,
h
mutta
a metsäalue
eella myös maisemallin
nen haitta pirstoessaan
p
n
metsäaluee
en. Maisema
avaikutuksett ovat pääos
sin paikallisiia, mutta vo
oivat avoimilla peltoalu-eilla kohdis
stua laajalle alueelle. Ma
aisemavaiku
utuksen koke
emiseen vaik
kuttaa merkittävästi ha-vainnoitsija
an suhtautum
minen voima
ajohtoihin.
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Hankealuee
en sisäisen voimajohdon
v
n ja Similän peltoaukeiden eteläpuolella sijaitse
evien lähimusten pihapien asuinrrakennusten väliin jää suojapuustoa
a ja voimajo
ohto ei näy asuinrakennu
a
piiriin. Musttikankylällä voimajohto leikkaa pelttoaukeaa ja voi näkyä muutaman
m
a
asuinrakennuksen piha
apiiriin. Etäis
syyttä voima
ajohtoon on kuiten yli 600 metriä, joten voimaj ohto sulautuu taustam
maisemaan. Sisäisen voimajohdon v
vaikutukset ovat
o
paikallis
sia ja jäävätt vähäisiksi.
Sähköasem
mat sijoittuva
at metsäalue
eille lähimmiilläänkin yli 700 metrin etäisyydelle
e
asutuksesta, joten va
aikutuksia ov
vat paikallisia ja jäävät v
vähäisiksi.
Vaihtoehdossa VEB vaikutukset ova
at pääosin p
paikallisia ja jäävät melk
ko vähäisiksii. Vaihtoehdossa VEC voimajohtorreitti kulkee valtaosan m
matkaa mets
sämaastossa
a kaukana a sutuksesta.
Kahdessa k
asuinrakenn
kohdassa ha
aittavaikutuk
ksia saattaa kohdistua muutamien
m
nusten maisemakuvaan. Purolassa
a voimajohdon vaikutus piiriin jää ka
aksi asuinrakennusta, jo
oista toinen
sijaitsee no
oin 300 metrrin ja toinen
n noin 80 m etrin päässä
ä nykyisestä voimajohdo
osta. Oksakoskentien läheisyydes
ssä voimajo
ohdon lähelle
e sijoittuu niin ikään kaksi
k
asuinrrakennusta,
joista toinen sijaitsee noin
n
130 me
etrin ja toine
en 400 metrin päässä ny
ykyisestä vo
oimajohdosta. Pääsään
ntöisesti uud
den voimajo
ohdon vaikuttukset jäävä
ät melko vähäisiksi suh
hteessa olemassa olevan voimajoh
hdon rakente
eisiin.
mat synnyttä
ävät jonkin verran
v
matallataajuista huminaa, joka on kuultav
vissa muunMuuntoasem
tamon välitttömässä läh
heisyydessä. Korkeajänn itevoimajohtto voi puoles
staan aiheutttaa ns. koronamelua, jonka voima
akkuus riippuu jännitteesstä. 110 kV voimajohdollla korona on
n melko vähäistä ja ku
uuluu selvimmin johtimie
en alla pylvä iden luona. Melu vaimen
nee kuuluma
attomiin alle
100 metrin matkalla. Voimajohdon
V
n mahdolline
en koroname
elu voi aiheuttaa ajoitta
aista viihtyvyyshaittaa voimajohdo
on välittömä
ässä läheisyy
ydessä. Kok
konaisuutena sähkönsiirrron melusta
aiheutuvat haitat asumiisviihtyisyyde
elle ovat me
elko vähäisiä. Uusi voimajohto voidaa
an kuitenkin
kokea asum
misviihtyisyytttä heikentäv
vänä, vaikka melun ohjea
arvot eivät ylittyisikään.
y
Voimajohto
o voi heikenttää lähietäisyydellä asuv
vien ihmisten viihtyvyyttä myös voi majohtojen
sähkö- ja m
magneettiken
nttien tervey
ysriskeihin liiittyvien pelk
kojen seurau
uksena. Voim
majohto voi
vaikuttaa m
myös yhteis
söllisyyteen aiheuttamal la jännitteittä kyläyhteisön sisällä esimerkiksi
siitä, kenen
n maille voim
majohto sijo
oittuu ja ken
nen kiinteisttöjen arvoon
n voimajohto
o mahdollisesti vaikutttaa.
Asukaskyse
elyyn vastan
nneista 56 % arvii, ette
ei uudella vo
oimajohtoyhteydellä ole vaikutusta
asumisviihttyisyyteen. Vastanneista
V
a 29 % arvio
oi vaikutuks
set melko ta
ai erittäin kie
elteisiksi ja
vain 5 % m
melko tai eritttäin myönteisiksi.

15.6.2

Virkistysk
käyttö

Voimajohto
o ei estä alue
een virkistys
skäyttöä, jotten siitä ei aiheudu
a
merkittäviä haitttoja ulkoilijoille, marja
astajille, luo
ontoharrastajjille tai muillle luonnossa liikkuville. Johtoalueellla liikkuvat
voivat kuite
enkin kokea
a voimajohdo
on heikentäv
ytön miellytttävyyttä lävän alueen virkistyskäy
hinnä maise
emassa tapa
ahtuvien mu
uutosten sek
kä mahdollis
siin terveys- ja turvallisu
uusriskeihin
liittyvien pe
elkojen seurrauksena. To
oisaalta voim
majohto voi myös lisätä virkistysma
ahdollisuuksia tarjoam
malla esimerk
kiksi ulkoilijo
oille uusia k
kulkureittejä, metsästäjiille uusia pa
assipaikkoja
helpottamaa
ja suunnista
ajille maame
erkkejä suun
nnistamista h
an.

15.7

Vaikutus
sten ehkäiseminen jja lieventä
äminen

Tuulivoimap
puiston ihmisiin kohdistu
uvia vaikutu ksia on mah
hdollista lieventää erityissesti tiedottamalla han
nkkeen etenemisestä ja jatkosuunn ittelusta lähialueen asuk
kkaita sekä vapaa-ajan
asuntojen o
omistajia ja käyttäjiä. Erityisesti
E
rak
kentamisen aikana tiedo
ottamisen m
merkitys korostuu, jottta asukkaat ovat tietoisia sekä liiken
nteen ajoittu
umisesta että rakentamiisen häiriöiden kestoajjasta. Tiedotttamisella vo
oidaan lieven
ntää myös tuulivoimapu
t
uiston aiheutttamia huolia tai epäva
armuutta. Myös
M
rakenta
amisen aikaissen liikentee
en ohjaamise
ella vähemm
män häiriötä
aiheuttaville
e tieosuuksilla voidaan vähentää
v
ha itallisia vaikutuksia.
Ihmisiin kohdistuvia ha
aitallisia vaik
kutuksia void
daan lieventä
ää ottamalla
a mahdollisu
uuksien mukaan huom
mioon asukka
aiden, loma--asukkaiden , maanomis
stajien ja me
etsästysseurrojen näkemykset siitä
ä, mihin tuulivoimalaitok
kset ja voim ajohdot olisi hyvä sijoitttaa ja mitkä alueet tulisi jättää ra
akentamatta. Jatkosuunnittelussa py
yritään ymp
päristön kannalta hyväk
ksyttäviin ja
yleiseen etu
uun sovitettu
uihin, taloud
dellisesti järk
keviin ratkais
suihin.
Hankealuee
en ja sen läh
hiympäristön
n luonnon to iminnan häiriöttömyyden varmistam
miseksi seurantamittau
usten tekem
minen säännö
öllisin väliajjoin tuottaa tutkittua tietoa tuulivo
oimapuiston
vaikutuksista hankealueella ja sen lähiympärisstössä ja vä
ähentää aihe
eeseen liittyv
viä pelkoja.
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Myös asuk
kkaiden ja lo
oma-asukkaiiden näkemyksiä tuulivo
oimapuiston
n suunnittelu
un, rakenta-misen ja toiminnan
t
aikaisista kok
kemuksista tulisi selvitttää tuulivoim
mapuiston käyttöönoton
k
n
jälkeen.
Turvallisuu
uteen liittyviä
ä riskejä sek
kä rakentam
misen että tu
uulivoimapui ston käytön aikana voi-daan vähen
ntää tiedottamisen avulla
a sekä jatkos
suunnittelun keinoin. Erity
yisesti sellais
set virkistys-reitit ja rak
kenteet, joita
a käytetään talviaikana, tulee sijoitttaa riittävän etäälle tuulivoimaloista..
Louhinnan turvallisuusriskejä voida
aan vähentä
ää merkitsem
mällä louhitttavat alueet esimerkiksii
lippusiimallla.
Asumisviihtyvyyden tu
urvaamisekssi tuulivoima
aloiden lenttoestevaloisssa tulisi pyrrkiä käyttä-mään sella
aista merkintätapaa, jok
ka aiheuttais
si mahdollisimman vähä
än häiriöitä lähialueiden
n
asukkaille. Lentoesteva
alojen toteuttustapa mää
äritellään len
ntoestelupam
menettelyn yhteydessä.
y

15.8

Arvioinn
nin epävarrmuustekijjät

Ihmisiin ko
ohdistuvat vaikutukset o
ovat moniulo
otteisia ja errityisesti koe
ettujen vaikutuksien ar-viointi on haastavaa, koska vaiku
utuksien kok
keminen on subjektiivistta. Eri henk
kilöt kokevatt
et eri tavoin ja myös ha nkealueen merkitys
m
asu
ukkaiden elin
nympäristössä on erilai-vaikutukse
nen. Tästä johtuen yle
eistävään vaiikutusten arviointiin liitty
yy aina epäv
varmuutta. Tehdyn
T
asu-kaskyselyn
n avulla on saatu esil le, millaisia
a näkemyksiä lähialuee
en asukkailla ja loma-asuntojen omistajilla on
o tuulivoima
apuiston vaikutuksista.
Ihmiset vo
oivat myös muuttaa
m
käs ityksiään esimerkiksi va
aikutusarvioi ntien tuloste
en tai hank-keesta riippumattomie
en uutisten ttai tapahtum
mien perusteella. Ihmisiin
n kohdistuva
at vaikutuk-set ovat siiis osin sidok
ksissa arvioin
nnin ajankoh
htaan.
Arvioinnin ajankohta vaikuttaa
v
m
myös vaikutu
usten kokem
miseen. Suu nnitteluvaiheessa tuuli-voimapuistton synnyttä
ämät muutok
kset elinymp
päristössä ov
vat vielä epä
äselviä, eikä tuulivoima-loista ole välttämättä aikaisempa
aa vertaileva
aa kokemusta. Esimerk iksi tuulivoimaloista ai-äni voi olla monille
m
asukk
kaille vieras ja vaikeasti arvioitavisssa.
heutuva ää
Koska han
nkkeen ihmisiin kohdisttuvat vaikutukset ja niiden arvioi nti perustuv
vat pääosin
n
hankkeen muihin vaik
kutuksiin ja vaikutusarviointeihin, myös
m
niiden epävarmuustekijät vai-kuttavat ih
hmisiin kohdistuvien vaik
kutusten arv
viointiin.
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210

Yhteenve
eto ja vaih
htoehtojen
n vertailu



Tuulivoimapuistto vaikuttaa hankealueellla ja sen läh
heisyydessä asuvien ihm
misten ympäristöön ja asu
umisviihtyisy
yyteen pääo sin maisema
a-, melu- se
ekä valo- ja varjostusvaik
kutusten kau
utta.



Tuulivoimapuistton asumisviiihtyvyyteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat pääosin
n kokemuspe
eräisiä. Vaiku
utusten koke
emisessa on suuria yksilökohtaisia e
eroja.



Asukaskyselyn vastaajista lähes 34 prrosenttia arrvioi, ettei tuulivoimapu
uistolla ole
vaik
kutuksia asu
uinalueen ym
mpäristön vi ihtyisyyteen
n. 15 prosen
nttia kyselyy
yn vastanneis
sta arvioi vaiikutukset my
yönteisiksi ja
a 45 prosentttia puolestaan kielteisik
ksi.



Tuulivoimapuistton rakentam
minen ei estä
ä alueella liikkumista eik
kä virkistysk
käyttöä tuleva
aisuudessaka
aan, mutta tuulivoimaloi
t
iden näkymiinen, ääni, lapojen liike ja varjostus muuttavat alueen
a
metsäistä ympärristöä, minkä
ä asukkaat voivat
v
kokea
a virkistyskäytttöä häiritsevänä.



Kirja
allisuuden ja
a Suomen Tuulivoimayh
T
hdistyksen te
eettämien kyselytutkimu
usten mukaan
n voimaloide
en vaikutusa
alueella asuv
vat ihmiset eivät
e
koe tuulivoimaloide
en aiheuttamaa melua hä
äiritsevänä.



Tuulivoimaloihin
n ei liity juurikaan onne
ettomuusrisk
kejä ja niiden
n vaikutukse
et turvallisuutteen ovat vähäisiä.
v
Täs
stä huolimattta asukkaat voivat kok
kea tuulivoim
mapuiston
heik
kentävän turrvallisuutta hankealueel
h
la ja lisäävä
än pelkoa ha
ankealueella liikkuvien
kesk
kuudessa.



Tuulivoimaloista
a ei aiheudu ihmisten te rveydelle va
aarallisia päästöjä. Tuuliv
voimapuiston mahdolliset terveyshaita
at syntyvät pääasiallises
sti tuulivoimaloiden melu
uvaikutusten kautta. Ymp
päristöministe
eriön suositttelema yöaja
an suunnitteluarvo voi yliittyä muutamien asuinrak
kennusten ja
a useiden lo
omarakennus
sten kohdallla vaihtoehd
doissa VE1
ja V
VE2 muun muassa
m
Similän, Mustika nkylän ja Ylli-Lestin kylien ympäristtössä sekä
Lesttijärven Ilola
anlahden rannalla. Vaih
htoehdossa 3 meluvaiku
utukset ulotttuvat suppeammalle alue
eelle ja suun
nnitteluohjea
arvot ylittyvä
ät yhden asu
uinrakennuk
ksen ja viiden vapaa-ajanrakennuksen osalta. My
yös asuinhuo
oneille asete
ettu matalien
n taajuuksien
n ohjearvo voi ylittyä mu
uutamissa a suinkiinteisttöissä kaikiss
sa vaihtoehd
doissa, jos
ulko
oseinän ääne
eneristävyys on normaallia heikompi.



Tois
saalta vaikka
a ohjearvot eivät ylittyissikään, voida
aan tuulivoim
mapuistolla silti kokea
olev
van vaikutuk
ksia ihmisten
n terveyteen
n. Myös tuulivoimaloihin
n liittyvät pe
elot voivat
vaik
kuttaa ihmistten terveyte
een. Tutkimu
usten mukaa
an tuulivoimaloilla ei ole
e todellisia
suorria terveysva
aikutuksia.

•

Kaik
kissa sähkön
nsiirtovaihtoe
ehdoissa uu
usi voimajoh
hto sijoittuu pääosin me
etsätalousalue
eelle eikä vo
oimajohdon läheisyyteen
n sijoitu merrkittäviä asu
utuskeskittym
miä. Lestijärv
ven alueella voimajohto synnyttää m
maastoon uu
uden johtokä
äytävän, mik
kä voidaan
koke
ea asumisviiihtyisyyttä ja
a alueen vir kistyskäyttö
öä häiritsevänä. Toisaalta
a johtoaukeav
voi toimia myös
m
kulkuv
väylänä tai p
passilinjana metsästykse
essä ja para
antaa näin
alue
een virkistyskäyttömahdollisuuksia.

•

Louh
hinnan vaiku
utukset virkistyskäyttöö
ön ovat vähä
äiset eikä sillä ole vaikuttuksia terveytteen tai asumisviihtyvyy
yteen. Louhiinnan aiheutttamia turva
allisuusriskejjä voidaan
ehkä
äistä merkitsemällä alue
e maastoon jja noudattam
malla turvallisuusohjeita
a.
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15.10

Melutaso
ot

15.10.1

Vaikutusm
mekanismitt

Meluvaikuttuksia aiheutuu rakenta misvaiheen aikana muu
un muassa tteiden, tuulivoimaloiden
n
ja voimajohdon rakenttamisesta se
ekä louhinnasta ja mursk
kauksesta. H
Hankkeen kä
äyttövaiheen
n
aikana tuulivoimaloiden lavat aihe uttavat pyörriessään aerodynaamista
a melua. Tuu
ulivoimalalle
e
ominainen melu (vaihteleva ”hum
mina”) syntyy lavan aerodynaamise sta melusta sekä lavan
n
ohittaessa maston, jolloin siiven m
melu heijasttuu rungosta
a ja toisaalta
a rungon ja lavan väliin
n
puristuva ilma synnytttää uuden äänen. Melua aiheutuu
u vähäisesti myös sähk
köntuotanto-koneiston yksittäisistä
y
osista, muttta se peittyy
y lapojen hum
minan alle (D
Di Napoli 20
007).
Melun leviä
äminen ymp
päristöön on
n luonteeltaa
an vaihtelev
vaa ja riippu
uu muun mu
uassa maan
n
rakenteestta, tuulen su
uunnasta se kä sen nope
eudesta ja lämpötilasta eri korkeuk
ksilla. Melun
n
kuuluvuude
en kannalta olennaista on taustamelun taso. Taustamelua
T
aiheuttavatt muun mu-assa liikenne, ja tuuli (tuulen
(
oma kohina ja puiden humin
na) ja meren
n aaltokohina
a.
Voimajohdon rakentam
misesta aihe
eutuva melu on laadulta
aan rinnaste
ettava tuulivoimapuiston
n
rakentamis
sen kanssa. Melu on pa
aikallista ja ohimenevää, sillä voim
majohdon ra
akentamisen
n
työmaa on
n jatkuvasti etenevä. Ha
ankkeen toim
minnan aikana voimajoh
hdosta saattaa kostealla
a
ilmalla aihe
eutua niin sa
anottua koro
onapurkausta
a. Koronapurkaus aiheutttaa paikallis
sta sirinää.
Louhinnastta ja mursk
kauksesta ai heutuu paik
kallista melu
ua. Louhinna
at rajoittuva
at suppealle
e
alueelle ja meluhaitta rajoittuu aja
allisesti louh
hinnan ja murskauksen keston muk
kaisesti. Me-lua aiheutttavia toiminttoja ovat porraus, räjäyty
ykset, rikotus, murskauss ja työkonee
et.

15.10.2

Lähtötied
dot ja arvio intimenetelmät

Tuulivoima
apuiston rake
entamisen a
aiheuttamaa melua on arrvioitu sanalllisesti, kosk
ka sen olete-taan olevan lyhytaikais
sta ja leviäv
vän suppealle alueelle. Tuulivoimalo
T
oiden ylläpido
on aiheutta-maa melua
a ei ole tark
kasteltu, kosska tuulivoim
maloille tehd
dään vain yk
ksittäisiä huo
oltokäyntejä
ä
vuodessa. Lapojen pyö
örimisestä a
aiheutuvat, toiminnan
t
aikaiset melu
uvaikutuksett on arvioitu
u
asiantuntija-arviona mallinnusten
m
pohjalta.
Louhinnan aiheuttama
aa melua on
n arvioitu sa
anallisesti, koska
k
louhitttavat alueet sijaitsevatt
etäällä (no
oin 2 km) läh
himmistä häiiriintyvistä kohteista
k
ja louhinnan
l
ko
okonaiskesto
o on ennalta
a
arvioiden suhteellisen
s
lyhyt (3 v).
Toiminnan aikaisen melun
m
mallinn
nus on tehtty kansainvä
älisen standa
ardin ISO 9613-2
9
sekä
ä
ympäristöh
hallinnon tuu
ulivoimaloide
en melun ma
allintamista koskevien o
ohjeiden 2/2014 (Ympä-ristöministeriö 2014) mukaisesti k
käyttäen tuu
ulivoimaloide
en ympäristtövaikutusten arviointiin
n
8-laskentaoh
hjelmaa. Ohjjelma käyttä
ää melun lev
viämisen mallintamiseen
n
kehitettyä WindPro 2.8
digitaalista
a kolmiulotte
eista maasttomallia ja pohjoismais
sta teollisuu
usmelun laskentamallia.
Tuulivoima
apuiston melu on mallin
nnettu ilman
n taustamelu
ua. Mallinnu s kuvaa teo
oreettista ti-lannetta, jossa tuuli suuntautuu ttarkasteltava
aan pisteese
een jokaiseltta voimalalta yhtäaikai-ussa kulloink
kin olevat voimalat ovat yhtäaikaissesti toiminn
nassa. Tuuli-sesti. Kaikki tarkastelu
voimaloide
en melu mallinnetaan ssiten, että huomioidaan
h
n voimaloide
en ominaisuudet, koko-naismäärä ja sijoittelu
u. Mallinnukssessa käytetttävien tuulivoimaloiden
n ominaisuud
det perustu-vat hankke
eesta vastaavan valitsem
maan voimalaitostyyppiin
n.
Tuulivoima
apuiston toim
minnan aika
ainen melu on mallinne
ettu eriksee n kaikille ta
arkastelluille
e
vaihtoehdo
oille ilman ta
austamelua. Mallinnuksis
ssa tuulivoim
maloiden on oletettu pyö
örivät jatku-vasti jolloin äänitaso on
o sama se
ekä päivä- että
e
yöaikana
a. Tuulen no
opeutena kä
äytettiin 8,0
0
m/s, jolloin
n tuulivoimalan synnyttä
ämä melu on
n voimakkaim
mmillaan. Su
uuremmissa, yleensä ylii
10 m/s no
opeuksissa tuulen aiheu ttama luonttainen melu peittää tuu livoimaloiden melun al-että vastaav
leen. Piene
emmissä nop
peuksissa se
ekä melun voimakkuus
v
vasti taustam
melu on vä-häisempää
ä.
Mallinnuksen tuloksia on
o havainno
ollistettu ns. leviämiskartttojen avulla
a. Leviämiskartta esittää
ä
melun leviämisen kesk
kiäänitasokä yrät viiden desibelin
d
välein. Lisäksi mallinnuksissa on erik-seen laske
ettu äänitaso
ot tuulivoima
apuistoaluee
en ympäristö
össä olevissa
erkissä koh-a melulle he
teissa. Kes
skiäänitasoja
a (LAeq) on verrattu va
altioneuvosto
on päätöksen
n (993/1992
2) mukaisiin
n
ohjearvoihin melutasoista sekä YM
M:n luonnos
svaiheessa olevassa
o
tuu livoimaoppa
aassa esitet-tyihin suun
nnitteluarvoihin. Mallinn ustulokset on
o esitetty liitteessä 4. M
Melun leviäm
miskartat on
n
esitetty kappaleessa 15.10.5 (Kuv
vat 15.12, 15.14 ja 15.1
15) sekä A3 koossa rapo
ortin kartta-liitteissä.
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Leviämiskartat osoittav
vat teoreettis
sen maksimiin melun lev
viämiselle, elli mallinnukssessa oletetaan tuulev
van yhtä aika
aa yhtä kova
aa jokaisestta ilmansuun
nnasta. Tode
ellisuudessa melu ei ole
yhtä aikaa maksimitas
sossa jokaise
essa osassa tuulivoimap
puistoa, mallinnuskartta
a on yhdistelmä kaikis
sta mahdollisista pahimm
mista tilante
eista melun leviämisen
l
suhteen,
s
eli sse osoittaa,
minne saak
kka mallinne
ettu melutas
so voi pahim
mmillaan eri ilmansuunnissa ulottua,, jos kohde
ensuuntaa. Kuvassa 15..11 on esitettty ero teosijoittuu my
yötätuulen puolelle
p
kullo
oistakin tuule
reettisen tu
uulimallinnuk
ksen ja tode
ellisen tilantteen välillä. Lestijärven tuulivoimap
puiston alueella yleisin
n tuulensuun
nta on lounaa
asta kohti ko
oillista (Tuuliatlas).
Tuulivoimap
puiston toim
minnan aikainen melu on
n mallinnetttu erikseen myös matal ataajuiselle
melulle VTT
T:n ehdotuksen VTT-R-0
04565-13 (N
Nykänen ym. 2013) mukaisin mene
etelmin, joiden soveltu
uviin osiin eii ole esitetty
y muutoksia ympäristöh
hallinnon ohjjeessa tuuliv
voimaloiden
melun malllintamista koskevassa
k
ohjeessa
o
2/ 2014 (Ympä
äristöministe
eriö 2014). Menetelmä
sisältää oletuksen rakennusten ulkovaipan ääneneristä
ävyydestä. Koska eten
nkin lomasä suuria va ihteluita, on
n arviointiin lisätty myöss äänitason
asunnoissa on äänenerristävyydess
vertailu ohjjearvoon rak
kennuksen ulkopuolella. Tuulivoimalo
oiden matala
ataajuisen m
melun päästötiedot saa
atiin voimala
an valmistaja
alta.
Hankealuee
en muiden ny
ykyisten me
elulähteiden, tieväylien ja tuulivoima
aloiden yhtei smelua on
arvioitu asia
antuntijan to
oimesta sana
allisesti. Arv
viointi on teh
hty laadittuje
en mallinnussten sekä
samankalta
aisten projek
ktien tuomien
n kokemuste
en perusteella. Arvioinnin tuloksena on esitetty
arvio hankk
keen aiheuttamasta suhtteellisesta m
muutoksesta nykyisiin me
elutasoihin.
WindPro 2.8
8- melumallinnukset on laatinut FCG
G Suunnittelu ja tekniikk
ka Oy:stä pro
ojektipäällikkö, ins. A
AMK Hans Va
adbäck ja Pa
aulina Kaivo--Oja sekä ma
atalataajuise
en melun ma
allinnuksista on vastannut projekttipäällikkö, ins. Mauno A
Aho. Melusta
a aiheutuvia vaikutuksia ovat arvioineet DI K
Kari Kreus ja projektipäällikkö Leila V
Väyrynen.

Kuva 15.11.
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15.10.3

Melun ohjearvot

Valtioneuvosto on anta
anut päätök
ksessään 993
3/1992 melu
utason ohjea
arvot. Päätö
östä sovelle-taan meluhaittojen eh
hkäisemisekssi ja ympäriistön viihtyis
syyden turva
aamiseksi maankäytön,
m
,
liikenteen ja
j rakentamisen suunnitttelussa sekä
ä rakentamisen lupamen
nettelyissä. Päätöksessä
ä
määritetää
än päivä- ja yöajan
y
makssimimelutasot ulkoalueille asumisee
en käytettävillä alueilla.
Ympäristöh
hallinnon ohjeissa tuuliv
voimaloille on
o määritelty
y suunnittelu
uarvot päivä
ä- ja yöajan
n
keskiäänita
asojen maks
simiarvolle. Jos tuulivoim
malan melu sisältää ton
naalisia, kap
peakaistaisia
a
tai impulss
simaisia kom
mponentteja , tai se on selvästi amplitudimodu loitunutta, mallinnustum
loksiin tule
ee ohjeen mukaan
m
lisätä
ä viisi desibeliä ennen ohjearvoon
o
vertaamista. Koska oh-jearvo sisä
ältää jo tyypillisen tuuliv
voimamelun piirteet, ede
ellä mainitutt äänenpiirte
eet tulee olla
a
tuulivoimalalle epätyyp
pillisen voim
makkaita, jottta mallinnus
stuloksissa ttäytyy huom
mioida viiden
n
desibelin lisä äänenvoimakkuuteen
n.
Sosiaali- ja
a terveysmin
nisteriö on a ntanut Asum
misterveysoh
hjeessa 2003
3 pientaajuis
selle melulle
e
ohjeelliset enimmäisarrvot. Ohjearv
vot koskevatt asuinhuone
eita ja ne on
n annettu taa
ajuuspainot-tamattomin
na yhden tu
unnin keskiää
änitasoina tersseittäin. Ohjearvot k
koskevat yöa
aikaa ja päi-vällä sallita
aan 5 dB su
uuremmat a rvot. Mittaus- tai lasken
ntatuloksia v
vertailtaessa
a näihin oh-jearvoihin niihin ei tehdä kapeakaiistaisuus- tai impulssima
aisuuskorjau
uksia. Ympärristöministe-riön ohjees
ssa 4/2012 Tuulivoimarrakentamisen
n suunnittelu viitataan n
näihin ohjea
arvoihin ma-talataajuistta melua kos
skien.
Eri lähteide
en ristiriitaiset melutasojjen raja-arvot sekä puuttteelliset ohjjeistukset mallinnukses-ta ja mitta
auksesta tek
kevät mallinn
nustulosten pohjalta teh
htävistä johttopäätöksistä
ä tulkinnan-varaisia. Ympäristömin
nisteriö on k
käynnistänyt hankkeen jonka tavoittteena on luo
oda yhtenäi-viointiin ja mittaamiseen
m
n. Hankkeesssa on valmistunut ohje
e
nen ohjeistus meluvaikutusten arv
”Tuulivoimaloiden melu
un mallintam
minen (Ympä
äristöministe
eriön ohjeita
a 2/2014), jo
onka mukai-sia laskenttaparametrejja on käytettty tämän YV
VA-hankkeen
n melumallin
nnuksissa.
Taulukko 15-2.
1
Valtion
neuvoston pä
äätöksen mu
ukaiset melun keskiäänittasojen ohjearvot (VNp
993/19
992).
Vaikutuskohde
Ulkon
na
Asumiseen käytetttävät alueett, virkiseet taajamis
ssa ja niide
en välittysalue
tömässä läheisyyd
dessä sekä h
hoito- tai
oppilaiitoksia palve
elevat alueett
Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintä
äalueet, taajjamien ulko
opuoliset
virkisty
ysalueet ja luonnonsuo
ojelualueet
Sisällä
ä
Asuin, potilas ja majoitushuon
m
neet
Opetus
s ja kokoonttumistilat
Liike- ja
j toimistohuoneet

Klo 7-22

Klo 22-7
7

55 dB

50 dB1) 2)

45 dB

40 dB

35 dB
35 dB
45 dB

30 dB
-

3) 4)
4

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2) Oppilaiitoksia palveleviilla alueilla ei so
ovelleta yöajan ohjearvoa.
3) Yöohje
earvoa ei sovellleta sellaisilla lu
uonnonsuojelua
alueilla, joita ei yleisesti käyteetä oleskeluun tai
t luonnon ha-vainnointiiin yöllä.
4) Loma-a
asumiseen käyte
ettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiiseen käytettävien alueiden oh-jearvoja.
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Taulukko 15
5-3. Ympäris
stöministeriö
ön ohjeissa m
melun tuuliv
voimahankke
eiden suunniitteluohjearvot..
Tuulivoiimarakenta
amisen
suunnittteluohjearv
vot

ulkomeluttason

LAeq
A
klo
o 7-22

LAeq
klo 22
2-7

asumisee
en käytettäv
villä alueilla,, loma-asum
miseen
käytettäv
villä alueilla taajamissa, virkistysalu
ueilla

45
5 dB

40 dB

loma-asu
umiseen käy
ytettävillä alu
ueilla taajam
mien
ulkopuolella, leirintäalueilla,
luonnons
suojelualueilla*

40
0 dB

35 dB

muilla alueilla (esim.. teollisuusalueilla)

ei sovelleta

ei sove
elleta

Ulkona

*yöarvoa
a ei sovelleta luonnonsuojel
l
lualueilla, joitta ei yleisesti käytetä olesk
keluun tai luon
nnon havainnointiin y
yöllä

Taulukko 15
5-4. Asumisterveysohjee
en mukaisett matalien ta
aajuuksien ää
änitasot
Terssin k
keskitaajuu
us, Hz
Painotta
amaton
keskiää
änitaso
sisällä

2
20

25

31,5

4
40

50

63

80

100

125

160
0

200

74

64

56

4
49

44

42

40
4

38

36

34
4

32

Leq,, 1h, dB

15.10.4

Melun nyk
kytilanne

Nykytilante
eessa melua hankealuee
elle aiheutuu
u esimerkiks
si liikenteesttä, maa-aine
eisten ottoyökoneista ja
a maa- ja metsätalousk
m
koneista. Me
erkittävin liik
kennemelun lähde hanalueiden ty
kealueen lä
änsiosassa on Lestijärventie ja Halsu
uantie, kesk
kiosassa Konttikoskentie ja itäosassa Kinnulan
ntie ja Itäleh
hdentie. Teid
den lähellä y
yksittäisen ajjoneuvon oh
hiajo aiheutttaa hetkellisesti 50–70
0 desibelin ää
änitason.
Tuulivoimap
puistoalue on
o pääosin metsätalousskäyttöön so
oveltuvaa metsäaluetta.
m
. Hankkeen
tuulivoimap
puistoalueella
a tehdään vuosittain
v
m
metsänhoitoto
oimenpiteitä metsäkone
eilla. Metsätalouskonee
et nostavat ajoittain
a
työskennellessä
ään lähiympäristön äänittasoa 50–70
0 desibeliä.
Muut äänim
maiseman va
aikuttavat tekijät ovat pe
elto- ja maa
aseutumaisilla alueilla kä
äytössä olevat maatalo
ouskoneiden
n äänet. Toim
minnassa ole
eva traktori synnyttää
s
muutaman
m
sa
adan metrin
päähän 50--70 desibelin
n äänitason. Hankealuee
ella on laajoja peltoalueitta etenkin h ankealueen
länsi- ja keskiosissa.
enä päivänä äänitaso on
n tämän tyyp
ppisillä alueiilla ilman ma
ainittuja liiHiljaisena, melko tyyne
äniä luokkaa
a 20 - 30 de
esibeliä. Suo
omalaisessa metsämaast
stossa tuulikenteen ja koneiden ää
kohina ja p
puiden kahin
na vaihtelee välillä 30 - 70 desibeliä, riippuen tuulennopeu
udesta. Linnunlaulu vo
oi voimakkaimmillaan ollla yli 50 des ibeliä.

15.10.5

Tuulivoim
mapuistovaih
htoehtojen vaikutukse
et äänimais
semaan

Rakentamisen aikainen melu
Tuulivoimalloiden raken
ntamisen aik
kana melua syntyy huoltoteiden, vo
oimaloiden p
perustusten
ja kaapeloinnin sekä voimaloiden pystytyksen työvaiheista. Melun kannalta merk
kittävimmät
vaiheet ova
at teiden ja perustusten rakentamissen aikana, jolloin
j
voi es
siintyä myöss vähäisissä
määrin imp
pulssimaista melua. Syn
ntyvä melu on normaa
aliin rakennu
usmeluun ve
errattavissa
olevaa työk
koneiden ja työmaan
t
liik
kenteen aihe
euttamaa me
elua. Kuljetu
uksia ja ehkä
ä suurimpia
nostoja lukuun ottamattta melu ei pääasiallisessti leviä tuullipuistoaluettta laajemma
alle. Työkoneiden äänitehotasot ovat
o
suurimm
millaan paika
allisesti yhte
eensä noin 115
1
desibeliä
ä. Melu vai214

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN, ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN

menee avoimessakin maastossa 55 desibelin tasolle noin 400 metrin ja alle 45 desibelin tasolle noin 1,2 kilometrin etäisyydellä (geometrinen vaimenema: L=Lwa+3+11-20lg(d)). Raskaan liikenteen ajoneuvoista aiheutuu hetkellisesti enimmillään noin 60 dB äänitehotaso noin
100 metrin etäisyydellä kuljetusreitistä, mikä vastaa normaalin keskustelun äänitasoa.
Voimaloiden rakennuspaikat sijoittuvat pääasiassa yli kilometrin ja rakennettavat uudet tiet
lähimmillään noin 350 metrin etäisyydelle lähimmistä vakituisista asuinrakennuksista. Tällä
etäisyydellä ei Valtioneuvoston päätöksen mukaisen, asumiseen käytettävillä alueilla sovellettavan päiväajan ohjearvon (50 dB) voida katsoa rakentamisaikana ylittyvän. Konttikoskentien ja Mustikantien varsille sijoittuu asuinrakennuksia. Mikäli näitä teitä joudutaan paikoitellen perusparantamaan, aiheutuu parannustöistä asuinrakennuksille hetkittäisiä meluvaikutuksia työkoneiden äänistä.
Tuulivoimapuisto rakennetaan arviolta kolmessa rakennuskaudessa. Melu tuulivoimapuiston
rakentamisen aikana on paikallista ja kestoltaan melko lyhyttä, eikä sen arvioida aiheuttavan
merkittävää haittaa lähiasutukselle. Rakentamisaikaisen liikenteen aiheuttamia melu- ym.
vaikutuksia on arvioitu kappaleessa 19.4.1.
Rakentamisaikana tehtävän louhinnan ja murskauksen melu on jaksottaista, sillä louhintaa ja
murskausta tehdään urakkaluontoisesti rakentamisen etenmisen mukaisesti. Louhinnan ja
murskauksen ollessa käynnissä toiminnasta aiheutuva melu on jatkuvaa arkipäivisin klo 7-22
välisenä aikana. Louhittavat alueet sijoittuvat noin 2 km etäisyydelle lähimmistä häiriintyvistä kohteista, joissa louhinnan melu on mahdollista kuulla, mutta se ei aiheuta louhinnalle
annettujen raja-arvojen ylittäviä melutasoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Louhinnan
melutasojen raja-arvoina käytetään taulukon 15-2 mukaisia melutason ohjearvoja ulkona.
Hankkeen päättyessä tuulivoimaloiden purkamisesta aiheutuva melu on verrattavissa rakentamisen aikaiseen meluun. Melua aiheuttavat lähinnä työkoneet ja voimalaosien poiskuljetukset. Meluvaikutukset ovat hetkellisiä ja palautuvia ja kohdistuvat kerrallaan vain purkutyön alla olevalle alueelle.

VE0
Tuulivoimapuiston rakentaminen ei toteudu, joten meluvaikutuksia ei synny.

VE1
Melumallinnusten mukaan alue, jolla keskiäänitaso on yli 45 dB, ulottuu enimmillään noin
600–700 metrin etäisyydelle voimaloista. Vaihtoehdon VE1 melulaskelmat osoittavat, että
asumiseen käytettävillä alueilla melun korkein yöaikainen YM:n suosittelema suunnitteluohjearvo (40 dB) voi ylittyä kymmenen kohteen kohdalla; Hautamäessä (Kontiokoskentie 219,
kiinteistönumero 421-401-13-17), Similässä (Kontiokoskentie 17, kiinteistönumero 421-40113-29), Kontiokoskentie 218:sta (kiinteistönumero 421-401-13-35), Hauta-ahossa (Ruisahontie 289, kiinteistönumero 421-401-29-3), Kivimäessä (Mustikantie 263, kiinteistönumero
421-401-15-32), Koivulassa (Leppiniementie 99, kiinteistönumero 421-401-180-0), Hietalassa (Kuruntie 56, kiinteistönumero 421-401-110-10), Kuruntie 67:ssä (kiinteistönumero 421401-110-13), Koivukankaalla (Itälahdentie 409, kiinteistönumero 421-401-174-3) ja Laaksolassa (Itälahdentie 544, kiinteistönumero 421-401-174-10). VNp ohjearvo ei ylity. Häiriintyvistä kohteista kolme sijaitsee Similän kylässä, missä lähimmät voimalat sijaitsevat reilun
kilometrin etäisyydellä asuinrakennusten itä- ja luoteispuolella. Häiriintyvistä kymmenestä
asuinrakennuksesta kolme sijaitsee lähimpiin tuulivoimaloihin nähden siten, että alueen vallitsevat tuulet (lounaasta) puhaltavat asuinrakennuksen suuntaan. Muiden kohteiden osalta
lähimmät voimalat sijaitsevat lähinnä asuinrakennusten itä-, luoteis- tai pohjoispuolella. Näin
ollen keskiäänitasot eivät ole jatkuvasti ehdotettujen ohjearvojen yläpuolella.
Lomarakennusten osalta eniten melun suunnitteluohjearvojen ylityksiä muodostuu Lestijärven Ilolanlahden rannalla sijaitsevien lomarakennusten kohdalla. Suunnitteluohjearvojen ylityksiä voi muodostua lisäksi Similän kylän ja Mustikankylän sekä Valkeisen, Haukilammen ja
Iso-Lemmistön ympäristössä olevien lomarakennusten kohdalla. Melumallinnuksen mukaan
em. paikkoihin sijoittuvissa kohteissa keskiäänitasot nousevat aika ajoin (tuulensuunnasta
riippuen) yli 35 dB:n. VNp mukainen melun ohjearvo (40 dB) voi ylittyä kahden lomarakennuksen kohdalla; Hietalan tilan lähettyvillä Kuruntiellä (kiinteistönumero 421-401-61-0),
Konttikoskentien varrella Similässä (kiinteistönumero 421-401-13-31). Maastotietokannassa
lomarakennukseksi merkitty rakennus Porohaudankankaalla (kiinteistönumero 421-401-198) on metsästysmaja ja Vanhapuron varressa (kiinteistönumero 421-401-29-1) oleva rakennus on taukotupa, joten näitä rakennuksia melun raja-arvot eivät koske.
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Kuva 15.12.

Melumallinnuksen tulokset vaihtoehdoissa VE1 (teoreettinen maksimimelu).

Kuva 15.13.

Porohaudankankaan metsästysmaja ja Vanhapuron taukotupa.

Mallinnuksen mukaan vaimeaa (35 dB) melua voi olla tuulensuunnasta riippuen havaittavissa
Yli-Lestin kylän alueella noin 1,6 km ja Mattilan kylän alueella noin 1,8 km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista. Tällöin taustamelun taso alkaa kuitenkin olla niin voimakas, että tuulivoimaloista aiheutuvien äänien havaitseminen voi olla hankalaa. Similän ja Mustikankylän alueet sekä Lestijärventien varsi Yli-Lestistä Valkeiselle jäävät kokonaisuudessaan 35 dB melutason alueelle. Lestijärven taajama sijoittuu tuulivoimaloiden melualueisiin nähden siten, että 35
dB laskennallinen keskiäänitaso ei ulotu kuntakeskuksen alueelle, vaan on lähimmillään noin
kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta.
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Kokonaisuutena vaihtoehdon VE1 vaikutukset äänimaisemaan ovat merkittävimmät Similän,
Mustikankylän ja Yli-Lestin kylien ympäristössä sekä Lestijärven Ilolanlahden rannalla, missä
sijaitsee runsaasti loma-asutusta. Lähimmän asuinrakennuksen kohdalla Mustikankylällä
mallinnuksen mukaan melu on 41,1 dB ja lähimpien lomarakennusten kohdalla tuulivoimaloiden eteläpuolella 39,4 dB. Ilolahden rannalla, jossa sijaitsee runsaasti loma-asutusta, mallinnettu melu on 38,5 dB. Kohteissa, joissa keskiäänitason ohjearvot ylittyvät, useimmat
asuinrakennukset sijaitsevat vallitsevien tuulien suhteen siten, etteivät keskiäänitasot ole
tavallisesti suunnitteluohjearvojen yläpuolella.

VE2
Vaihtoehdossa VE2 vaikutukset äänimaisemaan ovat tuulivoimapuiston osalta likimain samat
kuin vaihtoehdossa VE1. Voimaloiden korkeampi napakorkeus ei olennaisesti vaikuta melun
leviämiseen samalla turbiinityypillä. Melualue on jopa joitakin kymmeniä metrejä suppeampi
kuin matalammilla napakorkeuksilla. Sekä asuin- että lomarakennusten osalta suunnitteluohjearvotason ylittävällä melualueella sijaitsevien rakennusten määrät ja mallinnetut melutasot
pysyvät samana kuin vaihtoehdossa VE1, vaikka voimalakorkeus kasvaa 137 metristä 170
metriin. Siksi meluvaikutuksia ei käsitellä tässä uudestaan.

Kuva 15.14.

Melumallinnuksen tulokset vaihtoehdossa VE2 (teoreettinen maksimimelu).

VE3
Vaihtoehdon VE3 melumallinnus osoittaa, että asumiseen käytettävillä alueilla melun korkein
yöaikainen YM:n suosittelema suunnitteluohjearvo (40 dB) voi ylittyä ainoastaan yhden asuinrakennuksen kohdalla Hauta-ahossa (kiinteistönumero 421-401-29-3), tuulivoimapuiston luoteiskulmassa sijaitsevien voimaloiden itäpuolella. VNp ohjearvo ei ylity. Häiriintyvä kohde sijaitsee aivan 40 dB melualueen rajalla, mutta kuitenkin alueen vallitsevaan tuulensuuntaan
(lounaasta) nähden siten, että tuulet puhaltavat voimaloista asuinrakennuksen suuntaan. Näin
ollen keskiäänitaso voi pysyä kohteessa pidempiaikaisesti suunnitteluohjearvojen yläpuolella.
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Lomarakennusten osalta YM:n me
elun suunni tteluohjearv
vojen ylityks
siä muodosttuu kolmen
lomarakenn
nuksen kohd
dalla; Hietala
an tilan lähe
ettyvillä Kuru
untiellä (kiinteistönumerro 421-40161-0), Konttikoskentien varrella Similässä
S
(kiiinteistönum
mero 421-401-13-31) ja
a Kumpulan
alueella ole
evalla loma--asunnolla (kiinteistönu
(
mero 421-4
401-12-85). Lisäksi luku
uisia lomaasuntoja sijjaitsee lähellä 35 dB:n rajaa mm. Valkeisen jä
ärven pohjoisrannalla, R
Rahkolassa,
Konttikoske
ella, Haukilammella, Iso-Lemmistön itärannalla ja Lestijärve
en etelärann
nalla Ilolanlahden alue
eella. Lehdon
nkankaantien varressa P
Porohaudank
kankaalla (m
metsästysma
aja) ja Vanhapuron va
arressa (taukotupa) olev
vat lomarak
kennuksiksi merkityt rak
kennukset e
eivät ole lomarakennuksia, ja melun ohjearvott eivät koske
e niitä.

Kuva 15.15.

Melumallinnu
VE3 (teoreettin
uksen tulokset vaihtoehdossa
v
nen maksimimelu).

Suurin osa kohteista, jotka
j
sijaitse
evat mallinn
nuksen muka
aan 35 dB melualueella
m
a sijaitsevat
Similän, Ma
attilan, Musttikankylän ja
a Yli-Lestin k
kylien ympärristössä. Näillä alueilla, Similän kylää lukuun ottamatta, ympäristön tausta- ja m
muut äänet,, kuten tiem
melu, nousev
vat vallitsevammiksi k
kuin tuulivoim
maloista aihe
eutuvat ääne
et. Laajimmillaan 35 dB keskiäänita
asonalue voi
ulottua noin
n 2 km etäis
syydelle tuulivoimaloista tuulen suun
nnasta riippu
uen.

15.10.6

Matalataa
ajuinen melu

Matalataaju
uisen äänen melupäästö
ö sekä sen e
eteneminen on laskettu kohteittain Ympäristöministeriön laskentama
alliohjeistusttyöryhmän suosituksen mukaisesti. Mallissa o
on arvioitu
matalien taajuuksien melupäästö
m
voimalatoimitttajien antam
mien tietojen
n perusteella
a.
en ulkovaipa
an ääneneristävyys on a rvioitu tansk
kalaisen DSO
O1284 tuuliv
voimamallin
Rakennuste
mukaisesti,, jota myös Ympäristöm
Y
inisteriön lasskentamallio
ohjeistustyörryhmä esittä
ää käytettäväksi.
eiden äänita
aso riippuu ulkona valllitsevan me
elutason lisäksi rakenn
nuksen ääAsuinhuone
neneristävy
yydestä eri taajuuksilla,
t
huoneen m itoista, siellä
ä olevasta ääntä imevän
n materiaa-
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lin määrästä ja myös huoneen sijainnista melun tulosuunnan suhteen. Käytetty normi kuvaa
keskimääräistä tilannetta.
Kullekin rakennukselle on laskettu äänitaso ulkona ja sisällä erikseen. Rakennusten äänitasot
laskettiin erikseen kullekin tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehdolle. Laskentatulosten epävarmuus on alle 0,5 dB.
Osa tarkastelluista rakennuksista sijaitsee rannan tuntumassa (H, I, J, M, N, O) ja niihin ääni
voi kulkea osasta voimaloista myös osin vesialueen kautta. Tästä syystä näille yhdistelmille
on maakertoimena käytetty arvoa 0, mikä nostaa äänitasoa kuivaan maahan verrattuna.
Tarkasteltujen kohteiden sijainti on esitetty kuvassa 15.15.

Kuva 15.16.

Matalataajuisen melun lasketut kohteet on esitetty sinisellä pallolla ja kirjaintunnisteella.

Matalataajuisen melun muodostumista kohteissa on havainnollistettu kuvaajissa 15.17-15.19
kunkin toteutusvaihtoehdon käsittelyn yhteydessä. Kuvaajissa tummansiniset palkit kuvaavat tuulivoimapuiston ko. vaihtoehdon kaikkien voimaloiden yhteensä aikaansaamaa äänitasoa kohteessa ulkona. Keltaiset palkit vastaavasti sisällä vallitsevaa äänitasoa, jota koskee
Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen tersseittäin antamat ohjearvot (punainen viiva). Lisäksi kuvaajassa on vihreällä esitetty terveen ihmisen keskimääräinen kuulokynnys matalilla äänillä.
Kuvaajista havaitaan, että Stm ohjearvot ovat alle 50 Hz taajuuksilla hieman tämän kuulokynnyksen alapuolella. Kuulokynnyksen alittavaa ääntä ei voi kuulla eikä sen ole todettu aiheuttavan terveys- tai viihtyvyyshaittaa.
Kaikkien mallinnettujen kohteiden kuvaajat vaihtoehdoittain on esitetty liitteessä 5.

VE1; 118 voimalaa, napakorkeus 137m ENO126
Äänitaso ylittää ulkona Asumisterveysohjeen matalataajuisen melun ohjearvon enimmillään
10 dB 100 Hz taajuudella kohteessa W (Koivula). Oletusääneneristävyydellä samassa kohteessa sisällä ohjearvo alittuu pienimmillään reilun 3 dB taajuudella 50 Hz. Koska näin pienillä taajuuksilla rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydessä on suuria eroja, on mahdollista,
että ohjearvo voi myös ylittyä. Sama pätee myös muutamissa muissa kohteissa. Parhaimmillaan muutamissa kohteissa päästään jo 8-10 dB alle ohjearvon, jolloin niissä ohjearvon ylittyminen on jo melko epätodennäköistä.
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Kuva 15.17.

Matalataajuisen melun äänitasot kohteessa W Asuinrakennus (Koivula) toteutusvaihtoehdon VE1
mukaiselle voimalasijoittelulla ja –tyypillä laskettuna.

VE2; 118 voimalaa, napakorkeus 170m ENO126
Vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä ei käytännössä ole eroa, sillä melupäästö on molemmissa sama.
Melun etenemiseen napakorkeuden muutoksella ei käytännössä ole vaikutusta ohjeen mukaisella laskentamallilla.
Äänitaso ylittää ulkona Asumisterveysohjeen matalataajuisen melun ohjearvon enimmillään
10 dB 100 Hz taajuudella kohteessa W (Koivula). Oletusääneneristävyydellä samassa kohteessa sisällä ohjearvo alittuu pienimmillään reilun 3 dB taajuudella 50 Hz. Koska näin pienillä taajuuksilla rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydessä on suuria eroja, on mahdollista,
että ohjearvo voi myös ylittyä. Sama pätee myös muutamissa muissa kohteissa. Parhaimmillaan muutamissa kohteissa päästään jo 8-10 dB alle ohjearvon, jolloin niissä ohjearvon ylittyminen on jo melko epätodennäköistä.

Kuva 15.18.
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Matalataajuisen melun äänitasot kohteessa W Asuinrakennus (Koivula) toteutusvaihtoehdon VE2
mukaiselle voimalasijoittelulla ja –tyypillä laskettuna.
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VE3; 87 voimalaa,
v
napakorkeus
n
s 170m EN
NO126
Äänitaso ylittää
y
ulkona
a Asumisterrveysohjeen matalataaju
uisen melun ohjearvon enimmillään
n
9 dB 100 Hz
H taajuudella kohteess a K (Hautam
mäki). Oletusääneneristä
ävyydellä sa
amassa koh-teessa sisä
ällä ohjearvo
o alittuu pien
nimmillään reilun 4 dB ta
aajuudella 5 0 Hz. Koska
a näin pienil-lä taajuuks
silla rakennu
usten ulkova
aipan äänene
eristävyydes
ssä on suuria
a eroja, on mahdollista,,
että ohjearrvo voi myös
s ylittyä. Sam
ma pätee myös muutam
missa muissa
a kohteissa. Parhaimmil-laan muuta
amissa kohtteissa päästä
ään jo 8-9 dB
d alle ohjearvon, jolloiin niissä ohjjearvon ylit-tyminen on
n jo melko epätodennäkö
öistä.

Kuva 15.19.

uisen melun äännitasot kohteesssa K Asuinrake
ennus (Hautamääki) toteutusva
aihtoehdon VE3
3
Matalataaju
mukaiselle voimalasijoitteluulla ja –tyypillä laskettuna.

VE3 on vaihtoehdoista paras, muttta ohjearvon
n ylittyminen
n on edelleen
n mahdollistta kohteissa,,
joissa marginaali jää alle
a
noin 8 d
dB. Tätä suuremmalla marginaalilla
m
ylittymisen todennäköi-syys on pie
eni. Matalata
aajuisen me
elun laskelmissa ei ole te
ehty eroa va
akituisen asu
unnon ja lo-ma-asunno
on kesken.

15.10.7

Sähkönsiirtovaihtoe
ehtojen vaik
kutukset ää
änimaisema
aan

Sähkönsiirrosta aiheuttuvat vaikuttukset äänim
maisemaan muodostuvat
m
t pääsääntö
öisesti hank-ntamisaikana
a. Ennen varrsinaista rak
kentamista melua
m
muodo
ostuu metsänraivauksis-keen raken
ta uusien johtokäytävi
j
en alueilla. Aiheutuva melu
m
on norm
maalia metssänkaadoista
a aiheutuvaa
a
ääntä, jota
a synnyttävät metsäkone
eet ja runkojja poiskuljetttavat ajoneu
uvot.
Voimajohto
ojen rakenta
amisen aikan
na melua aih
heutuu kaivinkoneista, n
nostureista (voimajohto-jen rakenta
amisessa), kaapelinveto
k
okoneista, johtimien päid
den yhteen a
ampumisesta
a ja ajoneu-voliikentee
estä. Voimajohtojen rak
kentamista voidaan
v
kuvata ns. liikk
kuvaksi rake
entamiseksi,,
jossa rake
ennustyömaa
a etenee jattkuvasti. Vo
oimajohtojen rakentamissen aikaisia meluvaiku-tuksia void
daan pitää paikallisina
p
jja kestoltaan lyhytaikaisena, koska
a työmaa liikkuu varsin
n
lyhyessä ajjassa, keskim
määrin muu tamassa päiivässä, häiriiintyvän kohtteen ohi.
Voimajohdon käytönaikaisessa va
aiheessa tuu
ulivoimapuistoalueella ssijaitseva muuntoasema
a
synnyttää jonkin verra
an matalataa
ajuista huminaa. Tämä on kuultavisssa muuntam
mon välittö-mässä lähe
eisyydessä, mutta sähkö
öasema-alue
een ulkopuolella se vaim enee kuulum
mattomiin.
Korkeajänn
nitevoimajohto synnyttää
ä käytönaikaisessa vaiheessa etenkin
n kostealla sä
äällä ns. ko-ronamelua,, jonka voim
makkuus riipp
puu jännittee
estä. 110 kV voimajohdo
olla korona on
o melko vä-häistä. Korronamelu aiheutuu johtim
mien pinnalla, jossa koste
euden myötä
ävaikutuksella sähkövirta
a
purkaantuu
u eristeen pintaa ja osin
n myös ilma
aa pitkin joh
htimesta pylv
vään rakentteeseen. Ko-ronamelu on
o luonteelta
aan melko k
korkeataajuis
sta sirinää, jo
oka kuuluu sselvimmin jo
ohtimien alla
a
pylväiden luona ollen siinäkin alle 4
45 dB. Tämä
ä melu vaime
enee kuulum
mattomiin alle
e 100 metrin
n
matkalla.
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Kokonaisuu
utena hankke
een sähköns
siirrosta aihe
eutuvat muu
utokset äänimaisemaan ovat hyvin
vähäisiä ja paikallisia.

15.10.8

Louhinnan
n vaikutuks
set äänimaiisemaan

Toisella louhittavista alueista (4,15
5 ha alue) o n jo lupa maa-ainesten ottamiseen , joten louhinnan meluvaikutukse
et toteutuvatt osittain my
yös siinä tapa
auksessa, etttä tuulivoim
mapuistoa ei
rakenneta (VE0). Tällö
öin louhinta jakautuu
j
pid
demmälle aikavälille ja kokonaiskessto kasvaa,
mutta louhintaurakoide
en pituus kerrallaan on ttodennäköis
sesti lyhyempi. Louhinna
an ja murskauksen meluvaikutuks
set ovat vähäiset, sillä toiminnasta
a aiheutuva melu jää sselvästi alle
ohjearvojen
n lähimmissä
ä häiriintyvis
ssä kohteissa
a.
Louhinnan meluvaikutu
ukset ovat samat
s
vaihttoehdoissa 1 ja 2 (VE1 ja VE2). M
Molemmissa
vaihtoehdoiissa tuulivoiimaloita varrten louhitta
ava määrä on
o 411 000 k-m3 ja te
eoreettisesti
keskimäärä
äisellä murskauskapasite
eetilla (300
0 t/h) kaksivuorotyönä louhinta ja
a murskaus
kestävät laskennallises
sti noin 250 työpäivää. Käytännöss
sä toiminta kestää mm.. huolto- ja
korjausseisokkien vuok
n suunnitelttu kesto on
ksi pidempää
än ja tuulivo
oimaloiden rakentamise
r
kolme vuotta. Myös lou
uhintajaksot ajoittuvat tä
älle kolmen vuoden
v
aikajjaksolle.
Vaihtoehdoissa 3 (VE3)) tuulivoimaloita varten louhittava määrä
m
on 36
60 000 k-m3 ja teoreettisesti kesk
kimääräisellä
ä murskausk
kapasiteetilla
a (300 t/h) kaksivuoroty
yönä louhintta ja murskaus kestäv
vät laskenna
allisesti noin 220 työpäiv
vää. Käytänn
nössä toimin
nta kestää m
mm. huoltoja korjauss
seisokkien vu
uoksi pidem
mpään ja tuu
ulivoimaloide
en rakentam
misen suunniiteltu kesto
on kolme vuotta. Myös louhintajaks
sot ajoittuva
at tälle kolme
en vuoden aikajaksolle.
Louhinnan meluvaikutukset ajoitttuvat kokon
naisuudessaa
an tuulivoim
mapuiston rrakentuessa
lyhyemmällle aikavälille
e verrattuna vaihtoehtoo
on VE0, muttta louhinta- ja murskau
usurakoiden
kesto pitenee, mikäli tuulivoimapuisto rakenne
etaan. VE3 louhinnan ke
esto on hiem
man VE1 ja
VE2 louhinttojen kestoa lyhyempi, arviolta
a
noin yhden louhiinta- ja murskausurakan
n ajan.

15.10.9

Vaikutuste
en lieventäminen

Tuulivoimap
puiston rake
entamisen aikaisia
a
mel uhaittoja vo
oidaan vähe
entää huolelllisella työn
suunnittelulla sekä väh
hän melua tuottavin ko
onein ja työ
ömenetelmin
n. Maanrake
ennustöiden
aikana synttyviä ylijääm
mämassoja voidaan
v
tarv
vittaessa käy
yttää meluesteinä töiden
n ajan. Todennäköisy
yys näiden ta
arpeelle on kuitenkin
k
hyv
vin pieni.
öön kohdistu
uvien meluha
aittojen vähentämiseksi äänekkäimm
mät työvaiLinnustoon ja eläimistö
heet tulisi p
pyrkiä ajoitta
amaan pesin
ntä ja poikim
misaikojen ulkopuolelle.
Tuulivoimap
puiston toim
minnan aiheu
uttamia mel uhaittoja vä
ähennetään tehokkaimm
min huolellisella tuulivo
oimaloiden valinnalla
v
ja sijoittelulla.. Eri valmisttajien saman
n tehoisissa tuulivoimaloissa on erroja, mutta yleensä
y
melu
u lisääntyy ttuulivoimalan tehon kasv
vaessa. Mod
dernien tuulivoimalaito
osten lähtöää
änitasoa voiidaan tarvitttaessa rajoitttaa laitokse
en säätö- ja
a ohjausjärjestelmän a
avulla siten että
e
äänitaso voidaan piitää alle ohje- ja suositu
usarvorajoje
en alatuulen
puolen tilan
nteissa.
Lestijärven tuulivoimap
puisto hankk
keessa vaiku
utuksia äänimaisemaan voisi vähen
ntää ainakin
pienemmän
n tuulivoimapuistovaihto
oehdon VE3 valinnalla ta
ai tuulivoima
aloiden voim
malamäärän
vähentämis
sellä ja uude
elleen sijoitttelulla. Hank
kealueiden kaavoitusvai
k
iheessa voim
malamäärät
ja niiden sijjainnit tulee tarkentaa niin että hank
kkeen meluv
vaikutuksia voidaan
v
lieve
entää.
Louhinnan ja murskauksen meluva
aikutuksia v
voidaan pien
nentää sijoitttamalla murrskauslaitos
louhoksen p
pohjalle sekä
ä varastokas
soja laitokse
en ympärille estämään melun
m
leviäm
mistä.

15.10.10

Arvioinnin
n epävarmu
uustekijät

Melun leviä
ämislaskento
ojen epävarm
muus muodo
ostuu emission, eli äänitehotason e
epävarmuudesta, ääne
en etenemisen osalta pä
ääosin ilman
n eri kerroste
en lämpötilo
ojen ja ilmav
virran pyörteisyyden a
aiheuttamastta epävarmu
uudesta sek
kä vastaanotttopisteen ta
austamelusta
a. Selvityksessä on arvioitu, että
ä laskennan epävarmuu
us on korkeimmalla ään
nitasolla noin
n +3 dB ja
matalimmalla -6 dB, johtuen tuulisuustilastojjen sekä me
elun todellis
sen leviämissen epävarmuuksista. Yhteenvetona voidaan kuitenkin to deta, että kaikki epävarrmuustekijätt on huomimelutason
oitu melun laskennassa
a käyttämällä parametrreja, jotka on asetettu korkeimman
k
antaviksi. T
Tällöin laske
entatulosten ylittävä me
elutaso on huomattavas
h
sti epätoden
nnäköisempi
kuin sen aliittava.
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Melumallinnusta tarkasteltaessa o
on huomioita
ava, etteivätt siinä esiinttyvät melutasot esiinny
y
yhtäaikaise
esti joka puo
olella tuulivo
oimapuistoa.. Mallinnukse
en tulokset v
vastaavat pä
ääosin tilan-netta myöttätuulen vallitessa tuuliv
voimalalta tarkastelupistettä kohti. Melutasojen
n toteutumi-nen maastossa riippuu merkittävässti tuuliolosu
uhteista.
Mallinnuksessa käytetttiin uusien v
voimaloiden lähtömelutasona (LWA) 105,5 desib
beliä. Lopul-lisen voima
alan tyyppiä ei ole määrritelty ja on siten mahdo
ollista, että v
valittavan vo
oimalan läh-tömelutaso
o on YVA:ssa
a käytettyä m
matalampi.

15.10.11

Yhteenve
eto ja vaihto
oehtojen ve
ertailu

Kaikki tark
kastellut vaihtoehdot, p
paitsi VE0, muuttavat
m
hankealueide
en äänimaise
emaa. Ääni-maiseman muutokset ovat voimak
kkaimmat aiv
van voimaloiden lähiymp
päristössä. Tässä
T
vaiku-tusten arvioinnissa on keskitytty tarkastelemaan millaisia
a vaikutuksiia tarkastelluilla vaihto-ehdoilla on
n asuin- ja lo
omarakennu
usten kohdallla. Hankkeid
den merkittä
ävimmät mu
uutokset ää-nimaisema
aan muodosttuvat tuulivo
oimaloista. Arvioinnissa
A
on kuitenki n huomioitu
u myös säh-könsiirtova
aihtoehtojen vaikutuksett äänimaisem
maan.
Hankkeen elinkaaren aikana
a
hankk
keen rakenta
amisvaihe aiheuttaa eni ten melua ja
a muutoksia
a
äänimaisem
maan. Melua
a aiheutuu metsien hak
kkuista, teid
den ja voima
aloiden peru
ustusten ra-kentamises
sta sekä vo
oimaloiden p
pystyttämise
estä. Myös rakennusvaih
r
heen liikenn
ne aiheuttaa
a
meluvaikuttuksia kuljettusreittien va
arsilla.
Hankkeen toiminnan aikana ään imaiseman muutokset syntyvät tu
uulivoimaloid
den käyttö-äänistä. Syntyvät ään
nenpainetaso
ot on mallinnettu kaikista tarkasttelluista vaih
htoehdoista.
Mallinnusparametreina
a on käytettty Ympäristö
öministeriön ”Tuulivoima
aloiden melu
un mallinta-minen 2/2
2014” muka
aisia parame
etreja. Tuulivoimaloiden
n aiheuttam
mat äänenpa
ainetasot on
n
mallinnettu
u WindPRO 2.8–laskenta
aohjelmalla ISO 9613-2
2 standardin
n mukaisesti. Mallinnuk-sessa tuule
en nopeuten
na käytettiin
n 8 metriä sekunnissa,
s
ilman lämpö
ötilana 15 °C
C, ilmanpai-neena 101,325 kPa sekä ilman suh
hteellisena kosteutena
k
70 %.
Vaihtoehdo
ossa VE1 merkittävimm
mät vaikutukset äänimaisemaan aihe
eutuvat Sim
milän, Musti-kankylän ja Yli-Lestin kylien ympä
äristössä sek
kä Lestijärve
en Ilolanlahd
den rannalla. Suunnitte-luohjearvot ylittyvät yöllisen
y
ohje
earvon osalta 10 asuin- ja 59 loma
arakennukse
en kohdalla.
Lomaraken
nnusten osalta Valtioneu
uvoston pää
ätöksen muk
kaiset ohjea
arvot ylittyvät kuitenkin
n
ainoastaan
n kahden lom
marakennukssen kohdalla
a.
Vaihtoehdo
ossa VE2 va
aikutukset ä
äänimaisema
aan ovat tuulivoimapuisston osalta samat kuin
n
vaihtoehdo
ossa VE1.
Vaihtoehdo
ossa VE3 vaiikutukset ää
änimaisemaa
an ulottuvat suppeimmallle alueelle ja suunnitte-luohjearvot ylittyvät ainoastaan
a
y
yhden asuinrrakennuksen
n ja kolmen lomarakenn
nuksen koh-dalla yöllisen suunnitte
eluohjearvon
n osalta. Lom
marakennuks
set, joissa su
uunnitteluoh
hjearvot ylit-tyvät, sijoittuvat vakituisten asuin
nrakennusten
n lomaan. VNp:n mukaisset ohjearvo
ot eivät ylity
y
missään ko
ohteessa.

5. Yhteenveto melun
m
ohjearvoot ylittävistä koh
hteista.
Taulukko 15‐5
VE1

VE2

VE3

VNp 993/1992 YM suun
nnitte- VNp 993/1992
9
992 YM suun
nnitteYM suunnitte- VNp 993/19
ohjearvo
luohjearv o
ohjearrvo
luo
ohjearvo
ohjearvo
luohjearv
vo

Yhteensä

AsuinLoma-AsuinLo
omaAsuinLomaAsuinLomarakennus rakennus rakennus ra
akennus rakennu
us rakennus rake
ennus rakennus

AsuinLomaAsuinLomarakennus rakennus rakennus ra
akennus

50 dB

40 dB

40 dB

0

2

10

3
35 dB
59

50 dB

40 dB

40 dB

35 dB

50 dB

40 dB
d

40 dB

3 dB
35

0

2

10
1

59

0

0

1

3
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Hankkeen keskeisimmät vaikutukset äänimaisemaan:
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Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa kaikissa vaihtoehdoissa hankealueiden ja
niiden lähiympäristöjen äänimaisemaa.



Tuulivoimaloista aiheutuva yli 45 dB:n melualue ulottuu mallinnusten mukaan
enimmillään noin 600–700 metrin etäisyydelle voimaloista kaikissa tarkastelluissa
vaihtoehdoissa.



VNp:n mukaiset ohjearvot ylittyvät kahden lomarakennuksen osalta vaihtoehdoissa
VE1 ja VE2. Vaihtoedossa VE3 ohjearvot eivät ylity.



Ympäristöministeriön ehdottamat melun suunnittelunohjearvot ylittyvät muutamien
asuin- ja useiden lomarakennusten kohdalla vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 Similän,
Mustikankylän ja Yli-Lestin kylien ympäristössä sekä Lestijärven Ilolanlahden rannalla. Vaihtoehdossa VE3 suunnitteluohjearvot ylittyvät Hauta-ahossa yhden asuinrakennuksen osalta ja kolmen lomarakennuksen osalta



Matajataajuisen melun mallinnukset osoittavat että Stm:n Asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot eivät ylity missään mallinnetussa kohteessa.



Hankealueella vallitsevat tuulet puhaltavat lounaasta kohti koillista, jolloin mallinnusten keskiäänitasot toteutuvat todennäköisimmin tuulivoimaloiden koillispuolella,
jossa häiriintyviä kohteita on asuinrakennusten osalta eniten Similän ja Mattilan kylissä sekä lomarakennusten osalta Ilolanlahden rannalla.



Sähkönsiirronvaihtoehdoista syntyvät meluvaikutukset syntyvät pääosin voimajohtojen rakentamisaikana.
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15.11

Vaikutuk
kset valo- olosuhteis
siin

15.11.1

Vaikutusm
mekanismitt

Tuulivoima
alan pyörivät lavat muo
odostavat liikkuvia varjoja kirkkaa lla säällä. Yksittäisessä
Y
ä
tarkastelup
pisteessä täm
mä havaitaa
an valon voimakkuuden äkillisenä v
vaihteluna, vilkkumisena
v
a
tai nopeastti vilahtavan
na varjona. IIlmiö esiinty
yy vain aurin
ngonpaisteesssa, sillä pilv
visellä säällä
ä
auringon valo
v
ei tule se
elkeästi yhd estä pisteestä eikä selke
eää varjoa m
muodostu.
Välkkymise
en esiintyminen riippuu auringonpaisteen lisäksi auringon ssuunnasta ja korkeudes-ta, tuulen suunnasta ja
j siten rootttorin asennosta sekä ta
arkastelupistteen etäisyy
ydestä tuuli-voimalaan.. Suuremmilla etäisyyks illä lapa peitttää auringosta niin vähä
äisen osan, ettei välket-tä enää havaitse.

15.11.2

Lähtötied
dot ja arvio intimenetelmät

Tuulipuisto
on aiheuttam
ma varjonm
muodostus on arvioitu asiantuntijja-arviona WindPRO ohjelmalla suoritetun mallinnuksen
m
n pohjalta. Mallinnukses
M
sa laskettiin
n varjostukse
en vaikutus-aluetta ja ajallista kestoa. Sen lisä
äksi mallinnusta on tehtty erikseen lähimmille herkille
h
koh-teille.
Mallinnus tehtiin
t
todellisuutta vasstaavalle tilanteelle. Todellisen tilantteen mallinn
nuksessa on
n
huomioitu alueen tode
ellisia auring onpaisteaiko
oja eri vuodenaikoina se
ekä alueen tuulisuustiet
toja. Lähtö
ötietoina hyö
ödynnettiin Umeån lenttokentältä vuosina 1971
1—2000 mittattuja kuu-kausittaisia
a auringonpa
aisteen mää riä sekä tuulisuustietoja.
Mallinnus tehtiin
t
tuulip
puiston kaiki lle vaihtoehd
doille samoilla tuulivoim
maloiden mito
oilla ja sijoi-tuksilla kuiin melumalliinnuksessa. Tuulivoimalan lapojen pyörimistaso
p
on oletettiin aina olevan
n
90 asteen kulmassa va
astaanottopiisteestä kats
sottuna, jollo
oin se peittä
ää suurimma
an mahdolli-sen pinta-a
alan tuulipuiston ympäri stössä. Tosiasiassa roottorien pyörim
mistasot eivät jatkuvas-ti ole kohtisuorassa, jo
olloin varjon
n vaikutusalu
ue on tavallisesti huoma
attavasti tättä pienempi.
Laskennois
ssa varjot on
n huomioitu , jos aurinko
o on yli 3 astetta horiso
ontin yläpuo
olella ja var-joksi on las
skettu, jos siipi peittää v
vähintään 20
0 % auringos
sta.
Koska Suo
omessa ei olle varjon m uodostumise
elle tai vilkk
kumiselle assetettuja mä
ääräyksiä taii
ohjearvoja on mallinnu
uksen tulokssia verrattu saksalaisiin
s
ja
j ruotsalais iin ohje- ja raja-arvojen
r
n
perusteella
a.
Saksalaisett raja-arvot tuulipuistosssa syntyvällle vilkkumis
svaikutuksel le on maksiimitilantees-sa, jossa todellista aurringonpaiste aikaa tai tuu
uliolosuhteita ole huomi oitu, enintää
än 30 tuntia
a
vuodessa ja 30 minuutttia päivässä
ä. Todellisess
sa tilanteess
sa vilkkumise
en raja-arvo
o on 8 tuntia
a
vuodessa.
Ruotsissa ei
e ole asetettu tuulivoim
maloiden aihe
euttamalla varjostukselle
e raja-arvoja
a, vaan suo-situksena on,
o ettei varrjostus lähim
mmissä häiriintyvissä kohteissa saa maksimitilan
nteessa ylit-eessa 8 tunttia vuodessa ja 30 minuu
tää 30 tunttia tai todellisessa tilante
uttia päiväss
sä.
Hankkeen varjonmuod
dostusmallin nukset on laatinut FCG
G Suunnittel u ja tekniik
kka Oy:n DII
Paulina Kaivo-oja ja va
arjostusvaiku
utuksia on arvioinut projjektipäällikkö
kö Leila Väyry
ynen.

15.11.3

Tuulivoim
mapuistovaiihtoehtojen
n vaikutukset valo-olossuhteisiin

Hankkeessa tehtyjen varjostusma
allinnuksien mukaan va
arjostus ulotttuu maksim
mitilanteessa
a
muutaman kilometrin etäisyydelle
tuulipuistostta. Mallinnus
e
stuloksia tark
kasteltaessa on huomat-tava, että niin sanotun
n todellisen ttilanteen mu
ukaan tehty mallinnus e i ota huomio
oon puuston
n
aiheuttama
aa näkemäes
stettä. Jos p
puusto estää näkymät ta
arkastelupiste
eestä tuulivo
oimaloille, eii
myöskään varjostusvaikutuksia tuu
ulivoimaloistta synny. Vo
oidaan siis to
odeta, että todellisen
t
ti-lanteen ma
allinnus antaa liioiteltuja tuloksia varrjostustuntien osalta. Ha
ankkeen varjostusmallin-nuslaskelm
mat on esitettty liitteesä 6
6. Varjostusmallinnuskarrtat on esite
etty tämän raportin liite-kartoilla ja kuvissa 15.2
20–15.22.

VE0
Vaihtoehdo
ossa VE0 voiimaloita ei ra
akenneta, jo
oten varjostu
usvaikutuksia
a ei myöskään synny.

225
5

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN, ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN

VE1
Vaihtoehdossa VE1 varjostusmallinnukset osoittavat suurimpia vaikutuksia aiheutuvan Lestijärven kirkonkylän ja tuulivoimapuiston väliin sijoittuvalle muutamalle asuinrakennukselle,
Yli-Lestin kylän eteläosaan, Mustikankylän länsiosiin sekä tuulivoimapuiston pohjoispuolelle
Koivukankaalle ja Itälahdelle sijoittuville muutamalle asuinrakennukselle. Taulukossa 15-6 on
esitetty ne kiinteistöt, joille mallinnus osoittaa aiheutuvan yli 8 tunnin vuotuiset varjostusajat
sekä ne voimalanumerot, mitkä varjostuksen aiheuttavat, sekä sen mihin vuorokaudenaikoihin ja vuodenaikoihin varjostusta esiintyy.

Kuva 15.20.

Varjostusmallinnuksen tulokset vaihtoehdossa VE1.

Taulukko 15‐6. VE1, mallinnetut varjostusvaikutukset kiinteistöittäin.
Tun
nus
B

Hauta-aho

Varjostustunnit/ a
16:49

F

Korkiasaari

12:11

K

Hautamäki

12:04

M

Mustalahti

8:00

N

Koivukangas

12:41

O

Laaksola

12:08

P

Törtti

10:07
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Tila

Kellonaika

Ilmansuunta

Varjostavat
voimalat

Talvi 12:00-16:30
Kevät/syksy 16:30-19:30
Kesä 21:00-21:30
Talvi 12:00-16:00
Kevät 18:00-20:00
Talvi 8:30-19:00
Kesä 21:30-22:30

etelä
länsi
luode
etelä/lounas
länsi
kaakko ja lounas
luode

Talvi 10:00-16:00
Kevät 6:30-8:00
Syksy 7:30-10:30
Talvi 9:30-15:30
Kevät/syksy 7:00-8:30
Talvi 8:30-12:00
Kevät/syksy 6:30-9:00
Talvi 10:30-14:00
Kevät/syksy 7:00-8:00

kaakko/etelä
kaakko
kaakko
kaakko/etelä
kaakko
kaakko
itä
kaakko/etelä
itä

11, 5, 4
3, 2
1
18, 14, 13, 10, 7,
12, 11
70, 64, 66, 35, 34,
26
28, 33
102, 101, 93, 92
103, 101,
103, 101, 102
95, 102, 94, 101, 93
103, 101
106, 104, 103,101
109, 105
109, 107, 106, 105
115
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Tun
nus

Tila

Q

Hietala

Varjostustunnit/ a
12:36

U

Kivimäki

12:44

W

Koivula

19:34

Kuva 15.21.

Kellonaika

Ilmansuunta

Varjostavat
voimalat

Kevät/syksy 6:30-8:00
Kesä 4:30-6:00 ja 22:0022:30
Talvi 12:30-18:30
Kevät/syksy 19:30-20:30
Talvi 12:00-17:30
Kevät/syksy 19:00-19:30
Kesä 20:30-22:30

itä
itä/luode

77, 113
78, 79 ja 83

etelä
länsi
etelä
länsi
luode

75, 74, 73, 59
112, 60
112, 60, 61, 118
62, 68
117, 69, 72

VE1 Varjostumallinnuslaskentakohteet on merkitty kirjaintunnuksilla ja keltaisilla ympyröillä.

Varjostusmallinnuksen mukaan suurimmat varjostusvaikutukset aiheutuvat Mustikankylällä sijaitsevalle Koivulan kiinteistölle (W) sekä Lestijärven kirkonkylän eteläpuolella sijaitsevalle Hauta-ahon kiinteistölle (B). Ilmakuvatarkastelun perusteella Koivulan pihapiiri on puustoinen. Pihapiirin luoteispuolella puiden takana on avoimenpi peltoaukea jonka takaa tuulivoimalat saattavat
osittain näkyä pihapiiriin. Aurinko paistaa matalalta voimaloiden takaa luoteesta keskikesällä
myöhään illalla, jolloin välkevaikutuksia saattaa muodostua. Kiinteistön etelä- tai länsipuolelle
sijoittuvat voimalat eivät todennäköisesti näy pihapiiriin suojapuuston takaa. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat eivät näy itse pihapiiriin, ainoastaan läheiselle peltoaukealle.
Ilmakuvatarkastelun perusteella Hauta-ahon pihapiiri on puustoinen ja pihapiirin eteläreunalla on talousrakennus, joka osaltaan estää näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan. Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella tuulivoimalat eivät näy asuinrakennuksen pihapiiriin. Mikäli
pihapiiriä ympäröivää suojapuustoa ei kaadeta, varjostusvaikutuksia kohteelle ei todellisuudessa todennäköisesti muodostu.
Korkiasaaren kiinteistön (F) ja Hautamäen kiinteistön (K) pihapiirit avautuvat koilliseen, jonne ei sijoitu voimaloita. Todennäköisesti varjostusmallinnuksen mukaiset varjostustuntimäärät on liioiteltuja, koska pihapiirien suojapuusto estää osittain näkymiä voimaloille.
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Ilolanlahden Mustalahden (M) lomarakennusten pihapiirit ovat puustoisia ja avautuvat järvelle koilliseen. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat eivät näy Mustalahdella juuri muualle
kuin vesialueelle. Ilolanlahden eteläpuolelle sijoittuvan Koivukankaan (N) ja Itälahden eteläpuolelle sijoittuvan Törtin (P) pihapiireihin voimalat eivät näkemäalueanalyysin mukaan näy,
joten varjostusvaikutuksiakaan ei näin ollen muodostuisi. Laaksolan (O) pihapiiriin tuulivoimaloita näkemäalueanalyysin mukaan näkyy jonkun verran. Pihapiirin ympärillä on suojapuustoa sekä useita talousrakennuksia, jotka estävät näkymiä voimaloille ainakin osittain.
Varjostusmallinnuksen osoittamat varjostustuntimäärät ovat todennäköisesti liioiteltuja.
Valkeisen koillispuolelle sijoittuvan Hietalan (Q) pihapiirin ympärillä on jonkin verran suojapuustoa ja talousrakennuksia, jotka estävät osittain näkymiä voimaloille ja varjostusvaikutuksia ei todennäköisesti juurikaan muodostu. Mustikankylälle sijoittuvan Kivimäen (U) pihapiiriin voimalat eivät näkemäalueanalyysin mukaan näy, joten varjostusvaikutuksiakaan ei
näin ollen muodostuisi.

VE2
Vaihtoehdossa VE2 varjostusvaikutukset ovat hyvin samankaltaisia kuin vaihtoehdossa VE1 eli
osoittavat suurimpia vaikutuksia aiheutuvan Lestijärven kirkonkylän ja tuulivoimapuiston väliin
sijoittuvalle muutamalle asuinrakennukselle, Yli-Lestin kylän eteläosaan, Mustikankylän länsiosiin sekä tuulivoimapuiston pohjoispuolelle Koivukankaalle ja Itälahdelle sijoittuville muutamalle asuinrakennukselle. Taulukossa 15-7 on esitetty ne kiinteistöt, joille mallinnus osoittaa
aiheutuvan yli 8 tunnin vuotuiset varjostusajat sekä ne voimalanumerot, mitkä varjostuksen
aiheuttavat, sekä sen mihin vuorokaudenaikoihin ja vuodenaikoihin varjostusta esiintyy.

Kuva 15.22.
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Taulukko 15‐7. Yhteenveto VE2 varjostusvaikutuksista.
Tun
nus

Tila

Kellonaika

Ilmansuunta

Varjostavat voimalat

Talvi 11:30-16:30
Kevät/syksy 16:30-20:00
Kesä 20:30-21:30

etelä
länsi
luode

11, 5, 4
3, 2
1

B

Hauta-aho

Varjostustunnit/ a
18:12

F

Korkiasaari

12:04

Talvi 13:00-18:00
Kevät 18:30-20:00

etelä/lounas
länsi

18, 14, 13, 10, 7
12, 11

K

Hautamäki

12:02

Talvi 8:30-19:30
Kesä 21:30-22:00

kaakko ja lounas
luode

70, 64, 66, 35, 34, 26
28

N

Koivukangas

12:51

Talvi 9:00-15:30
Kevät/syksy 7:00-9:00

kaakko/etelä
kaakko

95, 102, 94, 101, 93
103, 101

O

Laaksola

12:31

Talvi 8:30-12:30
kevät/syksy 6:30-9:00

kaakko
itä

106, 104, 103,101
109, 105

P

Törtti

10:27

Talvi 10:30-14:00
Kevät/syksy 7:30-8:30

kaakko/etelä
itä

109, 107, 106, 105
115

Q

Hietala

11:24

Kevät/syksy 5:30-8:00
Kesä 4:30-5:00 ja 21:3022:30

itä
itä/luode

77, 113
78, 79 ja 83

S

Valkeinen
pohjoisranta

9:47

Kevät/syksy 20:30-21:30
Kesä 5:00-6:00

luode
itä

85
114

U

Kivimäki

13:38

Talvi 12:00-18:00
Kevät/syksy 19:00-21:00

etelä
länsi

75, 74, 73, 59
112, 60

W

Koivula

17:22

Talvi 11:30-18:00
Kevät/syksy 18:30-19:30
Kesä 20:30-22:30

etelä
länsi
luode

112, 60, 61, 118
62, 68
117, 69

Kuva 15.23.
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Vaihtoehdossa VE2 varjostumallinnuksen tulokset ovat samansuuntaiset kuin vaihtoehdossa
VE1. Vaihtoehdon VE2 korkeammat voimalatornit aiheutavat sen, että voimalat näkyvät laajemmalle alueelle kuin vaihtoehdossa VE1 ja näin myös voimaloiden aiheuttamat varjostusajat voivat muodostua pidemmiksi kuin vaihtoehdossa VE1. Varjostusvaikutukset kohdistuvat
pääosin samoille kiinteistöille kuin vaihtoehdossa VE1 ja kiinteistökohtaisen vaikutusarvioinnit ovat samansuuntaisia.
Uutena yli 8 tunnin varjostuskohteena on Valkeisen pohjoisranta (S), jonne sijoittuu useita
lomarakennuksia. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat eivät näy lomarakennuksille,
ainoastaan Valkeisen vesialueelle. Ilmakuvatarkastelun perusteella lomarakennusten länsi- ja
itäpuolen metsäalueita on hakattu, joten näkymiä voimaloille voi muodostua ja näin ainakin
osittain mallinnuksen osoittamia varjostusvaikutuksisa syntyä aikaisin kesäaamuina tai iltaisin keväisin ja syksyisin.

VE3
Vaihtoehdossa VE3 varjostusmallinnukset osoittavat suurimpia vaikutuksia aiheutuvan Lestijärven kirkonkylän ja tuulivoimapuiston väliin sijoittuvalle muutamalle asuinrakennukselle,
Similän kylän eteläosaan ja Mustikankylän länsiosiin. Taulukossa 15-8 on esitetty ne kiinteistöt, joille mallinnus osoittaa aiheutuvan yli 8 tunnin vuotuiset varjostusajat sekä ne voimalanumerot, mitkä varjostuksen aiheuttavat, sekä sen mihin vuorokaudenaikoihin ja vuodenaikoihin varjostusta esiintyy.

Kuva 15.24.
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Taulukko 15‐8. Yhteenveto VE3 varjostusvaikutuksista.
Tun
nus

B

C

F

K

U

Tila

Varjostustunnit/ a

Hauta-aho

18:12

Rämesaho

Korkiasaari

Hautamäki

Kivimäki

Kuva 15.25.

8:02

12:05

13:38

8:50

Kellonaika

Ilmansuunta

Varjostavat voimalat

Kesä: 21:00-21:30

länsi-luode

1

Kevät: 16:30-19:45

lounas

2, 3

Talvi: 11:45-16:00

etelä-lounas

4, 5, 8

Syksy 17:15-20:00

lounas

3

Kesä: 20:15-21:00

länsi

1

Kevät: 16:30-19:30

lounas

2, 3

Talvi: 13:45-16:00

etelä-lounas

4, 5

Syksy: 17:15-19:15

lounas

2, 3

Kevät: 17:00-20:00

länsi-lounas

6, 8, 9

Talvi: 11:45-17:00

etelä-lounas

7, 10, 11, 13

Syksy: 17:45-18:45

lounas

6, 9

Kesä: 20:30-22:00

luode

22, 27

Kevät:17:00-19:00

luode ja lounas

27, 28

Talvi: 8:30-12:30

etelä-kaakko

53, 55, 57

Syksy: 17:30-19:15

luode ja lounas

27, 28

Kesä: 19:45-20:15

länsi

49

Kevät: 16:30-18:00

etelä-lounas

60, 61

Talvi: 12:30-15:45

etelä

61, 62

Syksy: 14:30-18:30

lounas-etelä

48, 60, 61

VE3 Varjostumallinnuslaskentakohteet on merkitty kirjaintunnuksilla ja keltaisilla ympyröillä.
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Varjostusva
aikutuksia va
aihtoehdossa
a VE3 aiheuttuu vähemm
män kuin vaih
htoehdoissa VE1 ja VE2
koska voimaloita on vähemmän ja ne sijaitseva
at etäämmällä asuin- ja lomarakenn
nuksista.
Varjostusma
allinnuksen mukaan
m
suurrimmat varjo
ostusvaikutuk
kset aiheutuv
vat Hauta-ah
hon kiinteistölle (B). Hauta-ahon pihapiiri
p
on puustoinen ja pihapiirin
n eteläreuna
alla on talou
usrakennus,
aan estää nä
äkymiä tuulivoimaloiden
n suuntaan. Näkemäalu
ueanalyysin perusteella
joka osalta
tuulivoimala
at eivät näy asuinrakenn
nuksen piha piiriin. Mikäli pihapiiriä ympäröivää
y
suojapuustoa ei kaad
deta, varjosttusvaikutuks
sia kohteelle
e ei todellisu
uudessa todennäköisest i muodostu
myöskään ttässä vaihtoehdossa.
Korkiasaare
en kiinteistön (F) ja Hau
utamäen kiin
nteistön (K) pihapiirit avautuvat koillliseen, jonne ei sijoitu
u voimaloita myöskään vaihtoehdoss
v
sa VE3. Tode
ennäköisesti varjostusm
mallinnuksen
mukaiset v
varjostustunttimäärät on liioiteltuja, koska piha
apiirien suojapuusto esttää osittain
näkymiä vo
oimaloille.
Mallinnukse
en mukaan Rämesahon
R
(C)
( ja Kivimä
äen (U) kiintteistöjen kah
hdeksan tun
nnin vuotuisen varjostustunnit ylittyisivät hiem
man. Molemp
pien pihapiirit ovat puustoisia, eivätk
kä voimalat
näkemäalue
eanalyysin mukaan
m
näy,, joten varjo
ostusvaikutuk
ksiakaan ei näin
n
ollen m
muodostuisi.

15.11.4

Sähkönsiirtovaihtoeh
htojen vaik
kutukset valo-olosuhte
eisiin

Sähkönsiirrrosta aiheutu
uvat vaikutu
ukset valo-o losuhteisiin muodostuva
at lähinnä en
nnen varsinaista rake
entamista su
uoritettavista
a metsänraiv
vauksista uu
usien johtok
käytävien alu
ueilla. Metsänkaadon myötä maisema muutttuu valaistu
usolosuhteilta
aan avaram
mmaksi. Voim
majohtopylväiden varjostusvaikutu
us on hyvin vähäinen eik
kä ulotu juurri voimajohtoaukeaa ede
emmäksi.
Voimajohto
opylväiden korkeus on noin
n
18 - 23 metriä. Pylväitä voimajohdolla on noin 200 –
250 metrin välein. Uutteen maasto
okäytävään sijoitettava 110 kilovolttin ilmajohto
o edellyttää
se noin 26 – 30 metriä
ä leveän puu
uttomana pid
dettävän joh
htoaukean, jonka molem
mmin puolin
tulee kymm
menen metriä leveä reun
navyöhyke. Reunavyöhy
ykkeellä puid
den kasvua rrajoitetaan,
jotta niiden
n kaatuminen
n johdon pää
älle saadaan
n estettyä. Jo
ohtoalue mu
uodostuu joh
htoaukeasta
ja reunavyö
öhykkeistä, jolloin
j
koko johtoalueen
j
leveys on 46
4 metriä.
Sähkönsiirrron toteutusv
vaihtoehdossa VEC uusii 400 kilovolltin voimajoh
hto Alajärve
en suuntaan
sijoitetaan o
olemassa ole
evien voimajohtojen rinn
nalle, jolloin nykyinen jo
ohtoaukea le
evenee noin
33 metriä.
utena hankke
een sähköns
siirrosta aihe
eutuvat muu
utokset valo
o-olosuhteisi in ovat hyKokonaisuu
dosta.
vin vähäisiä
ä ja paikallisia. Vaikutusalueen laaju
uus riippuu to
oteutettavas
sta vaihtoehd

15.11.5

Vaikutuste
en lieventäminen

Tuulivoimalloiden aiheu
uttamiin varjjostuksen nä
äkymiseen vaikuttaa
v
sä
ääolosuhteett, voimaloiden sijoittelu, ympäristtön ja rakenn
nelmien luom
mat esteet, tuulivoimala
an lapakulma
a sekä vuorokauden- jja vuodenaik
ka. Pilvisellä säällä varjo
ostusvaikutu
uksia ei juuriikaan synny ja voimakkaimmillaan
n vaikutukse
et ovat kun aurinko
a
paisttaa matalaltta.
Varjonmuod
dostuksen haitallisia vaikutuksia vo idaan vähen
ntää esimerk
kiksi pysäytttämällä voimalat välkk
kymisen kan
nnalta hank
kalimpina aik
koina (esim. auringon laskiessa). V
Voimaloista
voidaan pys
säyttää tarvittaessa enitten välkkym istä aiheutta
avat voimala
at.
Varjostusalueita voidaa
an myös supistaa valitse
emalla voima
aloiden raken
nnuspaikat ttai voimalatyypit niin, ettei haitallisia varjostu
usvaikutuksiia synny. Ää
ärimmäisen hankalissa ttapauksissa
voidaan harrkita eniten varjostusta aiheuttavien
n voimaloide
en rakentama
atta jättämisstä.

15.11.6

Arvioinnin
n epävarmu
uustekijät

Laaditut varjonmuodos
stuksenmallin
nnukset edu
ustavat hyvin
n keskimääräistä varjosttustilannetus huomioi maaston korkeusvaihtelluita, mutta se ei huom
mioi esimerkiiksi metsän
ta. Mallinnu
estevaikutu
usta tai rootttorien suun
ntaa. Keskim
määräisenä auringon
a
paisteaikana o
on käytetty
pitkän ajan tilastollista arvoa.
Tuulivoimallan roottorie
en pyörimista
asot eivät ja
atkuvasti ole
e mihinkään vastaanotto
opisteeseen
kohtisuoras
ssa, vaan tuulensuunnan
n mukaan kä
ääntyneenä ja tällöin va
arjostus- ja v
välkevaikutus jää huomattavasti mallinnettua
m
pienemmäk
ksi.
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Varjostukseen vaikutta
aa eniten au
uringonpaistteen määrä. Jos pilvetö
ön aika kasv
vaa suurem-maksi kuin
n laskennois
ssa on oletetttu, laajenev
vat myös va
arjonmuodosstuksen vaik
kutusalueet.
Vastaavastti, jos pilvine
en aika lisää ntyy, vähenevät myös varjostusvaik
v
kutukset.

15.11.7

Yhteenve
eto ja vaihto
oehtojen ve
ertailu

Tuulivoima
aloiden aiheu
uttamat varjjostusvaikuttukset havaitaan parhaitten keväällä
ä ja kesällä,,
kun aurink
ko paistaa en
niten. Yhtäja
aksoiset varjostusajat jäävät kuitenk
kin kohteissa
a, joihin vai-kutuksia ulottuu,
u
suhtteellisen lyh yiksi (n. 15
5–30 min/pv
vä/varjostustta aiheuttav
va voimala).
Varjostusvaikutukset ovat
o
voimak
kkaimmillaan
n pääsääntöisesti kevää llä ja syksyllä, kun au-rinko paisttaa matalam
mmalta. Sam
moin vaikutukset ovat merkittävimm
m
mät aamuisin ja iltaisin,,
kun aurink
ko nousee tai laskee.
kohdistuvat tässä hankkeessa vaih
Suurimmatt varjostusv
vaikutukset k
htoehdoissa VE1 ja VE2
2
Lestijärven
n kirkonkylän ja tuulivo
oimapuiston väliin sijoitttuvalle muuttamalle asuinrakennuk-selle, Yli-L
Lestin kylän eteläosaan,, Mustikanky
ylän länsiosiiin sekä tuu
ulivoimapuistton pohjois-puolelle Ko
oivukankaallla ja Itälahd
della sijoittu
uville muutamalle asuin rakennuksellle. Pienem-mästä voim
malamäärästä johtuen v
vaihtoehdon
n VE3 varjos
stusvaikutuk
kset ulottuva
at vaihtoeh-toihin VE1 ja VE2 verrattuna piene
emmälle alueelle. Varjos
stusvaikutuss kohdistuu lähinnä Les-tijärven kirrkonkylän ja
a tuulivoima puiston väliin sijoittuvalle muutama
alle asuinrak
kennukselle,,
Similän kylän eteläosaan ja Mustik
kankylän länsiosiin.
Hankkee
en keskeisimmät vaik
kutukset valo-olosuhte
eisiin:


Suurrimmat varjostusvaikutu
ukset kohdis
stuvat Lestijjärven kirko
onkylän ja tu
uulivoimapuiston väliselle
e alueelle, Y li-Lestin kylän eteläosaa
an, Mustikan
nkylän länsiosiin sekä
on pohjoispu
uolelle Koivu
ukankaalle ja Itälahdelle
tuuliivoimapuisto
e vaihtoehdoissa VE1
ja VE2.



htoehdoissa VE1 ja VE2
2 asuinraken
nnuksiin koh
hdistuu raja--arvon 8 h/a ylittäviä
Vaih
varjo
ostusvaikutu
uksia useisssa kohteissa
a. Pihapiirien
n suojapuussto estää ta
ai lievittää
vaikutuksia kaik
kissa kohteis sa.



Vaih
htoehdossa VE3
V
varjostu
usvaikutuksia
a aiheutuu vähemmän.
v
Vaikutukset kohdistuvat Lestijärven kirkonkylän
k
ja tuulivoim
mapuiston väliselle aluee lle, Similän kylän eteläosa
aan ja Mustiikankylän län
nsiosiin.



Vaih
htoedossa VE3 voimalatt aiheuttava
at muutamis
ssa kohteisssa raja-arvo
ot ylittäviä
varjo
ostusvaikutu
uksia. Pihap
piirien suojapuusto estä
ää tai lievitttää vaikutuk
ksia lähes
kaikissa kohteiss
sa.
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16.

VAIKUT
TUKSET ILMAN
I
L
LAATUUN
N JA ILMASTOON
N

16.1

Vaikutus
smekanism
mit

Tuulivoimap
puiston rake
entamisvaihe
een ja huolto
otöiden sekä
ä louhinnan ja
j murskauk
ksen aikana
syntyy päästöjä ilmaan
n ajoneuvois
sta ja työko
oneista. Vaik
kutukset ilma
anlaatuun ja
a ilmastoon
ovat näiden
n osalta hyvin vähäisiä, eikä
e
niitä tullla käsittelem
mään tarkem
mmin.
Louhinnan jja murskauk
ksen merkittävin ilmapää
ästö on pöly
ypäästö, jota
a aiheutuu po
orauksesta,
räjäytykses
stä, murskau
uksesta sekä
ä työmaalla liikennöinnistä. Pöly voi heikentää
ä louhosten
läheisyydes
ssä viihtyisyyttä, aiheuttaa likaantu
umista sekä heikentää ilmanlaatua ja edelleen
aiheuttaa te
erveysvaikuttuksia.
Välillisiä myönteisiä va
aikutuksia aiheutuu
a
tuu
ulivoiman korvatessa
k
fo
ossiilisilla po
olttoaineilla
aalta ilmapä
äästöjä saatttaa aiheutua
a, kun tuuliv
voiman tuota
annon epätuotettua sähköä. Toisa
tasaisuudes
sta johtuen tarvitaan sä
äätövoimaa,, joka on tu
uotettava muulla energiiamuodolla.
Tästä syysttä sen vuosittaisia vaiku
utuksia sähk
köntuotantojjärjestelmäs
stä aiheutuv
viin päästöihin ei ole m
mahdollista arvioida tuulivoimalaitokssen käyttöaikana.

16.2

Lähtötied
dot ja arviiointimene
etelmät

Arvioitaessa
a tuulivoima
apuiston eri toteutusvaiihtoehtojen vaikutusta ilmanlaatuun
n ja ilmastoon on las
skettu, kuink
ka paljon vas
staavan säh
hkön tuotanto jollakin muulla tuotan
ntomuodolla
aiheuttaisi päästöjä. Ilmastovaikuttukset määrritetään hiilidioksidipääs
stöinä, jotka
a jäävät toteutumatta tuulivoimap
puiston toteu
utuessa.
Tuulivoiman
n lisäämisen
n vaikutus pä
äästöjen väh
hentymiseen
n sähköjärjestelmässä riiippuu siitä,
mitä tuotan
ntoa tuulivoiimalla korva
ataan. Yhteisspohjoismais
sissa tutkimusprojekteisssa on sähköjärjestelm
mäsimulointiien perustee
ella todettu, että tuulivo
oima korvaa
a pohjoisma
aisessa tuotantojärjesttelmässä ja Nordpoolin sähkömarkk
kinoiden hinnoittelumeka
anismeilla e nsisijaisesti
hiililauhdettta ja toissija
aisesti maaka
aasuun peru
ustuvaa sähk
köntuotantoa
a. Näillä perrusteilla hiilidioksidille on laskettu päästökerto
oimeksi 680 tonnia/GWh
h (Holttinen 2004). Sam
maa laskentatapaa käy
yttävät myös
s IEA ja Euro
oopan Komisssio arvioide
essaan tuuliv
voiman avull a saavutettavissa olev
via CO2-vähe
enemiä.
Arvioinnissa
a on laskettu
u myös muid
den fossiilistten polttoain
neiden poltos
sta syntyvien
n päästöjen
määriä, kutten typenoks
sidit (NOx), rikkidioksidi (SO2) ja hiukkaset. Pää
ästöjen lask
kennassa on
hyödynnettty wpd Finla
and Oy:n Mie
elmukkavaa ran tuulivoim
mapuiston YVA-selostuk
Y
ksessa käytettyjä pääs
stökertoimia
a (taulukko 16-1).
1

assa käytetyt pääästökertoimett.
Taulukko 16‐1. Päästöväheneemien laskenna
Päästökomp
ponentti
Hiilidioksidi ((CO2)

Pää
ästökertoime
et
kg / MWh sähköä
680

Typenoksidit (NOx)

0,70

Rikkidioksidi (SO2)

1,06

Hiukkaset

0,04

Hankkeen v
vaikutukset ilmanlaatuun
i
n ja ilmastoo
on ovat arvio
oineet FCG Suunnittelu
S
jja tekniikka
Oy:n projek
ktipäällikkö Leila
L
Väyrynen ja DI Ma rjo Sairanen
n.
Arviointi louhinnan ja murskaukse
en aiheuttam
mista pölypä
äästöistä ja niiden vaiku
utuksista ilmanlaatuun
n sekä terveyteen on teh
hty olemassa
a olevaan tu
utkimustietoo
on perustuen
n.

234

Lesttijärven tuuliv
voimapuisto
o
Ym
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s

VA
AIKUTUKS
SET ILMAN
N LAATUU
UN JA ILM
MASTOON
N

16.3

Ilmaston
nmuutos

Ilmastonmuutokset ov
vat globaalisssa tai paika
allisessa ilma
astossa pitk
källä aikaväliillä tapahtu-neita muuttoksia, jotka
a ovat aiheu
utuneet mm. erilaisista maapalloon kohdistuvista tekijöistä
ä
(esim. muutokset auringon säteily
yssä, maapa
allon liikerad
dan muutoksset jne.). Ilm
mastonmuu-toksella ta
arkoitetaan nykyisin
n
pää
äsääntöisestti ihmisen to
oiminnasta jjohtuvaa, ilmakehän li-sääntyvästtä kasvihuon
nekaasupitoi suudesta aih
heutuvaa no
opeaa globaa
alia lämpene
emistä. Kas-vihuonekaa
asuja ovat mm.
m
hiilidiok
ksidi CO2, metaani
m
CH4, dityppioksid
di N2O ja HF
FC-yhdisteett
(fluorihii-liv
vedyt), PFC
C-yhdisteet ((perfluorihiilivedyt) ja rikkiheksaflu
r
uoridi SF6. KasvihuoneK
kaasut aiheuttavat ilm
maston lämpe
enemistä esttämällä auringon lämpö
ösäteilyn pää
äsyä ilmake-hästä takaisin avaruutteen. Merkitttävin ihmisen tuottamistta kasvihuon
nekaasuista on hiilidiok-sidi, jonka osuuden ilm
mastonmuuto
oksesta on arvioitu
a
oleva
an noin 60 %
%.
Ihmisen to
oiminnasta jo
ohtuvaa ilma
astonmuutos
sta pyritään pitämään k
kurissa erilaisilla päästö-rajoituksilla
a sekä ilmas
sto- ja enerrgiapoliittisilla ohjelmilla. Päästöjen vähentämis
sen kannalta
a
erittäin me
erkittäviä en
nergiantuota
annon päästtöjä voidaan vähentää e
energian ku
ulutusta pie-nentämällä
ä sekä lisää
ämällä vähä
äpäästöisten tai päästöttömien ene
ergianlähteid
den osuutta
a
tuotannoss
sa. Uusiutuvien energialä
ähteiden käy
yttö ei lisää hiilidioksidip
päästöjä.
Esimerkiks
si Suomen kansallisen
k
e
energia- ja ilmastostrate
egian tavoittteena on edelleen lisätä
ä
uusiutuvien
n energialäh
hteiden käytttöä ja osuu
utta energian
n kulutuksessta. Tämä on
o energian-säästön oh
hella merkittävimpiä kein
noja saavutttaa Suomen ilmastotavo
oitteet. Energ
gian tuotan-to synnyttä
ää Suomessa noin 65 prrosenttia kaikista kasvih
huonepäästö
öistä ja noin 80 prosent-tia hiilidiok
ksidipäästöistä.

16.4

Paikallin
nen ilmastto

Lestijärven
n alue kuulu
uu ilmasto-o
olosuhteiltaa
an Keski-Poh
hjanmaan ke
eskiboreaaliseen aluee-seen. Kesk
ki-Pohjanmaan pieni ma
aakunta kuuluu kolmeen
n eri vyöhyk
kkeeseen; su
uurin osa on
n
V-vyöhykettä, mutta Kokkola k
kuuluu IV-v
vyöhykkeeseen sekä Pe
erho ja Le
estijärvi VI-vyöhykkee
eseen. Lestijärven alue on muuta maakuntaa
m
karumpaa
k
ja
a korkeampa
aa Suomen-selkää. Talvet ovat ma
aakunnan ittäosissa selv
västi kylmem
mpiä kuin ra
annikolla; vu
uoden keski-lämpötila vaihtelee
v
Me
erenkurkun ssaariston n. +4 asteen ja Keski-Poh
hjanmaan va
ajaan +3 as-teen välillä
ä. Vuotuinen
n sademärä kasvaa selv
västi siirryttä
äessä saarisstosta sisäm
maahan; Me-renkurkun saaristossa se jää alle 500 mm:n, mutta on Keski-Pohja
anmaan sisäosissa 550–
–
600 mm. Maaliskuun
M
alkupuolella
a
lumipeitteen
n paksuus on
n Suomense
elällä Lestijärven-Perhon
n
seudulla no
oin 50 cm. Kasvukausi alkaa maakunnan sisäm
maan osissa aivan huhtikuun loppu-päivinä ja päättyy 5.-1
10. lokakuuta
a. (Kersalo ja
j Pirinen 20
009)
sen tietojen pohjalta vo
oidaan tode
eta, että suunnitellut tu
uulivoimapuiston alueett
Tuuliatlaks
ovat tuulis
sia ja sopivia
a tuulivoima
atuotantoon. Vuoden keskituulennop
peus sadan metrin kor-keudella alueella on noin 6,6 mettriä sekunnis
ssa, 150 me
etrin korkeud
della 7,3 me
etriä sekun-nissa ja 20
00 metrin ko
orkeudella n oin 7,8 mettriä sekunnis
ssa. Tuulen nopeus siis kasvaa kor-keuden kasvaessa, minkä vuoksi o
on perustelttua rakentaa
a mahdollisim
mman korke
eita tuulivoi-maloita. Va
allitsevat tuu
ulet puhaltav
vat lounaasta kohti koillista.

16.5

Tuulivoimapuistov
vaihtoehto
ojen vaiku
utukset ilm
manlaatuu
un

Tuulivoima
apuistohankk
keen toteutta
amisella olis
si myönteisiä
ä vaikutuksia
a ilmastoon,, sillä hanke
e
vähentää hiilidioksidipä
h
äästöjen mä
äärää nollava
aihtoehtoon, eli muuhun
n sähköntuottantoon ver-rattuna. Va
aihtoehdossa
a 0 sähkönttuotannosta syntyvät hiilidioksidipää
ästöt ovat no
oin 540 600
0
tonnia vuo
odessa verra
attuna Lestijjärven piene
empään tote
eutusvaihtoe
ehtoon ja no
oin 733 000
0
tonnia verrrattuna suurrempaan totteutusvaihtoehtoon (taulukko 16-2).. Tuulivoima
apuistohank-keen toteu
utuksesta aih
heutuva hiili dioksidin vä
ähennys (suu
uremmassa vaihtoehdos
ssa) on suu-ruudeltaan
n noin puolett koko Kesk
ki-Pohjanmaa
an yhteenlasketusta vuo
oden 2013 sähkönkulus
tuksesta (2
2087 GWh/a) aiheutuneiisiin hiilidiok
ksidipäästöihin verrattun
na.
Hiilidioksidin ohella tu
uulivoimapuiistohankkeellla vähennetään typeno
oksidi-, rikkidioksidi- ja
a
hiukkaspää
ästöjä. Tässä tarkastelta
avan nollava
aihtoehdon, eli muun sä
ähköntuotan
nnon aiheut-tamat muu
ut savukaasu
upäästöt ova
at määrältää
än sen verran pieniä, etttei niillä arvioida olevan
n
merkittäviä
ä vaikutuksia
a alueen ilm
manlaatuun.
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Taulukko 16‐22 Tuulivoimapu
uiston eri vaihto
oehtojen toteuutuessa vältetytt korvaavan sähköntuotannonn aiheuttamat
päästöt (t/a==tonnia vuodesssa).
Selite

Vaihtoehto 1

Va
aihtoehto 2

Vaihttoehto 3

Voimaloide
en lukumäärrä

118

118

87

Kokonaiste
eho (MW) ~

413

413

3
304,5

1 078

1 078

795

733 040

733 040

54
40 600

NOx t/a

755

755

557

SO2 t/a

1143

1143

843

43

43

32

Vuosittaine
en sähköntuotanto,
GWh/a ~
Hiilidioksid
di, CO2 t/a

Hiukkaset (t/a)

16.6

Sähkönsiirron vaik
kutukset illmanlaatu
uun

Voimajohdo
on rakentam
misesta ei aih
heudu merkitttäviä vaikuttuksia ilmanlaatuun tai i lmastoon.

16.7

Louhinna
an vaikutu
ukset ilma nlaatuun

Pölyllä tarko
oitetaan kiin
nteitä hiukka
asia, jotka ov
vat tai voiva
at tulla ilmassa leijuvikssi. Pölyhiukkasten halk
kaisija on alle
e mikrometrristä (µm) ylli 100 µm. Hiukkaspitois
H
uutta ilmasssa kuvaavat
kokonaisleijjuma (TSP), hengitettävä
ät hiukkasett (PM10) ja pienhiukkasett (PM2.5). Ko
okonaisleijumalla (TSP)) tarkoitetaa
an ilmassa olevien hiukk
kasten kokon
naispitoisuuttta, hengitetttävillä hiukkasilla (PM10) aerodynaa
amiselta halk
kaisijaltaan 1
10 µm tai alle olevia hiuk
kkasia ja pie nhiukkasilla
(PM2.5) aero
odynaamiselta halkaisijaltaan 2,5 µm
m tai alle ole
evia hiukkas
sia. Pöly kulk
kee ilmassa
ilmavirtojen
n mukana. Alle
A 10 µm su
uuruisten hiu
ukkasten lask
keutumisnop
peus on alha
ainen ja pienikin ilmaviirtaus ylöspä
äin saa ne nousemaan. H
Hengitettävä
ät hiukkaset kulkeutuvatt hengitysilman mukan
na keuhkoihin ja pienhiukkaset keuh korakkuloihin asti. Suure
et hiukkasett (> 10 µm)
voivat aiheuttaa pääasiassa likaanttumista ja h
heikentää viihtyisyyttä. WHO:n arvi on mukaan
e ei voida oso
oittaa olevan
n turvallista raja-arvoa.
r
PM10 ja PM22.5 hiukkasille
Louhinnan jja murskauk
ksen pölypää
ästöt ovat p ääasiassa ka
arkeita hiukkasia (yli 30
0 µm) ja ne
laskeutuvatt lähelle pää
ästölähdettä (Office of tthe Deputy Prime Minis
ster 2003). Pölyäminen
ulottuu avo
olouhosten välittömään
v
lähiympäristtöön tyypillis
sesti muutam
man kymme
enen metrin
matkalle av
volouhosten reunalta. Pö
öly voi kulke utua pidemm
mällekin leviämiselle oto
ollisissa olosuhteissa (kuiva ja tuu
ulinen sää). Yleensä
Y
yli 5
500 m etäisy
yydellä murskausalueistta eivät toiminnan pöllypäästöt aiheuta merkittäviä haitttoja (Suome
en ympäristö
ö 25/2010). Vallitsevat
etäisyydet lähimpiin hä
äiriintyviin ko
ohteisiin (no
oin 2 km) ov
vat kuitenkin
n niin pitkätt, että pölyhaittoja voidaan pitää näillä
n
etäisyy
yksillä erittä in epätodennäköisenä. Karkean
K
arviion mukaan
louhinnasta
a ja murskau
uksesta aiheutuu pölypä ästöjä noin 3,6 t – 4,1 t riippuen lo
ouhittavasta
määrästä. T
Toiselle louh
hittavalle alu
ueelle on jo myönnetty maa-aineslu
upa ja luvan
n mukaisen
louhinnan p
pölypäästöt ovat
o
2,7 t.
Otettaessa huomioon louhinnan ja
a murskauk
ksen hiukkas
sten luonne (karkeita, llaskeutuvat
nopeasti) s
sekä pitkät etäisyydet lähimpiin hä
äiriintyviin kohteisiin,
k
ovat
o
pölyn a
aiheuttamat
viihtyisyys-- ja terveyshaitat erittä
äin vähäisiä rajoittuen mahdollisiin satunnaisiin
n virkistyskäyttäjien k
en alueiden
kokemiin haittoihin pölyn
n leviämisellle edullisissa
a olosuhteiss
sa louhittavie
lähiympäris
stössä. Louhinnasta ja murskauksest
m
ta ei aiheudu
u merkittäviä vaikutuksiia ilmanlaatuun ja ilma
astoon.

16.8

Vaikutuk
kset toimin
nnan jälke
een

Toiminnan p
päättyessä tu
uulivoimapuiston rakente
eiden purkam
misesta aiheu
utuu rakenta
amisvaihetta
vastaavia p
päästöjä ilma
aan ajoneuvo
oista ja työk
koneista. Vaikutukset ilm
manlaatuun ja
a ilmastoon
ovat näiden
n osalta kuittenkin hyvin vähäisiä. To
oiminnan pä
äättymisen jä
älkeen tullaa
an vastaava
sähkömäärä
ä tuottamaan jollain mu
uulla tuotanttomuodolla ja hankkeen positiiviset vaikutukset
ilmastoon ja
a ilmanlaatuun jäävät toteutumatta. Vaihtoehtois
sesti vastaav
vat positiivise
et vaikutukset voidaan saavuttaa jo
onkin toisen, muualle tote
eutettavan, tuulivoimaha
t
ankkeen kauttta.
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16.9

0-vaihto
oehdon va ikutukset

0-vaihtoeh
hdossa vasta
aava energia
a tuotetaan tuulivoiman
t
sijaan jollak
kin muulla energiantuoe
tantomuod
dolla ja hank
kkeen positi iviset vaikuttukset ilmas
stoon ja ilma
anlaatuun jä
äävät toteu-tumatta. Vaihtoehtoise
V
esti vastaava
at positiivise
et vaikutukset voidaan ssaavuttaa jo
onkin toisen,,
muualle toteutettavan,, tuulivoimah
hankkeen ka
autta.
Louhinnan ja murskauksen osalta avolouhoksen välittömä
ään lähiymp
päristöön ulo
ottuvat pöly-vaikutukse
et toteutuvatt osittain, ssillä toiselle louhittavista
a alueista (4
4,15 ha) on
n myönnetty
y
maa-aineslupa.

16.10

Arvioinn
nin epävarrmuustekijjät

Tehdyt laskelmat eivätt kerro koko tuotantomu
uodon energiatasetta, silllä laskelmatt on laadittu
u
ainoastaan
n tuulivoima
apuiston tuo
otantovaihee
essa saavutttamille pää
ästövähennyksille. Koko
o
oimapuiston
tuulivoimapuiston energiatasetta llaskettaessa tulee huom
mioida tuulivo
n rakentami-seen ja käy
ytön loputtua sen purka
amiseen tarv
vittavat energiamäärät ja
a verrata niitä voimaloi-den tuotta
amaan energ
giamäärään.. Tuulivoima
apuiston kok
konaisvaltaissten ympäris
stövaikutus-ten ja energiatehokkuuden määritttelemiseksi tulisi tuulivo
oimapuistoh ankkeita tarrkastella nii-den koko elinkaaren
e
ajalta,
a
jolloin
n pystytään paremmin vertailemaan
v
n tuulivoima
alla tuotetun
n
energian määrää
m
laitok
ksen elinkaa ren aikana vaatiman
v
energian ja raa
aka-aineiden
n määrään.
Tuulivoima
alamallia ei ole
o vielä vallittu. Laskelm
mat on tehtty oletuksella
a, että tuuliipuistohank-keen raken
ntamisessa käytetään
k
3, 5 MW tuuliv
voimalaa.

16.11

Yhteenv
veto ja vai htoehtojen vertailu



Hank
ke ei aiheuta
a haittaa pai kalliseen ilm
manlaatuun tai
t ilmastoon
n.



Hank
ke vähentää toteutuessa
aan kasvihuo
onepäästöjä ja hiukkasp
päästöjä nolla
avaihtoehtoon eli korvaavaan sähkönttuotantoon verrattuna.
v



Louh
hinta- ja murrskaustoimin
nnasta ei aih
heudu merkitttäviä vaikuttuksia ilmanlaatuun tai
ilmastoon
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17.

VAIKUT
TUKSET METSÄST
M
TYKSEEN
N JA VIR
RKISTYSK
KÄYTTÖÖN

17.1

Vaikutuk
kset riistattalouteen ja metsäs
stykseen

17.1.1

Lähtötiedo
ot ja arviointimenetelm
mät

Hankealuee
en riistakanttojen tilaa ja
a kannanvaih
hteluita on selvitetty
s
riis
statilastojen perusteella
sekä haasta
attelemalla hankealueella toimivan metsästysseuran edusttajia. Lisäksii hankealueen maasto
oinventoinne
eissa on ha
avainnoitu riiistalajistoa sekä riistan
n kannalta merkittäviä
elinympäris
stöjä ja olosu
uhteita.
Vaikutusten
n arviointi riistalajistoon
n ja metsästtykseen pohjjautuu tietoiihin alueen riistakantojen tilasta, riistan kulkureiteistä ja
a niissä mah
hdollisesti tapahtuvista muutoksista
m
sekä koettuun metsä
ästysmahdolllisuuksien muutokseen.
m
ön pohjalle on
o haastatelttu alueella to
oimivan mettsästysseura
an edustajia sekä LestiArviointityö
järven riisttanhoitoyhdiistyksen toiminnanohja ajaa, joka on edustan
nut riista-assioita myös
hankkeen s
seurantaryhmässä. Taustatiedot al ueen riistak
kantojen vaihteluista ov
vat RKTL:n
riistakolmio
oaineistoista.
Tässä hank
kkeessa sek
kä useissa muissa
m
tuuli puistohankk
keissa toteuttettujen haa
astattelujen
perusteella on arvioitu
u Lestijärven
n tuulivoima
ahankkeen mahdollisia
m
vaikutuksia laajemmin
alueen mettsästykselle virkistyskäyttömuotona.. Haastattelu
ut sekä riista
avaikutusten
n arvioinnin
on toteuttanut FM biolo
ogi Minna Tuomala.

17.1.2

Vaikutusm
mekanismit

Riistalajeihiin kohdistuv
vat vaikutuks
set ovat pää
äasiassa sam
mankaltaisia, kuin muuh
hunkin eläimistöön ja linnustoon kohdistuvat vaikutuksett. Ensisijaisia
a vaikutusm
mekanismeja ovat tuulivoimapuisto
on rakentam
misen aikaise
et häiriövaiku
utukset, tuu
ulivoimaloide
en ja huoltottiestön sekä
sähkönsiirro
on rakentam
misen sekä lo
ouhinnan ai heuttamat elinympäristö
e
öjen muutok
kset (pintaalan vähene
eminen, alueen pirstouttuminen, laa
adun muuttu
uminen). Huo
oltotiestö sa
aattaa muodostaa myö
ös estevaikutuksia, muttta pääasiasssa ne kohdistuvat piennisäkkäisiin. T
Tiestöllä voi
olla myös n
ns. käytäväv
vaikutus, joka helpottaa ja ohjaa suu
urempien nis
säkkäiden (m
mm. hirvet,
suurpedot) liikkumista alueella tielinjoja pitkin (Martin ym. 2010).
Tuulivoimap
puiston toiminnanaikaisia
a vaikutuksia
a ovat voima
aloiden toiminnasta aihe
eutuvat häiriöt (mm. la
apojen liike, välkkyminen
n ja melu) se
ekä mahdollisesti myös kattavamman
k
n tieverkoston myötä lisääntyvän ihmistoimin
nnan aiheutttamat häiriött (mm. virk
kistyskäytön lisääntyminen). Riistalinnuilla on myös
m
riski tö
örmätä tuuliv
voimaloihin sekä
s
sähköns
siirron ilmajo
ohtoihin.
238

Lesttijärven tuuliv
voimapuisto
o
Ym
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s

VA
AIKUTUKSE
ET METSÄ
ÄSTYKSEE
EN JA VIR
RKISTYSKÄ
ÄYTTÖÖN
N

Keskeisimp
piä riistalaje
eihin kohdisttuvia vaikutuksia ovat tuulivoimapu
t
uiston raken
ntamisen ai-kainen melu ja muu häiriö, lisäänttyvä ihmiste
en liikkumine
en alueella, tuulivoimapuiston huol-toliikenne, lisääntyvä virkistyskäy
yttö (mm. marjastus,
m
sie
enestys, ”hu
uviajelu”), huoltotiestön
h
n
muodostam
ma estevaiku
utus ja käytä
ävävaikutus, elinympäristöjen häviä
äminen, muu
uttuminen ja
a
pirstoutum
minen. Riistalajistoon ko
ohdistuvat keskeisimmä
k
t vaikutusm
mekanismit, vaikutusten
n
laajuus ja ajallinen
a
kes
sto on esitettty taulukoss
sa 17-1.
Taulukko 17-1.
1
Tuulivo
oimapuistoje
en keskeisim
mmät vaikutu
usmekanismiit, vaikutuste
en laajuus
ja ajallinen kesto ((Helldin ym. 2012).

Pienemmät nisäkkäät

Hirvieläimet

Isot petoeläimet

Vaikutttava tekijä

Vaikutukssen toteu‐
tumisen toodennäköi‐
syyys
(1= pieni, 4 = suuri)

Vaikutuksen
la
aatu ja voimak‐‐
kuus
(‐, +)

Vaikutusaluueen laa‐
juuus

Vaikutuksen
V
kesto

Rakeennusaikainen
häiriö

2

‐
kohtalainen
k
tai
voimakas

pienni

lyhyt – pitkä

Tuulivoimapuiston
toimiinnan aikainen
melu
u ja muu häiriö

1

‐
kohtalainen

pienni

pitkä

Huolto
oliikenne ja vir‐‐
kistyskäyttö

2

‐
he
eikko tai kohta‐‐
lainen

laajja

pitkä

Huolttoteiden este /
käyytävävaikutus

2

‐, +
heikko

pienni

pitkä

Rakeennusaikainen
häiriö

2

‐
kohtalainen

pienni

lyhyt – pitkä

Tuulivoimapuiston
toimiinnan aikainen
melu
u ja muu häiriö

1

‐
heikko

pienni

pitkä

Hu
uoltoliikenne

2

‐
heikko

pienni

pitkä

Virkistyskäytön ja
vapaa‐ajan liikenne

2

‐
he
eikko tai kohta‐‐
lainen

laajja

pitkä

Elinympäristöjen muu
u‐
tos

2

‐, +
heikko

pienni

pitkä

Huolttoteiden este /
käyytävävaikutus

2

‐, +
heikko

laajja

pitkä

Voimajjohdot ja voima
a‐
jo
ohtoaukeat

2

‐
kohtalainen

pienni

pitkä

Tuulivoimapuiston
toimiinnan aikainen
melu
u ja muu häiriö

2

‐
heikko

pienni

pitkä

Elinympäristöjen muu
u‐
tos

2

‐
he
eikko tai kohta‐‐
lainen

pienni

pitkä
p
/ pysyvä

Huolttoteiden este /
käyytävävaikutus

3

‐
he
eikko tai kohta‐‐
lainen

pienni

pitkä
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17.1.3

Metsästyk
ksen nykytilanne alueiilla

Alueen me
etsästysseu
urat
Hankealue sijoittuu yhden metsästysseuran e
eli Lestijärve
en Metsästys
syhdistys ry
y:n metsästysvuokra-a
alueille (kuv
va 17.1). Lis
säksi alue ra
ajautuu valttionmaiden pienriistap
ja
a hirvilupaalueisiin. Le
estijärven Metsästysyhd
M
distys ry:n jä
äsenmäärä on
o viime vuonna ollut 1
149 maksavaa jäsentä
ä ja 109 maa
anomistajajä
äsentä. Metssästäviä jäse
eniä on yhtee
ensä n. 250,, joten seura on kohta
alaisen suuri.

Seuran alu
ueen metsä
ästys yleise
esti
Metsästysse
euran alueella hirvenme
etsästys on merkittävintä ja pienriistametsästy
yksessä kanalinnustus
s koetaan merkittävimm
m
mäksi metsässtysmuodoksi. Metsästysseuran alu eella kanalintujen me
etsästyksessä
ä teerellä on
n vuosittain kiintiöt ja joinain vuosina naaraste
eeri on ollut
rauhoitettu. Metsolla on
o yhden linnun pyyntik
kiintiö kaude
essa ja kopp
pelo on ollutt jo pitkään
rauhoitettu. Valtakunnallisen suosituksen muk
kaan, myös riekko on riistanhoitoy
yhdistyksen
alueella kokonaan rauhoitettu. Ka
analintukanta
a alueella on
o ollut viim
me vuodet k
kohtalainen,
mutta nyt nousussa ko
oko valtakun
nnan suunta
auksen mukaisesti. Lisäksi vesilinnu
ustus Lestijärvellä ja s
sen saarissa sekä vesilin
nnustukseen myytävät vierasluvat
v
ovat seuran ttoiminnassa
merkittäviä.
Tuulivoiman
n hankealue
eelle, kunnan
n itäosaan s ijoittuu yksi riistakolmio
o, jota on lasskettu kohintaa. Koetalaisella ak
ktiivisuudella
a. Metsästys
sseura järje stää alueella
aan myös koirakoetoim
k
maastoja s
sijoittuu koh
hdelajista riippuen erip
puolille hank
kealuetta. Seuralla on Seppälässä
metsästysm
maja (kuva 17.1)
1
ja lisäk
ksi kahdella hirviseuruee
ella on lahtiv
vaja tuulipuisstoalueella.
Seuran alueella esiinty
yy kaikkia su
uurpetojamm
me. Myös ahma on istu
utettuna vak
kiinnuttanut
kohtalaisen kannan Suo
omenselän alueelle.
a
Mettsästysseuran jäsenet ov
vat havainne
eet kaikkien
suurpetojen
n, joista erity
yisesti ahma
an ja ilvekse n, kantojen vahvistunee
et Lestijärven
n ja naapurikuntien a
alueella. Neljän kunnan
n alueelle m
myönnetään yhteinen karhunkaato
olupa, joka
vuonna 201
13 kaadettiin
n Lestijärven
n metsästysy
yhdistyksen alueella.

Kuva 17.1.
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Alueen hirrvikanta ja hirvenmets
tsästys
Hirvikannanarviointi perustuu
p
me
etsästysseurrojen hirvihavaintokorttteihin, joiss
sa esitetään
n
metsästysk
kauden aikaiset havainn
not urosten ja naaraiden sekä vaso
ojen lukumääristä, mikä
ä
ksi metsästä
antaa tieto
oa hirven aik
kuiskannan rrakenteesta sekä vasatuotosta. Lisäk
äjät pyrkivätt
metsästysk
kauden päättteeksi arvioiimaan aluee
elleen jäljelle
e jäänyttä hirrvikantaa.
Lestijärven
n riistanhoito
oyhdistyksen
n alueella hirvitiheydet ovat
o
vaihdel leet välillä 4,1—2,2
4
hir-veä / 1000
0 hehtaarilla
a. Alhainen lukema on vuodelta 20
013. Valtaku
unnallisesti hirvitiheydet
h
t
ovat keskimäärin luokkaa 3,2 – 3
3,9 hirveä / 1000 hehtaaria (RKTL, tilastot 2012). Suomen
n
Riistakesku
uksen Pohjanmaan alue
eella hirvikan
nta on nyt alhaisimmilla
a
aan kymmen
niin vuosiin,,
ollen metsästyskauden
n 2013 jälke
een 2,57 hirv
veä tuhanne
ella hehtaarillla (RKTL tila
astot 2013).
Hirven pyy
yntilupia kau
udelle 2013 o
oli hankealu
ueella toimivalle seuralle
e myönnetty
y 20 aikuista
a
ja 21 vasa
aa. Seuran hirvenmetsä
h
ästysalueisiin
n sisältyy os
sin myös va
altionmaita hankealueen
h
n
ympäristös
ssä.
Seuran alu
ueella on ta
alvehtiva hiirvikanta, jo
onka talvilaiidunten sija
ainti painottuu nykyisin
n
enemmän kunnan itäo
osaan. Hirviä
ä talvehtii Le
estijokivarres
ssa ja kuivie
en mäntykan
nkaiden alu-eella Kinnu
ulan suunna
alla. Ennen hirvet siirtyivät talveksi Perhon su untaan, mutta nykyisin
n
talvilaiduntten sijainti on
o selkeästi m
muuttumass
sa.
Metsästyss
seuralla on viisi
v
eri hirve
enmetsästysseuruetta ja
a metsästys tapahtuu en
nimmäkseen
n
koirapyynttinä. Pääasia
assa täysin h
hankealueella metsästäv
vät Lemmisttön, Kortene
evan ja Saa-risen hirvis
seurueen jäs
senet.
Suomenselällä esiintyy
y metsäpeurraa, joka on EU:n luonto
odirektiivin l iitteen II mu
ukainen laji.
Metsäpeura
a lukeutuu riistaeläimiin
r
n ja sitä kos
skevat sekä metsästysla
aki että luon
nnonsuojelu-laki. Seura
an alueella metsäpeura
aa ei metsästetä. Lisäksi seuran a
alueella esiin
ntyy metsä-kaurista ja
a sitä on mettsästetty mu
uutamana vu
uonna. Kaurriin kannan ttaannuttua se
s on nykyi-sin seuran alueella rau
uhoitettu.

17.1.4

Tuulipuiston ja sähk
könsiirron vaikutukset
v
t riistatalou teen ja me
etsästykseen

Riistan elin
nympäristöih
hin kohdistuv
vat, tuulivoimapuiston rakentamisen
r
n aikaiset su
uorat häiriö-vaikutukse
et todennäkö
öisesti karko
ottavat suurrriistaa aluee
elta. Tuulivoiimahankkeis
ssa rakenta-minen tote
eutetaan astteittain, jollo
oin osa hank
kealueista sä
äilyy aina ra
auhallisempa
ana ja eläin-ten on mah
hdollista siirttyä aktiivisiltta rakentam
misalueilta etäämmälle. LLouhintaa ja murskausta
a
tehdään ko
oko rakentamisen ajan,, mutta louh
hittavat alueet (yht. 6,1
15 ha) ovat suhteellisen
n
suppeat. Riistaeläimist
R
tä rakentam
misen aikaise
elle häiriölle herkimpiä o
edot (Bergerr
ovat suurpe
2007). Han
nkealueilla esiintyvät
e
su
uurpedot tule
evat todennä
äköisesti vällttelemään alueita
a
tuuli-voimapuistton rakentam
misen aikan
na. Keskikok
koisiin petoe
eläimiin (mm
m. kettu) hä
äiriövaikutus
s
arvioidaan vähäisemm
mäksi, sillä ne
e ovat usein
n sopeutuneempia ihmissen läsnäoloon ja niiden
n
elinalueet sijoittuvat usein myöss ihmisen muuttamiin
m
elinympäristtöihin (Orde
enanan ym.
2010). Tuu
ulivoimapuiston rakentam
misen aikain
nen häiriö on
n väliaikaista
a ja sen merkitys riista-lajiston kan
nnalta arvioiidaan kokon aisuudessaa
an korkeintaa
an kohtalaisseksi.
Tuulivoima
aloiden lapojjen liikkeesttä aiheutuva
an huminan vaikutus m
mm. hirven viihtymiselle
v
e
alueella on
n laajempien
n tuulivoima hankkeiden osalta edelleen vailla ka
kattavaa tutk
kimustulosta
a
Pohjoismaiissa.
Tuulivoima
aloiden ja hu
uoltotiestön sekä louhitttavien alueid
den alle jääv
vät riistalajis
ston elinym-päristöt ov
vat hyvin tav
vanomaista m
metsätalouskäytössä ole
evaa metsäm
maata. Lestijjärven tuuli-voimahank
kkeen rakenttamisen my
yötä muuttuv
vien elinymp
päristöjen piinta-ala ja rakennetuksi
r
i
ympäristök
ksi muuttuva
an alueen la ajuus on kuitenkin kohttalainen suhtteessa mets
sästysseuran
n
metsäisten
n alueiden ko
okonaislaaju uteen.
Tuulivoima
aa koskevien
n tutkimuste
en mukaan suurikokoisille ja laajallla alueella liiikkuville ni-säkkäille, kuten
k
hirvieläimille ja su
uurpedoille, tuulivoimarakentamisessta koituvat vaikutuksett
jäävät ylee
ensä lieviksi, koska muu
utoksia ilme
enee vain hy
yvin pienellä osalla eläin
nten elinalu-eista (Arne
ett ym. 2007
7). Lestijärv
ven osalta ha
ankkeen olle
essa melko m
mittava, arv
vioidaan vai-kutusten olevan
o
jopa kohtalaisia
k
h
hirvelle, mettsäpeuralle ja suurpedoillle, jotka ov
vat tottuneett
alueen, ja laajemmin lähikuntien, erämaisuutteen. Tuulivo
oimaloiden h
huoltotiestön
n elinalueita
a
pirstovan vaikutuksen
v
arvioidaan jäävän vähä
äisemmäksi, sillä hanke
ealueella on jo nykyisel-lään melko
o laaja metsäautotieverk
kosto ja suurin osa huoltotiestöstä ssijoittuisi enttisen, mutta
a
parannetta
avan tiestön alueelle.
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Voimakkaan metsätalouden alueilla jäljellä olevat metsäalueet ja alueiden väliset ekologiset
yhteydet kuitenkin pirstoutuvat entisestään tuulivoimaloiden sekä niiden huoltoteiden rakentamisen myötä. Alueella harjoitettava voimakas metsätalous on jo ennestään muuttanut ja
pirstonut eläinten elinalueita ja elinympäristöjä, johon verrattuna tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutuksia ei voida liioitella, mutta yhteisvaikutuksena elinympäristöjen voimakas
muutos on vähintäänkin kohtalaista.
Tuulivoimaloiden rakennuskentille ja huoltotiestön reunoille sekä voimajohtojen alle kasvaa
lehtipuuvesaikkoa, joka tarjoaa uutta elinympäristöä ja ravintoa mm. jänikselle ja hirvelle.
Tuulivoimaloiden huoltoliikenteen vaikutukset eläimiin vaihtelevat ja ne riippuvat mm. eläinlajista, vuorokauden- ja vuodenajasta sekä liikenteen intensiteetistä. Lisääntymisaikana eläimet
välttelevät tiealueita selvemmin, kuin muuna aikana (Martin ym. 2010). Huoltotiestö on ominaisuuksiltaan lähinnä metsäautotiestön kaltaista ja sillä tapahtuva huoltoliikenne on melko
vähäistä (korkeintaan muutama auto / päivä). Tuulivoimaloiden huoltoliikenteen vaikutukset
riistaeläimistöön arvioidaan vähäisiksi, koska keskimäärin tieliikenteestä arvioidaan syntyvän
häiriötä eläimistölle vasta, kun teillä liikkuu satoja autoja päivässä (Helldin ym. 2010). Huoltotiestö parantaa metsäalueiden ja muiden kohteiden saavutettavuutta, jolloin tiet voivat lisätä
alueita virkistyskäyttöön käyttävien ihmisten liikkumista (mm. marjastus, sienestys, metsästys
ja huviajelu), mutta liikenteen lisääntyminen arvioidaan melko vähäiseksi, koska hankealueilla
on jo nykyisellään melko kattava metsäautotieverkosto. Lisäksi alueiden riistaeläimistö on todennäköisesti jo osin tottunut alueilla tapahtuvaan liikenteeseen ja alueiden virkistyskäyttöön.
Tuulivoimahankkeen rakentumisen aiheuttamalla kanalintujen elinympäristöjen pirstoutumisella saattaa olla yhdessä alueen voimakkaan metsätalouden kanssa lajien paikallisia populaatiokokoja heikentävä vaikutus. Kokonaisuutena vaikutusta ei arvioida kuitenkaan merkittävyydeltään suureksi lajeilla, joihin kohdistuu myös metsästyspaineita. Metsäkanalintupoikueet viihtyvät soiden ja rämelaiteiden reunavyöhykkeillä, missä esiintyy kanalintujen
poikasille tärkeän hyönteisravintoa. Tuulivoimahankkeen vaikutukset metsäkanalintupoikueiden elinympäristöille ovat vähäisiä, sillä hankealueilla kanalinnuille arvokkaita alueita ovat
mm. ojittamattomien soiden laiteet, joille ei sijoitussuunnitelman mukaan sijoitu tuulivoimaloita ja edustavimmat suokohteet on poimittu hankkeessa säästettäviksi luontokohteiksi.
Metso mielletään usein häiriölle ja elinympäristössä tapahtuville muutoksille herkäksi lajiksi,
jonka elinolosuhteiden huomioiminen ja elinvoimaisten soidinalueiden turvaaminen takaa
alueen metsokannan säilymisen elinvoimaisena jatkossakin. Metso voi myös tottua elinympäristöönsä rakennettuihin tuulivoimaloihin, jolloin vaikutukset ovatkin voimakkaimpia tuulivoimapuiston rakentamisen aikana. Metson tiedetään pesineen onnistuneesti mm. rakennettavan voimajohdon alapuolella, ja lajin toimiva soidinpaikka on löydetty noin 500 m etäisyydeltä rakennettavasta tuulivoimapuiston huoltotiestä (FCG, 2012). Rakentamisesta aiheutuva
häiriö saattaa vaikuttaa lähimpien soidinalueiden laatua heikentävästi ja aiheuttaa jopa soidinpaikkojen siirtymisen muualle. Metson soidinkeskuksen siirtyminen satojakin metrejä
vuodessa on Suomen olosuhteissa todettu olevan varsin tavallista (Valkeajärvi ym. 2007).
Voimakas metsätalous on viime vuosikymmeninä tuhonnut lukuisia metson soidinalueita, ja
soitimet voivat paikoin siirtyä myös melko nuoriin, noin 30 -vuotiaisiin kasvatusmetsiin (Valkeajärvi ym. 2007). Soidinalueiden on todettu nykyisin sijoittuvan myös eri-ikäisten metsikkökuvioiden mosaiikkimaisesti pirstomalle alueella (Valkeajärvi ym. 2007). Tällaisia alueita
säilyy hankealueella myös tuulivoimapuistohankkeen toteutuessa.
Teeren ja pyyn arvioidaan sietävän häiriötä metsoa paremmin, koska lajit ovat paremmin
sopeutuneet metsätalouden aiheuttamaan elinympäristöjen muutokseen. Teeri- ja pyykannat
ovat yleensä alueellisesti vakaita, eikä mahdollisen lievän lisääntymismenestyksen heikentymisen arvioida heikentävän lajien alueellista säilyvyyttä.
Tuulivoimalat aiheuttavat kanalinnuille myös riskin törmätä tuulivoimaloihin (lähinnä tornin
alaosaan) ja sähkönsiirron ilmajohtoihin. Riski tuulivoimaloidenlapoihin törmäämiselle arvioidaan kuitenkin hyvin pieneksi, sillä metsäkanalinnut lentävät harvoin siinä korkeudessa, missä voimaloiden lavat pyörivät. Lennossaan melko hidasliikkeisten metsäkanalintujen arvioidaan joissain tapauksissa voivan törmätä myös tuulivoimalan torniin (Bevanger ym. 2010).
Näin on myös todettu tapahtuvan hitaasti lentosuunnassa reagoivan metson kohdalla (FCG,
maastotyöt 2013-2014) ja lajin arvellaan peitteisessä maastossa suuntaavan kohti vaaleaa
aukkoa eli tornia. Metson törmäysten osalta olisi suotavaa kerätä tietoa mahdollisista törmäyksistä ja reagoida sen mukaisesti muuttamalla tornin alaosan väriä tummemmaksi.
Turvetuotannon ja metsätalouden sekä naapurikuntien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksena
mm. kanalintujen elinympäristöjen pirstoutuminen ja soidinalueille kohdistuvat haitat yhdessä metsätalouden kanssa saattavat heikentää riistakantoja Lestijärven metsästysyhdistyksen alueella.
242

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIKUTUKSET METSÄSTYKSEEN JA VIRKISTYSKÄYTTÖÖN

Sähkönsiirron vaikutukset riistakannoille
Tuulivoimapuiston sähkönsiirron 110 kV voimajohdot aiheuttavat metsäkanalinnuille riskin törmätä voimajohtoihin, joka arvioidaan todennäköisemmäksi kuin metsäkanalintujen törmäämisen tuulivoimaloiden lapoihin tai torniin. Peitteiseen maastoon sijoittuva ohuempi voimajohto on
kanalintujen kannalta eniten törmäyksiä aiheuttava tekijä, varsinkin jos ne sijoittuvat soidinpaikkojen ja ruokailualueiden väliseen maastoon. Hankkeen pisimmästä sähkönsiirtoreitistä VEC
laaditaan erillinen ympäristövaikutusten arviointi, jossa käsitellään kanalintujen elinympäristöjä,
lähinnä avosuolaiteita, suhteessa voimajohtoon. Metsäkanalintuja on käsitelty myös tämän selostusraportin linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä (kappale 12).

Vaikutukset pienriistan- ja hirvenmetsästykselle
Metsästykselle virkistyskäyttömuotona kohdistuvat vaikutukset eivät tuulivoimahankkeissa
yleensä johdu niinkään riistalajien kantojen heikkenemisestä, vaan mahdollisista riistan elinalueiden ja kulkureittien muuttumisesta, jolloin riistalajit siirtyisivät muualle ja osin naapuriseurojen puolelle. Vaikutukset erityisesti tuulivoimapuistoalueiden lähistöllä asuville metsästäjille liittyvät myös alueiden virkistyskäytön kokemiseen ja sen luonteen muuttumiseen.
Tuulivoimapuiston aluetta ei aidata eikä jokamiehenoikeudella kulkemista alueella rajoiteta
aidattuja sähköasemia lukuun ottamatta. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana osa huoltoteistä saatetaan sulkea puomilla turvallisuusnäkökohtien vuoksi. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana voimalan lapoihin saattaa kerääntyä jäätä, joka aiheuttaa riskin alueella liikkuville metsästäjille ja muille virkistyskäyttäjille. Turvallisuusriskiä voidaan kuitenkin lieventää
tiedottamisella, riskistä varoittavilla kylteillä sekä tarvittaessa mm. lapalämmityksellä.
Tuulivoimaloiden rakenteet eivät estä ampumista alueella, etenkään kun se hirvenmetsästyksessä tapahtuu matalalla ja luodin lentorata on lähinnä vaakatasossa tai alaviistoon. Haulikolla ampumisesta ei arvioida aiheutuvan riskiä tuulivoimaloiden rakenteille. Latvalinnustuksessa luodin lentorata saattaa joissain harvinaisissa tapauksissa sivuta tuulivoimaloiden
herkimpiä laparakenteita. Metsästyksen aiheuttamat vauriomahdollisuudet voimaloiden rakenteille on arvioitu kuitenkin niin epätodennäköisiksi, että hankealueilla ei sen vuoksi edes
harkita metsästyksen rajoittamista.
Metsästyksen harjoittamisen ja kokemisen kannalta riistalajien kantojen mahdollinen heikkeneminen on kysymys, jonka merkittävyyden arvioiminen on vaikeampaa olemassa olevan
tiedon perusteella.
Hirven liikkuminen hankealueille on usein esille tullut kysymys tarkasteltaessa metsästysmahdollisuuksien muutosta. Haastatteluissa esille tulleiden näkemysten mukaan hirven liikkumisesta ollaan huolissaan, mutta todetaan myös, että hirvi ei pitkään reagoi sellaiseen ärsykkeeseen
(lapojen liike), joka ei tuota niille vaaraa. Tätä näkemystä tukee myös tutkimus, jossa hirvieläinten todettiin tottuvan melko nopeasti uusiin häiriötekijöihin, joista ei aiheudu niille välitöntä vaaraa (Grandin 1997). Simon alueella jo rakennettujen voimaloiden lähiympäristössä
on paikallisen metsästysseuran jäsenten havaintojen perusteella todettu hirven edelleen liikkuvan alueella lähes normaaliin tapaan. Rakentamisen aikaiset vaikutukset hirvieläimiin arvioidaan vähäisiksi tai korkeintaan kohtalaisiksi, sillä rakentamisen aikainen häiriö ei välttämättä
karkota hirviä varsinaisia rakentamisalueita merkittävästi laajemmalta alueelta.
Hirvenmetsästäjät usein kokevat laajempien tuulivoimapuistoalueiden muuttavan hirvien kulkureittejä ja syysaikaista oleskelua alueella siten, että entistä vähäisempi osuus hirvistä olisi metsästysseuran metsästysvuokra-alueella ammuttavissa. Hirvien syysaikaisen viipymisen arvellaan
vähentyvän tuulivoimapuiston toiminnan myötä, ja niiden kulku talvilaitumille tapahtuu joko eri
kautta tai nopeammin häiriövaikutteisen hankealueen halki. Tämän koetaan heikentävän seurojen hirviporukoiden metsästysmahdollisuuksia alueilla. Lisäksi tuulivoimaloiden välisen huoltotiestön koetaan lisäävän metsästyksen, ja etenkin hirvenmetsästyksen vaaratilanteita, kun metsissä liikkuu enemmän muita virkistyskäyttäjiä (esim. marjastajia ja koiranulkoiluttajia).
Tuulivoimapuiston huoltotiestö ja sähkönsiirron voimajohtoalueet todennäköisesti lisäävät
mahdollisuutta passittamiseen, mm hirven, ketun ja jäniksen metsästyksessä. Toisaalta alueella lisääntyvän tiestön on arveltu aiheuttavan myös pienriistanmetsästyksen tehostumista
ja muita mahdollisia häiriöitä riistalajeille. Hankealueen metsästysseuran haastattelujen perusteella huoltotiestön rakentamisesta koettiin olevan sekä hyötyä että haittaa. Hyötyä voisi
koitua hirvenmetsästykselle ja myös kanalintujen metsästykselle. Toisaalta koituisi myös
haittaa, kun alueiden saavutettavuus joillain alueilla paranee ja metsästyspaine kasvaa, mikä
ei ole lintukannoille hyväksi.
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ÖÖN

Tässä ja aiemmissa tuulivoimahan
nkkeiden YVA
A-menettely
yissä (FCG Suunnittelu
S
jja tekniikka
Oy, 2009-2
2014) hirven
nmetsästäjie
en haastatte
eluissa esille
e tulleet näk
kökulmat ov
vat vaihdelleet. Arvioltta puolet ha
aastatelluista
a kokee voim
maloiden välisen huoltottiestön helpo
ottavan hirvisaaliin kuljetusta maa
astosta. Suu
urin osa oletttaa hirvien ennen pitkää tottuvan v
voimaloiden
kkuvan myöss tuulivoima
apuiston han
nkealueilla. T
Tuulivoimalapojen liikkeeseen ja edelleen liik
loiden rake
ennuspaikoille sekä huolltotiestön ja sähkönsiirttoreitin aluee
elle syntyy hirven ruokailualueiks
si soveliasta vesaikkoa, minkä olete
etaan houkuttelevan hirv
viä alueelle tuulivoimaa merkittäloista huolimatta. Hirve
enmetsästys
s on hirviporrukan jäsenille lihan arv
von kannalta
vää, ja hirv
ven metsästtys koetaan yhteiskunna
allisesti tärk
keäksi metsä
ästysmuodok
ksi. Hirvenmetsästys on metsästy
ysseurojen toimesta
t
hyv
vin organiso
oitua ja myö
ös kiivastahttista, silloin
kun seuralla on runsaa
asti kaatolup
pia. Hirven m
metsästäjät eivät koe vo
oimaloiden a
aiheuttamia
visuaalisia haittoja yhtä
ä suureksi kuin
k
metsässsä koiran ka
anssa liikkuv
vat kanalinn ustajat, jos
hirvet edelleen liikkuva
at hankealue
eilla eikä me
etsästys aihe
euta liikaa vaaratilanteitta. Alueiden
virkistyskäy
ytön kokemista merkittä
ävämmäksi h
haitaksi koetaan kuitenk
kin riistakan
ntojen mahdollinen väh
heneminen, ja etenkin hirven
h
kulkurreittien muu
uttuminen, siiten, että ne
e eivät enää
liiku entisee
en tapaan se
eurojen mets
sästysvuokra
a-alueilla.
Lestijärven tuulipuistoh
hankkeen ha
ankealue katttaa Lestijärven Metsästtysyhdistykssen metsästysvuokra-a
alueista lähe
es 80 %, mikäli tarkaste
ellaan pelkästään metsä
äisiä alueita.. Laajuuden
vuoksi hankkeen vaiku
utukset aluee
en riistakan noille ja me
etsästyksen harjoittamisselle alueen
pirstoutumiisen ja luon
nteen muuttu
umisen vuo ksi arvioidaan kohtalais
sen haitallisiiksi. Hirven
liikkumiselle
e ja hirvikannoille aiheu
utuvat yhteiisvaikutukse
et saattavat kohota jopa
a merkittäviksi useide
en kuntien tu
uulivoimahan
nkkeiden ma
ahdollisesti toteutuessa
t
(kuva 22.1) .
Metsästysse
euran edustajat ilmoittiv
vat haastatttelussa, että
ä seura ei pä
ääsääntöisessti vastusta
hanketta ja
a tuulivoima
aa, mutta to
oivoo hankk
keen laajuud
den pienentyvän sekä keskittyvän
yhdelle alue
eelle. Lisäksi seura toivo
oo, että alue
een riistakan
nnoille järjestetään seura
antaa tuulivoimahankk
keen mahdo
ollisen rakenttumisen myö
ötä.

17.2

Vaikutuk
kset muuhun alueen
n virkistyskäyttöön

17.2.1

Ulkoilu ja marjastus

Useiden tuulipuistohan
nkkeiden aik
kana toteute
etuissa mettsästysseurojjen haastatt
tteluissa on
yskäytöstä muutoin,
m
kuin metsästyk
kseen. Martullut esille myös näkemyksiä alueiden virkisty
jastukselle tuulivoimalo
oiden huolto
otiestöstä ko
oetaan olev
van myös hy
yötyä, kun marjamaat
ovat helpom
mmin saavuttettavissa ta
avallisella he
enkilöautolla,, sillä tiestö on hyväkulk
kuista. Marjastaja ei niinkään häiriiinny voimaloiden luoma
asta osin tek
knisestä ymp
päristöstä.
män häiriöäkseen luonn
nossa liikkuv
valle tuulivoiimaloista koe
etaan aiheuttuvan enemm
Virkistäytyä
tä. Ilman voimaloita maisema on ns.
n luonnonm
maisema, jok
ka tutkitusti rauhoittaa jja vähentää
stressiä. Vo
oimaloiden lä
äsnäolosta kertova
k
hum
mina, joka ku
uuluu säätila
asta riippuen
n lähimaastossa, sekä mahdollinen havaittava
a lavan liike koetaan virk
kistäytyjän mielestä
m
use
ein haittateeiden tuuliv
voimahankke
eiden vaikuttusarviointie
en perusteella (FCG 20
009—2014)
kijäksi. Use
mielipiteet vaihtelevat paljon ja eri puolilla Suo
omea virkisttyskäytölle aiheutuva
a
rik
kkoutuneen
luonnonympäristön haitta koetaan eri tavalla. Pohjois-Suo
omessa tekniseksi muutttuva ympäristö koetaa
an usein ha
aitallisemmak
ksi, sillä on totuttu erämaisempaan
n virkistysym
mpäristöön.
Osa tuulivo
oimatuotanno
on suunnitte
elualueiden virkistyskäyttäjistä koke
ee uuden tie
estön lisäävän marjam
maiden saavutettavuuttta ja turva llisuutta. Tu
uulivoimasuu
unnitelmien lähialueilla
asuvien virkistyskäytön
n kokeminen
n vaihtelee m
myös suures
sti; osa koke
ee muutokse
en lähiluonnossa ja -m
maisemassa tervetulleeks
t
si.

17.3

Vaikutus
sten lieven
ntäminen

oka aiheutTuulivoimap
puiston toim
minnan aikan
na voimalan lapoihin saa
attaa kerään
ntyä jäätä, jo
taa riskin a
alueella liikku
uville metsästäjille ja m
muille virkisty
yskäyttäjille. Turvallisuu
usriskiä voidaan kuiten
nkin lieventä
ää tiedottam
misella, riskisstä varoittav
villa kylteillä sekä mm. lapalämmityksellä. Miikäli metsästysseura kokee lisäänty
yvän tiestön aiheuttavan
n tarpeetontta ajelua ja
riistan häiriiintymistä, voidaan
v
tiettyjen tieosuu
uksien puom
mittamista ha
arkita tapausskohtaisesti
ja maanom
mistajan suo
ostumuksella
a. Riistakanttojen seuran
ntaa voidaan järjestää siten, että
mikäli mm. kanalintujen törmäyksiä voimaloide
en alaosaan havaitaan, voidaan harrkita voimalapylvään v
värityksen tu
ummentamis
sta metsänpe
eitteen sisälllä.
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17.4

Arvioinn
nin epävarrmuustekijjät

Riistataloutteen kohdisttuvien vaiku
utusten arvio
ointien epäva
armuuksiin ssisältyvät tyypilliset vai-kutustenarrvioinnin epä
ävarmuudet.. Riista- ja saalistilastot
s
ovat suunta
aa-antavia, haastattelun
h
n
otos on pie
eni ja antaa viitteellisen
n kuvan alue
een virkistyskäytöstä me
etsästäjien näkökulmasn
ta. Arvioin
ntityön yhte
eydessä on haastateltu hankealuee
elle sijoittuv
vien metsäs
stysseurojen
n
edustajia, jolloin saada
aan hyvä ku
uva seuran toiminnasta
t
ja myös riisstakannoista. Sen sijaan
n
jäsenistöns
sä mielipiteis
stä ja tuulivo
oiman kokem
misesta yhdellä tai kahd
della jäsenten edustajal-la on hajan
nainen kuva,, eikä laajem
mpaa mielipitteiden kartoitusta ole su
uoritettu.
Hirveen ko
ohdistuvista käytönaikaiisista häiriöv
vaikutuksista
a ei edellee nkään ole aiempaa
a
ko-kemusta tai
t
tutkimus
stietoa laaje
empien mets
säympäristöön sijoittuv
vien tuulivoimapuistojen
n
osalta.
sa erikseen tarkastellut
t
vaihtoehtois
set sähkönsiirtoreitit sijo
oittuvat arvioinnissa kä-Hankkeess
siteltyjen seurojen
s
lisäksi useiden
n metsästys
sseurojen alueelle. Ha
ankkeessa ta
arkastelujen
n
vaihtoehtoisten voimajjohtoreittien
n osalta ei ha
aastateltu niiden alueille
e sijoittuvia seuroja,
s
sillä
ä
on yksistään ei arvioid
da aiheuttav
van metsästy
yksen järjesstelyille tai kokemiselle
e
voimajohdo
normaalia metsätaloutta merkittäv
vämpää haitttaa.
Lähikuntiin
n on suunnittteilla useita tuulivoimah
hankkeita, jo
oiden aiheutttamia yhteis
svaikutuksia
a
Suomenselän erämaise
en alueen vi rkistyskäytö
ölle ei ole laa
ajemmin tutk
kittu.
Metsästäjie
en kokemuk
kset metsässtysmahdolliisuuksien he
eikkenemise
estä tai mu
uuttumisesta
a
sekä aluee
en virkistysk
käytön luontteesta ovat subjektiivis
sia arvioita, joiden merrkittävyyden
n
mittaamine
en on mahdo
otonta.

17.5

Yhteenv
veto ja vai htoehtojen vertailu

Hankkee
en keskeisimmät vaik
kutukset riis
stataloutee
en:


Hankealue sijoiittuu Lestijä
ärven riistanhoitoyhdisttyksen toim
mialueelle, Lestijärven
L
Mets
sästysyhdistyksen metsä
ästysvuokra--alueille.



Ensisijaisia vaiku
utusmekanissmeja riistalajistolle ovat tuulivoima
apuiston rake
entamisen
aikaiset häiriöva
aikutukset, ttuulivoimalo
oiden ja huo
oltotiestön se
ekä sähkönsiirron rakenttamisen aihe
euttamat el inympäristöjjen muutokset, kuten pinta-alan vähenemiv
nen,, alueen pirs
stoutuminen ja elinalueen laadun mu
uuttuminen.



Tuullivoimapuisto
on ja niiden
n sähkönsiirrron voimajohtojen rak
kentamisesta
a sekä kiviain
neksen louhiimisesta aihe
eutuva häiriövaikutus voi karkottaa
a riistaa hankealueilta,
muttta vaikutuks
set ovat lyhy
ytaikaisia ja tyypiltään metsänkäsitte
m
elytoimien kaltaisia.
k



Tuullivoiman rak
kentamisalue
e on laaja ja
j se saatta
aa jonkin ve
erran muutta
aa hirvien
kulk
kureittejä ja talvehtimisa
t
alueita. Pienrriistalle aiheu
utuvat vaiku
utukset ovat vähäisiä.



Hirvi on alueilla metsästettä
ävistä saalis
slajeista liha
an arvon kan
nnalta merk
kittävin, ja
kanalinnut viirkistysarvon
n kannalta m
merkittävimp
piä.
pienriistasta etenkin metsäk



Laajemmin Suom
menselän al ueella esiinttyy metsäpeuraa ja suurrpetokannat ovat vahvoja
a.



Mets
sästysseura ei vastusta
a tuulivoimahanketta, mutta
m
toivoo
o hankkeen laajuuden
pienentyvän ja keskittyvän yhdelle alue
eelle sekä riistakantojen
n seurantaa järjestettävä
än.



Turv
vetuotannon ja metsätal ouden sekä naapurikunttien tuulivoim
mahankkeiden yhteisvaikutuksena mm.
m
kanalin tujen elinym
mpäristöjen pirstoutum
minen ja soidinalueille
kohd
distuvat haittat yhdessä metsätaloud
den kanssa saattavat h eikentää riis
stakantoja
seurran alueella.. Vaikutus a
arvioidaan kuitenkin
k
enintään kohta
alaiseksi lajilla, jonka
inetta.
kann
nat vaihtelev
vat luontaise
esti ja johon kohdistuu metsästyspai
m



Hirven liikkumis
selle ja hirviikannoille aiheutuvat yh
hteisvaikutuk
kset saattav
vat kohota
jopa
a merkittävik
ksi useiden k
kuntien tuuliv
voimahankk
keiden mahdo
ollisesti tote
eutuessa.



Tuullivoimatuotannon lähialu
ueella asuville metsästä
äjälle alueide
en metsästy
ys- ja virkisty
yskäytön heiikkeneminen
n voidaan ko
okea merkittäväksi.
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18.

VAIKUT
TUKSET MUIHIN
M
ELINKEINOIHIN
N JA LUO
ONNONVA
AROJEN HYÖDYN
H
TÄMISEEN

18.1

Vaikutus
smekanism
mit

Tuulivoimap
puiston vaik
kutus elinkeinoihin kohde
entuu paikallisesti maa- ja metsäta louteen sekä hankealueella toteu
utettavaan muuhun
m
toim
mintaan. Alu
uetalouden näkökulmassta tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa
a monin tavo
oin vaikutus
salueensa työllisyyteen jja yritystoiTyöllisyysvaik
kutukset ulo
ottuvat mon
nelle eri sek
ktorille. Tuulivoimapuistto työllistää
mintaan. T
etenkin rak
kentamisvaih
heessa, muttta myös käyttön aikana kunnossapito
k
o- ja huoltotö
töiden kautta. Työllisyy
yden kasvun
n ja yritystoiminnan lisä
ääntymisen kautta tuuliv
voimapuisto lisää myös
tuulivoimap
puiston sijain
ntikuntien ku
unnallis-, kiin
y
uloja.
nteistö- ja yhteisöverotu

18.2

Lähtötied
dot ja arviiointimene
etelmät

Hankkeen v
vaikutuksia elinkeinotoim
mintaan on arvioitu asia
antuntija-arv
viona olema
assa olevien
lähtötietoje
en ja arviointiprosessin aikana
a
kerätttyjen tietojen perusteella. Arvioinn
nin lähtötietoina on kä
äytetty tietojja hankkeen
n vaikutusalu
ueen taloude
esta, työllisy
yydestä ja e
elinkeinoista
sekä muide
en vaikutuste
en arvioinnin
n yhteydessä
ä tuotettuja tietoja. Arv
vioinnin lähtö
ötietoina on
käytetty my
yös YVA-pro
osessin aikan
na saatuja la
ausuntoja ja
a mielipiteitä
ä sekä vakitu
uisille ja loma-asukkaiille suunnattun asukask
kyselyn tulo
oksia. Hankkeen vaikuttuksia elink
keinoihin ja
luonnonvarrojen hyödyn
ntämiseen ov
vat arvioinee
et FCG Suun
nnittelu ja te
ekniikka Oy: stä FM Taina Ollikaine
en, DI Marjo Sairanen ja
a projektipää
ällikkö Leila Väyrynen.
V
Hankkeen v
vaikutuksia alueen matk
kailutoiminta
aan on arvio
oitu huomioimalla hanke
ealueen nykyiset matk
kailumuodot sekä lähialu
ueen merkitttävät matkailukohteet. Lestijärveä
L
o
on kehitetty
ja markkino
oitu erityisesti luonto- ja erämatka ilun alueena
a. Arvioinnissa on huom
mioitu hankkeen mahd
dollisesti aih
heuttamia vaikutuksia
v
m
matkailukoh
hteiden, retk
keilyreittien ja muiden
olennaisten
n alueiden ja
a kohteiden maisemaku
uvaan tai luonteen muu
utoksiin ja m
miten nämä
muutokset mahdollisesti muuttavatt matkailuko
ohteita tai matkailukäyttäytymistä allueella.
Metsätaloud
den osalta on
o arvoitu mm.
m
metsät alouden käy
ytöstä poistu
uvat maa-allat tuulivoimapuiston rakentamise
een tarvittavilta osilta (tuulivoimaloiden kokoamiskentät, huoltotiet,
v
lue).
maakaapeliilinjat sekä voimajohtoa
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18.3

Nykytila
anne: alue en elinkeiinotoimint
ta

Lestijärvelllä oli vuode
en 2011 lopu
ussa 300 ty
yöpaikkaa. Lestijärven
L
ttyöpaikoista 50,7 % olii
maa-, metsä- ja kalata
aloudessa, 3
36,3 % palve
elualoilla ja 6 % rakennu
usalalla. Maa
a- ja metsä-m
tulo
onlähteenä o
on Lestijärve
ellä huomatttavasti suure
empi kuin koko
k
maassa
a
talouden merkitys
keskimääriin. Jalostuks
sen ja palve
elujen osuus
s työpaikoista on piene
empi kuin ko
oko maassa
a
keskimääriin. Kunnan mukaan
m
maa
atilat ovat errikoistuneet maidon- ja lihantuotanttoon. Lisäksii
hankealuee
en läheisyyd
dessä on jon kin verran matkailupalve
m
eluyrittäjiä.
Työpaikkao
omavaraisuu
us (työpaikatt/työlliset) oli
o Lestijärve
ellä 93 % vu
uonna 2011. Työttömien
n
osuus työv
voimasta oli 9 % vuoden
n 2012 lopus
ssa, kun se koko maasssa oli vastaavana aikana
a
10,7 %. Lestijärvellä
L
taloudelline n huoltosuh
hde (eli työv
voiman ulko puolella tai työttömänä
ä
olevat yhtä
ä työllistä ko
ohti) oli vuo
oden 2012 lo
opussa 1,59,, kun koko m
maassa se oli
o 1,20. (Ti-lastokeskus).
Taulukko 18‐1
1. Lestijärven tyyöpaikkamäärää ja työpaikkara
akenne 31.12.2011 (Tilastokesskus, 2014)
Työpaikatt, 31.12.2011

Lestijärvi

K
Koko maa

Maa-, metsä
ä- ja kalatalou
us

50,7 %

3
3,5 %

Kaivostoimintaa; Sähkö‐, kaasu‐ ja
j lämpöhuolto; V
Vesi‐, viemäri‐
ja jätehuolto

3,3 %

1
1,2 %

Teollisuus

2,0 %

1
14,2 %

Rakentaminen

6,0 %

6
6,6 %

Palvelut

36,3 %

7
73,1 %

Toimiala tun
ntematon

1,7 %

1
1,3 %

Työpaikat yh
hteensä

300

Hankealue on pääosin maa- ja me
etsätalouskäytössä. Hankealueen me
etsät ovat voimakkaasti
v
i
käsiteltyjä,, luonnontila
aisia metsäa
alueita ei juuri esiinny. Hankealuee
en luoteis- ja keskiosiin
n
sijoittuu pe
eltoalueita kirkonkylän
k
e
eteläpuolelle
e ja Yli-Lestin kylän loun
naispuolelle Lehtosenjo-en varteen
n.

18.4

Vaikutuk
kset työlli syyteen ja
a aluetalouteen

Työllisyysvaikutukset voidaan
v
jaka
aa välittömiin
n työllisyysva
aikutuksiin ssekä välillisiin työllisyys-en tuotannon ja kerrann
ksien myötä..
vaikutuksiin, jotka aiheutuvat välittuotepanoste
naisvaikutuk
kentamisvaih
heessa käyte
etään myös runsaasti mu
uiden toimia lojen tuottam
mia välituot-Etenkin rak
teita ja pallveluja. Näitä
ä ovat muun
n muassa ko
oneet ja laitteet, rakennu
usmateriaalitt sekä kulje-tus-, huolto ja muut palvelut.
p
Osa
a rakentamis
svaiheen työ
östä tehdään
n alueella lyhytaikaisestii
oleskelevan
n työvoiman toimesta, m
mikä ei vaikutta suoraan lä
ähialueen työ
öllisyyteen.
Tuulivoima
apuiston me
erkittävimmä
ät työllisyysv
vaikutukset syntyvät tu
uulivoimaloid
den ja säh-könsiirtove
erkon rakentamisen aik
kana. Tuuliv
voimapuiston
n rakentam
minen on ko
oko alueelle
e
merkittävä
ä rakentamis
shanke, joka
a toteutuess
saan vaikutttaa monin ttavoin vaiku
utusalueensa
a
työllisyytee
en ja yritysttoimintaan m
myönteisesti. Tuulivoima
apuiston rake
kentamisvaih
heessa työti-laisuuksia tarjoutuu mm.
m
raivaus--, maanrakennus- ja perustustöissä sekä työma
aan ja siellä
ä
työskentele
evien henkillöiden tarvittsemissa palveluissa. Tä
ällaisia ovatt esimerkiks
si majoitus-,,
ravitsemus
s-, kauppa- ja virkistysspalvelut sek
kä vartiointi ja kuljetuk
kset. Toimin
ntavaiheessa
a
tuulivoimapuisto tarjoa
aa töitä suorraan huolto- ja kunnossa
apitotoimisssa ja teiden aurauksessa
a
a
m
rav
vitsemus- ja
a kuljetuspalveluissa ja v
vähittäiskau
upassa. Tuu-sekä välillisesti mm. majoitus-,
ston käytösttä poistamine
en työllistää samoja ammattiryhmiä
ä kuin rakenttaminen.
livoimapuis
Suomessa tuulivoimara
akentamisen
n hankkeen sijaintialueelle kohdistuv
via työllisyys
svaikutuksia
a
ei ole juurrikaan arvioittu tai selvite
etty. Arvioin
ntiin liittyy myös
m
epävarrmuutta, kos
ska tuulivoi-mapuistora
akentamisen
n alueelliset työllisyysva
aikutukset ovat
o
vahvassti sidoksissa hankkeen
n
investointi-- ja rakentam
misvaiheessa
a tehtäviin hankinta-,
h
urrakka- ja mu
uihin päätök
ksiin.
Teknologia
ateollisuus ry
y:n arvioide
en mukaan tuulivoima-a
t
alan työpaika
kat syntyvät jatkossakin
n
pääosin teknologiateollisuuteen. Y hdistyksen arvioiden
a
mu
ukaan 100 M
MW:n tuulivo
oimapuistos-ta syntyvä Suomeen kohdistuva
k
ty
yöllisyysvaik
kutus rakenta
amisen ja 20
0 vuoden kä
äytön aikana
a
247
7

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristöv
vaikutusten arviointiselos
a
stus

VAIKUTUKSET MU
UIHIN
N
HYÖDYNTÄMISEEN

ELINKEINOIH
HIN

JA LUONNON
NVAROJE
EN

olisi 1 180 henkilötyöv
vuotta. Työlliisyysvaikutu
us kohdistuu projektikeh
hitykseen ja asiantuntijapalveluihin (10 htv), infrastruktuurin rakenta
amiseen ja asentamiseen
n (70 htv), v
voimaloiden
een, materia
aaleihin, kom
mponentteih in ja järjesttelmiin (300 htv) sekä v
voimaloiden
valmistukse
elinkaaren käyttö- ja ku
unnossapitoo
on (800 htv)). (Teknologiateollisuus ry 2009)
y:n ja tuulivoimapuiston
n kokonaiste
ehoa koskevaan arvioon
n perustuen
Teknologiatteollisuus ry
Lestijärven tuulivoimap
puistohankke
een Suomee
en kohdistuvan työllisyysvaikutukse
en voidaan
karkealla ta
asolla arvioiida olevan tuulivoimapu
t
uiston kokonaistehosta riippuen 35
580 - 4870
henkilötyöv
vuotta. Arvio
oiduista työlllisyysvaikuttuksista vain
n osa kohdistuu tuulivo
oimapuiston
sijaintikuntiiin ja lähiseudulle. Sijaintikuntiin ja
a lähiseudulle kohdistuvia työllisyyssvaikutuksia
voidaan karrkealla tasolla arvioida muualla
m
tehty
sten pohjalta
a.
yjen selvitys
Esimerkiksi Muonion Mielmukkavaa
M
aran (10-15
5 tuulivoimalaa) tuulivoimapuistohan
nkkeen yhos-tuotosma
alleihin, työlllisyyskertoim
miin ja olema
assa oleviin selvityksiin
teydessä arrvioitiin pano
perustuen, että hankke
een synnyttä
ämistä työllissyysvaikutuk
ksista rakenttamisvaiheesssa noin 10
prosenttia jja toimintava
aiheessa noin 20 prosen
nttia kohdisttuu lähiseudulle (Metsäh
hallitus Laatumaa 2010). Rakennu
usvaiheessa sijaintikunttaan ja seudulle kohdis
stuvien vaik
kutusten on
ohankkeissa 24 % - 50 % hankkeen
n työllisyysva
aikutuksesarvioitu olevan eri tuuliivoimapuisto
er 2012).
ta (Empowe
Mikäli olete
etaan, että ra
akennusvaih
heen työllisy
yysvaikutuksesta noin 50
0 % ja toimiintavaiheen
työllisyysva
aikutuksista noin 20 % kohdistuisi
k
L
Lestijärven tuulivoimapu
t
uiston lähise udulle, olisi
sijaintikuntiiin ja seudulle kohdistuv
va työllisyysv
vaikutus 1 000 - 1 400 henkilötyövu
h
uotta.
Taulukko 18‐22. Tuulivoimapu
uiston työllisyysvaikutus lähialuueella
Työllisyys
svaikutus, htv
h

Työllisyysv
vaikutus Suomessa yhtee
ensä

Vaihtoehdot 1 ja 2

Vaihtoe
ehto 3,

kokonaiste
eho 413
MW
W

kokonaistteho 304
MW
W

4 87
70

3 58
80

-

projektikehitys ja asia
antuntijapalve
elut

-

infran ra
akentaminen ja
j asentamine
en

-

voimalo
oiden valmistu
us, materiaalit yms.

1 24
40

91
10

voimalo
oiden käyttö ja
a kunnossapito

3 30
00

2 43
30

1 44
40

1 06
60

-

Työllisyysv
vaikutus sijaiintikunnissa /
seudulla

40

30
0

290
0

21
10

-

rakentamisvaihe (50 %)

780
0

58
80

-

toiminta
avaihe (20 %))

660
0

48
80

puisto lisää työllisyyden ja yritystoi minnan kasv
vun kautta kaupungin
k
k
kunnallis- ja
Tuulivoimap
yhteisövero
otuloja. Lisäk
ksi tuulivoim
malat tuovat kiinteistöverotuloa kaup
pungille, sillä
ä mm. tuulivoimalatorrnit ovat kiin
nteistöverotu
uksen kohte
eena. Tuulivo
oimaloiden kiinteistövero
k
otus tapahtuu kunnan
n yleisen kiin
nteistöveroprrosentin muk
kaan.

18.5

Vaikutuk
kset maa- ja metsättalouteen

Tuulivoimap
puiston hank
kealue on pä
ääosin mets ätalouskäytö
össä, joten myös
m
tuulivo
oimapuistohankkeen ttoteuttamise
en vaikutukset kohdistu
uvat pääosin metsätalo
ouden harjo
oittamiseen.
Hankealuee
en luoteis- ja
a keskiosiin sijoittuu my
yös peltoalu
ueita Lestijärrven kirkonk
kylän eteläpuolelle ja Yli-Lestin ky
ylän lounaisp
puolelle Lehttosenjoen va
arteen. Tuulivoimapuisto
o ei kuitenkaan juurik
kaan vaikuta
a alueen maa
atalouteen jja peltoviljelyyn, koska pellot sijaitssevat lähtöaikoille.
kohtaisesti alavilla alue
eilla ja voima
alat taas on pyritty sijoitttamaan kork
keammille pa
Tuulivoimap
puiston toteuttaminen muuttaa
m
maa
a- ja metsätalouskäytös
ssä olevan a
alueen osittain energia
antuotantoalueeksi. Tuu
ulivoimaloide
en ja rakenn
nettavan tie
estön vaatim
milla alueilla
maa- ja m
metsätalouden harjoittam
minen estyy
y tuulivoimaloiden raken
ntamisen ja
a toiminnan
ajaksi. Maa
a- ja metsäta
alouskäytöss
sä olevaa al uetta poistuu vaihtoehdoissa VE1 ja
a VE2 enintään noin 1
100 hehtaarria ja vaihtoehdossa VE 3 enintään noin 76 heh
htaaria. Vaih
htoehdoissa
VE1 ja VE2 rakennetaan voimaloita
a ja uutta tie
estöä enemm
män kuin vaihtoehdossa
a VE3, joten
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maa- ja metsätaloude
m
n käytöstä poistuva ma
aa-ala on su
uurempi ja ssitä kautta myös
m
vaiku-tukset maa
a- ja metsättalouden harrjoittamiseen suuremma
at kuin vaihttoehdossa VE3.
V
Maa- ja
a
metsätalou
uden käytösttä poistuva maa-alue on
n alle prosen
ntin koko ha
ankealueen pinta-alasta,
p
,
joten valtaosalla hanke
ealuetta void
daan harjoitttaa maa- ja metsätalouttta kuten ennenkin.
Asukaskyse
elyyn vastanneista 42 % arvioi, ettei
e
tuulivoimapuistoha nkkeella ole
e vaikutusta
a
metsätalou
uden harjoitttamiseen. Va
astaajista 30 % oli sitä mieltä, että
ä tuulivoimapuistohanke
e
vaikuttaa kielteisesti
k
tai erittäin kiielteisesti ja 12 % sitä mieltä,
m
että hanke vaiku
uttaa myön-teisesti tai erittäin myö
önteisesti me
n harjoittamiseen. Maata
alouden harjjoittamiseen
n
etsätalouden
tuulivoimapuistohankk
keella ei 54 p
prosentin mielestä ole vaikutusta.
v
V
Vastaajista 21
2 % oli sitä
ä
mieltä, etttä tuulivoima
apuistohank
ke vaikuttaa kielteisesti tai erittäin kielteisesti ja 8 % sitä
ä
mieltä, että hanke vaikuttaa myön
nteisesti tai erittäin myö
önteisesti m
maatalouden harjoittami-merkittävänä tuulivoimap
puistohankk
keen hyötynä vastaajatt
seen. Avoimissa vasttauksissa m
mainitsivatt työpaikkoje
en lisääntym
misen ja sen kautta synty
yvät muut a luetalouden hyödyt.

18.6

Vaikutuk
kset turkis
starhauks
seen

Hankealueen pohjoisosassa kesku
ustaajamasta
a noin 1,7 kilometriä
k
lo
ounaaseen on
o voimassa
a
oleva rake
ennuslupa tu
urkistarhan rakentamise
elle. Turkista
arhan raken
ntaminen on
n käynnissä.
Turkistarha
an alue sijoittuu yli 1,3 kilometrin etäisyydelle
e
lähimmistä suunnitelluista tuulivoi-maloista, eikä
e
tuulivoiimaloiden hu
uoltoteitä olle suunnitteltu turkistarrhan läheisyyteen. Suo-men Turkiseläinten Ka
asvattajain lliittto on esittänyt tuulivoimaloiden
n ja turkista
arhan suoja-etäisyyssuo
ositukseksi 700–800
7
me
etriä. Lestijä
ärven tuulivo
oimahankkee
en näkemäalueanalyysi-dittujen melumallinnus-en mukaan
n turkistarha
an alueelta e
ei ole näkym
miä tuulivoim
maloille. Laad
ten mukaa
an meluarvott kaikilla han
nkevaihtoehdoilla jäävätt alle 40 dB. Lestijärven tuulivoima-hankkeella ei arvioida olevan merk
kittävää vaik
kutusta turkistarhauksee
en.

18.7

Vaikutuk
kset matk
kailuun

Lestijärvi lähiseutuinee
en on merkiittävää luonttomatkailualluetta. Hank
kealueen poh
hjoispuolelle
e
sijoittuvalla
a Lestijärvellä (järvi) on keskeinen merkitys
m
kun
nnan ja koko
o seudun ma
atkailullises-sa imagoss
sa, kuten myös hankeallueen itäosie
en halki kulk
kevalla Peura
an Polulla. Hankealueen
H
n
läheisyydessä on Peuran Polun reiitistön pysäk
köintipaikkojen lisäksi m
melko runsaa
asti retkeilyä
ä
m
opastettauluja, laav
vuja ja tulen
ntekopaikkojja. Hankealu
ueelle sijoit-palvelevia rakenteita mm.
tuu osittain
n myös Lesttijärven moo
ottorikelkkau
ura, jonka pituus on 82 km. Hanke
ealueen lähi-alueella toimii muutam
mia matkailu palveluyrityk
ksiä (majoitu
us ja ohjelm
mapalvelut), mutta myös
s
kauempana
a toimivat yritykset
y
hyö
ödyntävät oh
hjelmapalveluissaan mu
uun muassa Peuran Pol-kua, mootttorikelkkareittiä ja Lestijjärveä.
Valkeisen järven
j
ympä
äristöön on suunnitteilla
a matkailualu
ue, joka sisä
ältää golfken
ntän, kylpy-lähotellin sekä
s
olemassa olevien lo
oma-asuntoa
alueiden laajentamisen jja muuta matkailuun ja
a
virkistystoiimintaan liitttyvää oheisttoimintaa.
Matkailuun kohdistuvatt vaikutukse
et aiheutuvatt pääasiassa tuulivoimalo
oiden maisemavaikutuk-sista. Tuulivoimapuisto voi paikallis esti heikentä
ää reittien virkistysarvoja
a luontomatk
kailukohteina
a
maisemass
sa tapahtuvie
en muutosten vuoksi. Re
eittien virkisty
yskäyttöä tu
uulivoimalat eivät
e
kuiten-kaan estä. Matkailun kannalta merrkittävimmät maisemassa
a tapahtuvatt muutokset ovat havait-tavissa Les
stijärveltä ja Valkeisen järrveltä käsin. Lestijärvelle
e näkyy kaikiissa vaihtoeh
hdoissa suurii
määrä voim
maloita sam
manaikaisesti ja alle kolm
men kilomettrin etäisyyd
dellä sijaitsev
vat voimalatt
näyttävät järveltä
j
käsin
n kookkailta ja hallitseva
at maisemaa
a. Rauhallise
en järvimaise
eman luonne
e
muuttuu vo
oimaloiden myötä
m
merkitttävästi. Myö
ös Valkeisen järven luon ne muuttuu voimaloiden
n
myötä, mutta voimaloitta ei näy sam
manaikaisestii yhtä paljon kuin Lestijärrveltä käsin.
n tuulivoimapuisto ja errityisesti sen
n aiheuttamat muutokse
et maisemassa voidaan
n
Lestijärven
kokea luon
ntoarvoja he
eikentävänä tekijänä, mikä voi heikentää nykyissten matkailupalvelujen
n
toiminta- ja
j kehitysed
dellytyksiä ssekä suunnittteilla olevie
en matkailup
palvelujen kehittymistä.
k
Toisaalta ittse tuulivoim
mapuisto void
daan kokea matkailukoh
hteeksi ja se
e voi houkuttella katsojia
a
ja matkailijjoita, jolloin se voidaan nähdä täydentävänä ja kiinnostusta
a lisäävänä tekijänä se-veluille.
kä nykyisille ja uusille matkailupalv

249
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18.8

ELINKEINOIH
HIN

JA LUONNON
NVAROJE
EN

Vaikutuk
kset luonnonvarojen
n hyödyntä
ämiseen

Metsästystä
ä sekä alueid
den muuta virkistyskäyttö
öä, kuten ma
arjastusta on
n käsitelty lu
uvussa 17.
Hankealuee
elle, sähköns
siirtoreittien alueelle ja niiden läheisyyteen sijo
oittuu alueitta, joilla on
voimassa o
olevia kaivosvarausilmoittuksia tai ma
alminetsintä
älupia. Kaivostoiminta ja
a tuulivoima
eivät ole toisiaan poissu
ulkevia hank
kkeita, vaan hankkeet on mahdollistta toteuttaa samoillekin
alueille tiettyin reunaeh
hdoin. Mikää
än alueen k
kaivoshankes
suunnitelmista ei tällä h
hetkellä ole
niin pitkällä
ä, että tarkem
mpia vaikutu
usarviointeja
a pystyttäisiiin tällä hetke
ellä tekemää
än.
Vapo Oy suunnittelee turvetuotan
ntohankkeen käynnistäm
mistä Teerinevan suoalu
ueella, joka
sijoittuu välittömästi Le
estijärven tu
uulivoimapuiiston hankea
alueen vierelle. Teerinev
van suoalueen laajuus
s on noin 55
50 hehtaaria, josta turpe
eennostoon suunnitellaa
an otettavak
ksi noin 400
hehtaaria. Päätarkoituk
ksena on en
nergiaturpee n tuotanto teollisuuden
t
ja yhdysku
untien käyttöön. Teerineva on tällä hetkellä ojitettu
o
ja a lueelle on te
ehty vesienp
puhdistusta varten laskeutusallas. Tuulivoima
n hankkeet
ahankkeella ei ole juurii vaikutuksia
a turvetuota
antoon, joten
eivät ole toisiaan poissu
ulkevia.

18.9

Sähkönsiirron vaik
kutukset m
maa- ja me
etsätalout
teen

Suunnitellut sähkönsiirrtoreitit sijoiittuvat pääo
osin maa- ja metsätalo
ousalueille, jjoten myös
sähkönsiirro
on vaikutuks
set elinkeino
otoimintaan kohdistuvatt pääosin maa- ja metssätalouteen.
Maataloude
elle aiheutuu
u haittoja pelloilla olevistta pylväistä ja erityisestti pylväiden haruksista,
jotka pienentävät viljelttävää pinta-alaa ja vaike
euttavat työ
ökoneiden liik
kkumista pe lloilla.
on sijoittuminen metsäalueelle muutttaa metsäta
alousmaan joutomaaksi,, jolloin ykVoimajohdo
Voimajohto
sittäinen m
maanomistaja
a menettää hoidetun m
metsänsä ja siitä saatavan tuoton. V
voi myös pirstoa yhtenäisiä pelto- ja metsäalu
ueita, mikä vaikeuttaa
v
pe
eltojen käytt
ttöä ja metsän hoitoa. Metsäalueilla haitta on pysyvä, kosska voimajoh
htoalueella ei
e voi kasvatttaa metsää
joulukuusia
a lukuun otta
amatta.

18.10

Louhinna
an vaikutu
ukset elink
keinoihin ja
j luonnon
nvarojen h
hyödyntämiseen
n

Louhinta va
aikuttaa metsätalouteen
n siten, että
ä louhittavatt alueet pois
stuvat metsä
ätalouskäytöstä louhinnan ajaksi, käytännös
ssä useaksi vuodeksi. Louhintatoim
L
minnan loputttua alueet
maisemoida
aan ja ne pa
alautuvat metsätalouskä
äyttöön. Kes
stää kuitenkin vuosikym
mmeniä, ennen kuin allue on metsittynyt uude
elleen. Nykyiinen metsä on tavanom
maista kuivaa
a kalliometsää ja louh
hittavat alue
eet ovat pinta-alaltaan melko piene
et (yht. 6,15 ha). Koko
onaisuutena
elle jäävät v
louhinnan v
vaikutukset metsätaloud
m
vähäisiksi.
Louhinta he
eikentää väliittömän lähiympäristönssä virkistysarvoja. Louhittavat aluee
et eivät kuitenkaan sijjaitse merkiittävien virk
kistysreittien
n (Peuran Polku)
P
välittö
ömässä lähe
eisyydessä,
joten vaikuttukset matk
kailulle jäävät vähäisiksi..
Vaikutuksett luonnonvarojen hyödyntämiselle o
ovat kahtalaiiset. Toisaaltta louhitaan neitsellistä
kallioperää,, jota ei louh
hinnan jälkee
en voida milllään ennallis
stamistoimenpiteillä pala
auttaa. Toisaalta kivia
aineksia ede
ellyttävän rakentamisen
n raaka-aineet saadaan
n rakentam iskohteiden
lähiympäris
stöstä, mitä voidaan pittää ympärisstön kannaltta parhaan käytännön mukaisena.
Maa-aineste
en ottamisto
oiminnan lup
paharkinnasssa huomioita
avat arvot ov
vat alueella tavanomaiset, eikä otttamistoimin
nnalle ole estteitä. Tästä osoituksena
a on jo toiselle louhinta--alueelle aimaa palaukaisemmin myönnetty maa-aineslu
upa. Tämän vuoksi louh
hinnan aluee
elle aiheuttam
tumatonta vaikutusta ei
e voida pitää erityisen m
merkittävänä. Louhittav
vien alueiden
n sijainti on
tuulivoimap
puiston rake
entamisen ka
annalta edu
ullinen, sillä ne sijaitsev
vat hankealu
ueen keskiosissa. Näin
n ollen mm. työmaateide
en parantam
misessa ja rakentamisess
sa keskeisen
n ja määrällisesti runsa
aasti käytettävän raken
nnusmateriaa
alin eli kiviaineksen kuljjetukset saa
adaan minimoitua. Tämä vaikutta
aa välillisesti rakentamissaikaisiin ku
uljetuskustan
nnuksiin ja –
–päästöihin
niitä alentavasti. Kuljettukset muodostavat kivia
ainesten osa
alta merkittävän kustann
nustekijän.
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Louhinta ja
a murskaus tehdään use
ein muualta tulevan työv
voiman toim esta urakkaluontoisesti..
Sen sijaan kiviainesten
n kuljetuksisssa hyödynn
netään pääsä
ääntöisesti p
paikallisia ku
uljetusyrittä-jiä, joten lo
ouhinnalla ja
a murskaukssella voi olla positiviisia vaikutuksia
v
a
alueen työllisyyteen.

18.11

Vaikutus
sten lieven
ntäminen

lieventää tiedottamalla
Tuulivoima
apuistohankk
keen haitall isia vaikutu
uksia on mahdollista
m
a
avoimesti hankkeen etenemisestä
e
ä ja jatkosuunnittelusta lähialueen
n elinkeinon
nharjoittajia.
Erityisesti rakentamise
en aikana t iedottamisen
n merkitys korostuu, jo
otta paikalliset yrittäjätt
ovat tietois
sia sekä liike
enteen ajoitttumisesta etttä rakentamisen häiriöid
den kestoaja
asta.
Haitallisia vaikutuksia voidaan l ieventää otttamalla ma
ahdollisuuksiien mukaan
n huomioon
n
maan- ja metsänomist
m
tajien näkem
mykset siitä,, mihin tuulivoimalaitok
kset ja voima
ajohdot olisii
hyvä sijoitttaa ja mitkä
ä alueet tuliisi jättää rak
kentamatta. Sähkönsiirttoon tarvitta
avan voima-johdon ma
aanviljelylle aiheutuvia
a
h
haittoja voida
aan vähentä
ää käyttämä llä peltojen suorilla joh-to-osuuksilla ilman tuk
kivaijereita sseisovaa pylv
västyyppiä, joka
j
vaikeutttaa harustettua pylväs-tyyppiä vähemmän ma
aatalouskon eiden liikkum
mista. Maa- ja metsätallousyrittäjille
e aiheutuvia
a
haittoja vo
oidaan vähen
ntää myös s ijoittamalla uudet voima
ajohdot maa
akaapeliin ja//tai olemas-sa oleviin johtoalueisiin
j
n.
Tuulivoima
aloiden, huoltotiestön ja
a sähkönsiirrron rakentam
misen aikaissia mahdollis
sia meluvai-kutuksia tu
urkistarhalle voidaan liev
ventää sillä että turkista
arhaa lähimp
pien voimalo
oiden äänek-käimmät ra
akennustyöv
vaiheet ajoit etaan turkiseläinten poikimiskauden
n ulkopuolelle.

18.12

Arvioinn
nin epävarrmuustekijjät

Tuulivoimapuistohankk
keen vaikutu
ukset elinkein
noihin ja niiden arviointti ovat sidok
ksissa hank-keen muihin, erityisestti maankäytttöön kohdistu
uviin, vaikutuksiin ja vai kutusarvioin
nteihin, joten
n
myös niiden epävarmuustekijät vai kuttavat elin
nkeinoihin ko
ohdistuvien v
vaikutusten arviointiin.
a
Hankkeen lähiseudulle kohdistuvie n työllisyysv
vaikutusten suuruuteen
s
v
vaikuttaa oleellisesti se,,
miten seud
dun yritykset pystyvät tarrjoamaan tuo
otteitaan ja palvelujaan
p
ttuulivoimapu
uiston raken-tamiseen sekä
s
käyttöön
n ja kunnosssapitoon. Läh
hiseudun yrittystoiminnan
n kehittymine
en on sidok-sissa moniin yhteiskunn
nallisiin muuttostekijöihin,, joiden arvio
ointi pitkällä ttähtäimellä on
o vaikeaa.

18.13

Yhteenv
veto ja vai htoehtojen vertailu

Hank
kkeen keske
eisimmät va
aikutukset elinkeinoih
hin ja luonn
nonvarojen
n hyödyntämis
seen:


Tuulivoimapu
T
uiston merk
kittävimmät työllisyysvaikutukset sy
yntyvät rak
kentamisen
a
aikana,
muttta paikallise
esti työllisyy
ysvaikutukset ovat kohttalaisia myös tuulivoim
mapuiston
to
oiminnan aik
kana. Tuuliv
voimapuiston
n sijaintikun
ntaan ja seudulle kohd
distuvat
työllisyysvaikuttukset ovat karkeasti arvioiden
a
1 400 henkilö
ötyövuotta
v
vaihtoehdois
sa VE1 ja VE
E2 ja 1 000 henkilötyövu
uotta vaihtoe
ehdossa VE3
3.



Tuulivoimapu
T
uisto lisää ty
yöllisyyden ja
j yritystoim
minnan kasv
vun kautta Lestijärven
L
ja
a naapuriku
untien kunna
allis- ja yhtteisöverotulo
oja. Lisäksi tuulivoimala
at lisäävät
L
Lestijärven
kiinteistövero
k
otuloa.



Tuulivoimapu
T
uiston toteu
uttamisen myötä
m
nykyisin metsättalouskäytössä olevaa
n käytöstä. Tuulivoimap
m
maata
poistu
uu vähäisesssä määrin metsätaloude
m
puiston toteuttamisella
a ei kuitenka
aan ole merrkittäviä vaik
kutuksia me
etsätalouden harjoittam
miseen
ja luo
onnonvaroje
en hyödyntäm
miseen hank
kealueella ta i sen lähialueella.



Lestijärven tu
L
uulivoimapu isto ja erityisesti sen aih
heuttamat m
muutokset maisemassa
v
voidaan
koke
ea luontoarv
voja heikentä
ävänä tekijä
änä, mikä vo
oi heikentää nykyisten
m
matkailupalv
elujen toim
minta- ja ke
ehitysedellyttyksiä sekä suunnitteilla olevien
m
matkailupalv
elujen kehitttymistä.



Voimajohdon
V
n vaikutukse
et elinkeinotoimintaan kohdistuvat
k
p
pääosin maa
a- ja mets
sätalouteen.
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VAIKUTU
UKSET LIIK
KENTEESE
EEN

19.

VAIKUT
TUKSET LIIKENT
L
TEESEEN

19.1

Vaikutus
smekanism
mit

Vaikutuksia
a liikenteeseen syntyy hankkeen
h
ra kentamisen aikana tuulivoimala- ja
a voimajohtokomponenttien kuljettuksista. Merrkittävä osa kuljetuksistta syntyy mm
m. rakennuss- ja huoltoentamiseen tarvittavan kiviaineksen
n sekä perustuksiin tarv
vittavan bettonin kuljeteiden rake
tuksesta. V
Voimaloiden rakenteita joudutaan
j
m
mahdollisesti kuljettama
aan erikoisku
uljetuksina,
mikä voi va
aikuttaa paik
kallisen liiken
nteen sujuvu
uuteen. Vaik
kutuksen laajuus riippuu
u muun muassa siitä, missä määrrin hanke lis
sää nykyiste
en teiden liik
kennemääriä
ä ja mikä on
n kyseisten
okyky liikenn
nekuormituksen suhteen
n.
teiden sieto
Hankkeen ttoiminnan aiikana vaikuttuksia liikentteeseen aihe
eutuu tuulivo
oimaloiden h
huoltokäynneistä. Lisä
äksi tuulivoim
malat itsessä
ään voivat v
vaikuttaa teiden liikenne
eturvallisuutteen. Tuulivoimaloiden
n lavoista vo
oi sinkoutua joissakin olo
osuhteissa jäätä. Tämän
n estämisekssi Liikennevirasto on a
asettanut minimietäisyy
m
ydet voimalo
oiden sijoitta
amisessa teid
den varsille.. Voimajohdot voivat rrajoittaa mahdollisuuksia
a kehittää li ikenneverkk
koa, sillä sen
n alueella rak
kentaminen
on rajoitetttua. Lisäksi voimajohto voi rajoittaa
a erikoiskuljetusten kulk
kua maanteiiden ja voimajohdon rristeyskohdis
ssa. Tuulivo
oimalat voiva
at aiheuttaa turvallisuus
sriskin lento liikenteelle,
mikäli ne sijoittuvat len
ntoasemien tai muiden lentopaikkojjen korkeusrrajoitusaluee
elle. Tämän
aiselle tuuliv
voimalalle ta
arvitaan Tra
afin myöntämä lentoesttelupa enne n voimalan
vuoksi joka
rakentamistta.

19.2

Lähtötied
dot ja arviiointimene
etelmät

Tuulivoimalloiden sekä niiden perus
stusten ja assennuskentä
än rakentamisen aiheutta
amat kuljetukset on a
arvioitu tuulivoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi tarvittav
vien erikoiskuljetusten määrä on arvioitu
a
erikseen. Yksity
yisteiden rak
kentamiseen ja parantam
miseen tarvittavien kuljetusten määrä
m
on arvioitu hank
kevastaavaltta saatujen kiviainesmä
äärätietojen
perusteella. Käytön aik
kaisesta liikenteestä saattiin myös arrvio hankeva
astaavalta. LLiikenneveretty Liikenne
eviraston Tie
erekisterin tiedoista, jostta on saatu mm. ajankon nykytila on selvite
eto maanteid
den liikennem
määristä.
tasainen tie
Hankkeen a
aiheuttaman
n liikenteen vaikutuksia
v
aiheuttamia
on arvioitu vertaamalla hankkeen a
kuljetusmää
äriä teiden nykyisiin
n
liikennemääriin
n. Liikenteen
n lisäystä on tarkasteltu sekä absoluuttisesti e
että suhteelllisesti verra
attuna nyky iseen liikenn
nemäärään. Liikenteen kokonaislisääntymine
en ja raskaan liikenteen lisääntymin
nen on tarka
asteltu eriks
seen. Liikentteen lisään252
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tymisen se
ekä kuljetustten tyypin pe
erusteella on
n arvioitu va
aikutuksia ku
uljetusreittie
en liikenteen
n
toimivuute
een ja turvalllisuuteen. M aanteiden liittymien osa
alta on tehty
y tarvittaessa
a toimivuus-tarkasteluja.
apuiston teille ja rautate
eille mahdollisesti aiheuttamia turvalllisuusriskejä
ä on tarkas-Tuulivoima
teltu suhte
eessa Liiken
nneviraston Tuulivoimala
aohjeeseen (Liikennevirraston ohjeita 8/2012).
Lentoliiken
nteen turvallisuusvaikutu
usten osalta
a on tarkasteltu tuulivo
oimaloiden sijoittumista
s
a
suhteessa lentoasemiin ja muihin lentopaikko
oihin liikenteen turvallisu
uusvirasto Trafin ohjeis-kä lentoasem
makohtaisten
n korkeusrajjoitusalueide
en perusteel la. Lisäksi on
o tarkastel-tuksen sek
tu, miten tuulivoimala
t
t sijoittuvat tienkäyttäjä
än näkökenttässä. Tuuliv
voimapuistojja koskevan
n
vaikutusten arvioinnin
n tarkastelua
alueena ova
at tuulivoimapuistoaluee
elle tulevat yksityistiet,,
ajemmin kuljetusten käy
yttämät reittit, mikäli niitä on ollutt
lähiympäristön maantiiet sekä laa
a arvioida luotettavasti.
mahdollista
Suunniteltu
ujen voimajo
ohtojen osa lta on tarkasteltu niiden
n vaikutuksi a maanteihiin erityisestii
erikoiskulje
etusten ja liikenneverko n kehittämis
sen kannalta
a.
Hankkeen vaikutuksia liikenteesee
en ovat arviioineet FCG Suunnittelu
u ja tekniikka Oy:stä DII
ekn. kand. S
Saara Aavajo
oki.
Tuomas Miiettinen ja te

19.3

Liikenteen nykytillanne

Kulku hank
kealueelle on kantatien 58 (Lestijärrventie / Kin
nnulantie), sseututien 751 (Halsuan-tie) tai yhd
dystien 7594
4 (Itälahden
ntie) kautta. Kantatie 58
8 kulkee han
nkealueen lä
äpi. Seututie
e
751 sivuaa
a hankealueen länsiosan
n pohjoisreu
unaa ja yhdy
ystie 7594 ssivuaa hankealueen itä-osan pohjo
oisreunaa.
Kantatien 58
5 keskimää
äräinen vuorrokausiliikenne tuulivoim
mapuiston ko
ohdalla on 50
00–860 ajo-neuvoa vuo
orokaudessa
a, ja raskaan
n liikenteen osuus 10–12
2 %. Seututtien 751 keskimääräinen
n
vuorokausiiliikenne tuulivoimapuistton kohdalla on noin 480
0 ajoneuvoa
a vuorokaude
essa, ja ras-kaan liiken
nteen osuus noin 13 %. Yhdystien 7594
7
keskimääräinen vu orokausiliike
enne hanke-alueen koh
hdalla on no
oin 120 ajon
neuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus noin 8
%. Kokona
aisuutena te
eiden liikenn
nemäärät ovat matalia, mutta raska
aan liikentee
en suhteelli-nen osuus on verratta
ain suuri. Liiikennemäärä
ät tieosuuksittain on es itetty tarkem
mmin taulu-kossa 19-1
1.
Taulukko 19‐1
1.

Maanteiiden liikennemääärät tuulivoimapuiston läheissyydessä.
Tie

Numero
58

Keskimääräiinen vuoroka
ausiliikenne
(KV
VL, ajon./vrk)
Osu
uus

Ajoneuvojja

Raskaita
R
ajoneuvoja

Lestijärven kunnanraja – yt 7594 liittymä

500

60
0

yt 7594 liiittymä – Lestijjärven keskus
sta

660

69
9

Lestijärven keskusta – kt 58 / st 751
1 / st 775
liittymä

860

95
5

751

hankealue
een kohta

480

63
3

7594

hankealue
een kohta

120

9

8 ja seututie
e 751 ovat h
hankealueen
n kohdalla pä
äällystettyjä ja kaksikais
staisia teitä.
Kantatie 58
Yhdystie 7594 on puolestaan suurrimmalta osin sorapintainen. Kantatiiellä 58 on valaistus
v
Yli-än kohdalla sekä Lestijä
ärven keskus
stan liittymis
ssä. Tien va
arrella on ke
evyen liiken-Lestin kylä
teen väylä Jykyrin koh
hdalla. Hanke
ealueen kohdalla maanteiden nopeu
usrajoitus on
n pääosin 80
0
km/h. Aino
oastaan Yli-L
Lestin kylän kohdalla se
ekä kantatien
n 58, seututteiden 751 ja 775 liitty-mässä on paikallinen
p
60
6 km/h nop
peusrajoitus.
akuntakaava
Hankealueelle on osoittettu yksi uu
usi tiehanke
e Keski-Pohja
anmaan maa
an 3. vaihe-kaavassa. Kantatielle 58
5 on kaava
assa osoitetttu uusi linjau
us Lestijärve
en itäpuolits
se hankealu-n halki.
een itäosan
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Hankealueen keskiosassa, Tuikankankaalla, on entinen lentokenttä, joka on nykyisin poistettu käytöstä. Lähin käytössä oleva lentokenttä on Vetelin Sulkaharjun yksityinen kenttä, joka
sijaitsee noin 30 km hankealueen länsipuolella. Tuikankankaan lentokenttä on osoitettu Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavassa lentokenttänä. Uusimmasta vaihemaakuntakaavaluonnoksesta lentokenttä on poistettu. Lähimmät lentoasemat ovat KokkolaPietarsaari noin 75 km hankealueen luoteispuolella ja Kauhava noin 85 km hankealueen lounaispuolella. Tuulivoimapuisto ei sijoitu Kokkola-Pietarsaaren tai Kauhavan lentoasemien
korkeusrajoitusalueille (kuva 19.1).

Kuva 19.1.

Kokkola‐Pietarsaaren ja Kauhavan lentoasemien korkeusrajoitusalueet ja Lestijärven tuulivoimapuis‐
ton sijoittuminen suhteessa niihin.

Lähimmästä satamasta, Kokkolasta, on hankealueelle kaksi kuljetusreittiä. Toinen reitti kulkee Kaustisen, Vetelin ja Halsuan kautta seututietä 756, valtateitä 8 ja 13 sekä seututietä
751 pitkin Lestijärvelle. Toinen reitti on Kannuksen ja Toholammin kautta seututeitä 756 ja
749, valtateitä 8 ja 28 sekä seututietä 775 pitkin Lestijärvelle. Kuljetusreitit on esitetty kuvissa 19.3 ja 19.4. Etäisyys satamasta hankealueelle on noin 105 km ja pituusero reittien
välillä ei ole merkittävä, joten Kokkolan satamasta hankealueelle tulevat kuljetukset voivat
periaatteessa käyttää kumpaa tahansa reittiä. Erikoiskuljetusreitti Kokkolan satamasta seututieltä 756 valtatielle 13 on seututien 749 sekä katuverkon katujen (Ouluntie, Nahkurinkatu,
Rautatienkatu) kautta, sillä seututien 756 itäpäässä on alikulkusilta. Valtateille 8 ja 28 suuntautuvat erikoiskuljetukset käyttävät suorinta reittiä seututeiden 756 ja 749 kautta. Erikoiskuljetusreiteistä valtateiden 8 ja 28 sekä katuverkon osuudet ovat osa erikoiskuljetusten
runkoreittiä ja valtatien 13 ja seututeiden 756 ja 749 osuudet ovat osa erikoiskuljetusten
muuta reittiä. Halsuan kautta kulkeville erikoiskuljetuksille Halsuan keskustan kiertoliittymän
läpiajo voi olla haasteellista, mutta se on kuitenkin mahdollista tarvittavin järjestelyin. Korkeiden ja pitkien erikoiskuljetusten kulkemiselle Kannuksen kautta esteen muodostaa alikulkusilta Kannuksen keskustassa. Myös Kannuksen keskustan kiertoliittymät aiheuttavat haasteen erikoiskuljetuksille. Kuljetusreiteillä suurimmat liikennemäärät ovat Kokkolan ympäristössä. Muuten liikennemäärät ovat kuljetusreiteillä melko maltilliset. Liikennemäärät on esitetty tarkemmin taulukossa 9-2.
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Kuva 19.2.

Todennäköiset kuljetusreitit Kokkolan satamasta hankealueelle.

Taulukko 19‐2. Maanteiden liikennemäärät mahdollisilla kuljetusreiteillä Kokkolan satamasta hankealueelle.
Tie
Numero
756

Keskimääräinen vuorokausiliikenne
(KVL, ajon./vrk)
Osuus

Raskaita
ajoneuvoja

2 400

470

st 749 liittymä – vt 8 liittymä

6 100 – 12 500

560 – 1 000

749

st 756 liittymä – vt 8 liittymä

4 800 – 8 400

330 – 470

8

st 756 liittymä – vt 13 liittymä

13 200

900

st 749 liittymä – vt 28 liittymä

11 100

1 100

9 100

200

Kokkola - Veteli

2 900 – 4 500

220 – 360

Veteli – st 751 liittymä

1 800 – 2 300

180 – 240

vt 13 liittymä - Halsua

580

66

13

751

Kokkolan satama – st 749 liittymä

Ajoneuvoja

Kokkolan keskusta

480

63

28

Halsua - Lestijärvi
vt 8 liittymä – st 775 liittymä

3 100 – 5 000

400 – 500

775

Kannuksen keskusta

2 800 – 7 900

180 - 280

Kannus – Toholampi

1 300 – 1 700

91 – 120

610 – 1 300

69 - 110

Toholampi - Lestijärvi
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Kuva 19.3.
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Todennäköiset kuljetusreitit tarkemmin Kokkolassa sekä hankealueen läheisyydessä. Tuulivoimapuis‐
ton sisäänajoreiteistä on tässä kuvassa esitetty vain osa.
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19.4

Tuulivoimapuistov
vaihtoehto
ojen vaiku
utukset liik
kenteesee
en

19.4.1

misen aikaisset vaikutu
ukset
Rakentam

Hankkeen merkittävim
mmät vaikuttukset liiken
nteeseen aih
heutuvat rak
kentamisen aikana. Lii-kennemäärrät lisääntyv
vät rakentam
misaikana ha
ankealueen ympäristösssä kantatiellä
ä 58, seutu-tiellä 751 ja
j yhdystiellä 7594. Myö
ös hankkeen
n käyttämien
n yksityisteid
den liikennemäärät kas-vavat. Lisä
äksi liikennem
määrät kasv
vavat jonkin verran kulje
etusreittien m
muilla osuuk
ksilla.
Vaihtoehdo
ossa VE1 raskaan liikente
een määrä tu
uulivoimapuiiston kohdallla lisääntyy arviolta noin
n
75–170 ajo
oneuvolla vu
uorokaudessa
a riippuen siiitä, mitä tuu
ulivoimapuistton osaa parhaillaan ra-kennetaan.. Kantatiellä 58 raskas liikenne lisä
ääntyy noin 75–170 ajo neuvolla vuo
orokaudessa
a
kiviainesten
n ottoalueide
en tien liittym
män ja Yli-Lestin kylän välillä,
v
mikä nykytilantee
en kokonais-liikennemääriin nähden
n tarkoittaa noin 11–34 % lisäystä liikennemää
ärässä ja ras
skaan liiken-n
110–28
85 % lisäystä
ä. Raskaiden
n ajoneuvoje
en määrä on
n suurimmil-teen määriiin nähden noin
laan, kun tuulivoimapu
t
uiston ensimm
mäisen ja to
oisen vaiheen
n teitä ja tuu
ulivoimaloide
en perustuk-sia rakenne
etaan. Tällöin raskaan liiikenteen mä
äärä lisääntyy arviolta no
oin 145–170 ajoneuvolla
a
vuorokaude
essa kiviaine
esten ottoalu
ueille vievän tien liittymä
än ja Yli-Lesttin kylän välillä. Lestijär-ven keskus
stan kohdalla
a kantatiellä 58 raskaan liikenteen määrä
m
lisään tyy enimmillään arviolta
a
noin 75–85
5 ajoneuvollla vuorokaud
n
dessa, kun ensimmäisen vaiheen tteitä ja tuulivoimaloiden
perustuksia
a rakennetaan. Nykytila
anteeseen ve
errattuna liikennemäärä
än lisäys kokonaisliiken-nemäärään
n nähden ke
eskustan koh
hdalla on no
oin 9–10 % ja raskaiden
n ajoneuvojen määrään
n
nähden noiin 79–89 %. Seututiellä 751 tuulivoimapuiston kohdalla rask
kaan liikentee
en määrä on
n
suurimmilla
aan, kun en
nsimmäisen v
erustuksia rakennetaan..
vaiheen teittä ja tuulivoimaloiden pe
Raskaan liikenteen määrä lisääntyy
y tällöin arviolta noin 75–85 ajoneuv
volla vuoroka
audessa, jol-loin liikennemäärän lisä
äys nykytilan
nteen kokonaisliikennem
määrään nähd
den on noin 16–18 % ja
a
kenteen mää
ärään nähden
ystien 7594 raskaan liike
enteen mää-raskaan liik
n noin 120–135 %. Yhdy
rä tuulivoim
mapuiston kohdalla
k
lisää
äntyy arvioltta noin 75–85 ajoneuvo
olla vuorokaudessa, kun
n
tuulivoimap
puiston kolm
mannen vaihe
een teitä ja tuulivoimaloi
t
den perustuk
ksia rakenne
etaan. Nyky-tilanteen kokonaisliiken
k
nnemäärään verrattuna liikennemäärän lisäys on
n noin 64–7
72 % ja ras-kaan liikenteen määrää
än nähden no
oin 835–945
5 %.
ossa VE2 raskaan liikente
een määrä tu
uulivoimapuiiston kohdallla lisääntyy arviolta noin
n
Vaihtoehdo
75–175 ajo
oneuvolla vu
uorokaudessa
a riippuen siiitä, mitä tuu
ulivoimapuistton osaa parhaillaan ra-kennetaan.. Kantatiellä 58 raskas liikenne lisä
ääntyy noin 75–175 ajo neuvolla vuo
orokaudessa
a
kiviainesten
n ottoalueide
en tien liittym
män ja Yli-L
Lestin kylän välillä.
v
Nykyttilanteen kokonaisliiken-nemääriin nähden liike
ennemäärän lisäys on no
oin 11–35 % ja raskaan liikenteen määriin
m
näh-ajoneuvojen määrän lisäy
ys kyseisellä
ä tieosalla on
n suurimmil-den noin 110–290 %. Raskaiden a
oneuvoa vuo
orokaudessa, kun tuulivoimapuiston
n ensimmäise
en ja toisen
n
laan noin 155–175 ajo
oimaloiden pe
erustuksia ra
akennetaan. Lestijärven keskustan kohdalla kan-vaiheen teiitä ja tuulivo
tatiellä 58 raskaan liike
enteen määrrä lisääntyy enimmillään
n noin 75–90
0 ajoneuvolla vuorokau-dessa, kun ensimmäise
en vaiheen te
eitä ja tuuliv
voimaloiden perustuksia rakennetaan
n. Nykytilan-naisliikennem
määrään verrrattuna liike
ennemäärän lisäys on n oin 9–10 % ja raskaan
n
teen kokon
liikenteen määrään
m
nähden noin 7 9–95 %. Se
eututiellä 751
1 raskaan lii kenteen määrä tuulivoi-mapuiston kohdalla lisä
ääntyy eniten
n, kun ensim
mmäisen vaih
heen teitä ja
a tuulivoimalo
oiden perus-tuksia rake
ennetaan. Ra
askas liikenn
ne lisääntyy tällöin noin 75–90 ajon
neuvolla vuo
orokaudessa,,
mikä tarko
oittaa nykytilanteen koko
onaisliikennemäärään nähden noin 1
16–19 % liike
ennemäärän
n
lisäystä ja raskaan liik
kenteen mää
ärään nähde
en noin 120–
–145 % lisä
äystä. Tuuliv
voimapuiston
n
kohdalla yh
hdystien 759
94 raskaan lliikenteen määrä
m
kasvaa
a suurimmilla
aan noin 75–90 ajoneu-volla vuoro
okaudessa, kun
k
kolmann
nen vaiheen teitä ja tuu
ulivoimaloide
en perustuks
sia rakenne-taan. Nyky
ytilanteeseen
n verrattuna liikennemää
ärän lisäys on
o kokonaisl iikennemäärrään nähden
n
noin 64–76
6 % ja raskaan liikenteen
n määrään nähden noin 835–1
8
000 %
%.
Vaihtoehdo
ossa VE3 raskaan liikente
een määrä tu
uulivoimapuiiston kohdallla lisääntyy arviolta noin
n
70–160 ajo
oneuvolla vu
uorokaudessa
a riippuen siiitä, mitä tuu
ulivoimapuistton osaa parhaillaan ra-kennetaan.. Kantatien 58 raskas liiikenne kivia
ainesten otto
oalueiden tie
en liittymän ja Yli-Lestin
n
kylän välillä lisääntyy noin 70–160
0 ajoneuvolla vuorokaud
dessa. Nykyttilanteen kokonaisliiken-nemääriin nähden liikennemäärän lisäys on noin 11–32 % ja raskaan lliikenteen määrään näh-00–265 %. Kyseisellä
K
tie
eosalla raska
aan liikenteen
n määrä on ssuurimmillaa
an noin 140–
–
den noin 10
160 ajoneu
uvoa, kun tu
uulivoimapuisston ensimm
mäisen ja toisen vaiheen
n teiden ja tu
uulivoimaloi-den perusttusten raken
ntaminen on
n käynnissä. Lestijärven
n keskustan kohdalla ka
antatiellä 58
8
raskaan liikenteen määrä lisäänty
yy enimmillään noin 70–
–80 ajoneuv
volla vuoroka
audessa en-simmäisen vaiheen teid
den ja tuuliv
voimaloiden perustusten rakentamise
en aikana. NykytilanteeN
seen verrattuna liikenn
nemäärän lissäys kokonaisliikennemää
ärään nähde
en on tällöin noin 8–9 %
257
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ja raskaan liikenteen määrään nähden noin 75–85 %. Tuulivoimapuiston kohdalla seututiellä
751 raskaan liikenteen määrä kasvaa eniten, kun ensimmäisen vaiheen teitä ja tuulivoimaloiden perustuksia rakennetaan. Tällöin raskaan liikenteen määrä lisääntyy noin 70–80 ajoneuvolla vuorokaudessa, mikä tarkoittaa nykytilanteen kokonaisliikennemäärään nähden noin 15–
17 % lisäystä ja raskaan liikenteen määrään nähden noin 110–125 % lisäystä. Yhdystien 7594
raskaan liikenteen määrä tuulivoimapuiston kohdalla lisääntyy arviolta noin 70–80 ajoneuvolla
vuorokaudessa tuulivoimapuiston kolmannen vaiheen teiden ja tuulivoimaloiden perustusten
rakentamisen aikana. Nykytilanteen kokonaisliikennemäärään nähden liikennemäärän lisäys on
noin 59–68 % ja raskaan liikenteen määrään nähden noin 780–890 %. Liikenteen lisääntyminen on esitetty tarkemmin taulukoissa 9-3 ja 9-4.
Taulukko 19‐3.

Raskaan liikenteen lisääntyminen tuulivoimapuiston läheisyydessä.
Tie

Numero

Hankkeen aiheuttama liikennemäärien lisäys
Osuus

Raskaita ajoneuvoja / vrk
VE 1

VE 2

VE3

Lestijärven kunnanraja – yt
7594 liittymä

75 – 170

75 – 175

70 – 160

yt 7594 liittymä – Lestijärven
keskusta

75 – 170

75 – 175

70 – 160

Lestijärven keskusta – kt 58 / st
751 / st 775 liittymä

75 – 85

75 – 90

70 – 80

751

hankealueen kohta

75 – 85

75 – 90

70 – 80

7594

hankealueen kohta

75 – 85

75 – 90

70 – 80

58

Taulukko 19‐4. Liikenteen lisääntyminen tuulivoimapuiston läheisyydessä.
Tie
Numero

58

Hankkeen aiheuttama liikennemäärien lisäys
Osuus

Lisäys verrattuna kokonaisliikennemäärään

Lisäys verrattuna raskaiden ajoneuvojen määrään

VE 1

VE 2

VE3

VE 1

VE 2

VE3

Lestijärven kunnanraja – yt 7594 liittymä

15–34 %

15–35 %

14–32 %

125–285
%

125–290
%

115–265
%

yt 7594 liittymä –
Lestijärven keskusta

11–26 %

11–26 %

11–24 %

110–245
%

110–255
%

100–230
%

Lestijärven keskusta
– kt 58 / st 751 / st
775 liittymä

9–10 %

9–10 %

8–9 %

79–89 %

79–95 %

74–84 %

751

hankealueen kohta

16–18 %

16–19 %

15–17 %

120–135
%

120–145
%

110–125
%

7594

hankealueen kohta

64–72 %

64–76 %

59–68 %

835–945
%

835–1 000
%

780–890
%

Maantieverkolla tuulivoimapuiston läheisyydessä liikenteen kasvu on kaikissa vaihtoehdoissa
määrällisesti suurinta kantatiellä 58 kiviainesten ottoalueiden tien liittymän ja Yli-Lestin kylän
välillä. Verrattuna tieosuuksien nykyisiin liikennemääriin kasvu on kuitenkin maltillista eikä
se vaikuta oleellisesti liikenteen toimivuuteen. Raskaan liikenteen nykyiseen määrään verrattuna raskas liikenne voi lähes nelinkertaistua ja se voi lisätä jonkin verran liikenteen koettuja
häiriöitä ja meluhaittoja sekä heikentää liikenneturvallisuutta. Häiriöitä voidaan kokea erityisesti Yli-Lestin kylän kohdalla. Koettujen häiriöiden määrään vaikuttaa kuitenkin se, millaisena ajankohtana kuljetukset suoritetaan.
Lestijärven keskustan kohdalla kantatiellä 58 ja kantatien 58, seututeiden 751 ja 755 liittymässä liikenne lisääntyy jonkin verran, mutta suhteessa nykyiseen kokonaisliikennemäärään
liikenteen kasvu on kaikissa vaihtoehdoissa hyvin maltillista. Raskaan liikenteen määrä voi
kuitenkin lähes kaksinkertaistua. Kuljetukset voivat heikentää hetkellisesti liikenteen suju-
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vuutta Les
stijärven kes
skustaan vie
evissä liittym
missä, mutta kuljetuksett eivät kuite
enkaan kulje
e
keskustan läpi.
Seututien 751 liikenne
emäärä hank
kealueen kohdalla kasva
aa myös jon
nkin verran, mutta suh-teessa nyk
kyiseen koko
onaisliikenne
emäärään liik
kenteen kasvu on kaikisssa vaihtoeh
hdoissa mal-tillista. Ras
skaan liikentteen määrä v
voi yli kaksin
nkertaistua, mikä voi lisä
ätä jonkin verran liiken-teen koettu
uja häiriöitä ja heikentää
ä liikenneturrvallisuutta.
Yhdystien 7594 liikennemäärän k
kasvu tuuliv
voimapuiston
n kohdalla o
on suhteellisesti suurin
n
aihtoehdoissa. Suhteesssa nykyiseen
n kokonaisliikennemäärä
ään liikentee
en kasvu on
n
kaikissa va
kohtalaista
a ja raskaan liikenteen m
määrään nähden kasvu on merkittä
ävä, sillä ras
skaan liiken-teen määrä
ä voi jopa yli
y 10-kertaisstua. Raskaa
an liikenteen
n lisääntymin
nen voi lisättä liikenteen
n
koettuja hä
äiriöitä ja he
eikentää liike
enteen sujuv
vuutta ja turvallisuutta.
Merkittävim
mmät tuulivoimapuiston
n rakentamis
sen aikaiset vaikutuksett liikenteese
een aiheutu-vat alueille
e saapuvista erikoiskulje
etuksista. Tu
uulivoimaloid
den lavat ku ljetetaan yli 50 m pitki-nä erikoisk
kuljetuksina,, joten erity
yisesti niillä on vaikutus
sta liikenteesseen. Erikoiskuljetuksett
aiheuttavat liikkuessaa
an koko kuljjetusreitillää
än merkittäv
vän, mutta llyhytkestoise
en ja väliai-kaisen haittan muulle liiikenteelle. E
Erikoiskuljetusten takia saatetaan jo
outua esimerkiksi rajoit-tamaan liitttymien liike
ennettä kulje
etuksen kääntyessä tai liikennemer kkejä, porta
aaleja tai lii-kennevalojja siirtämään pois välia ikaisesti. Tu
uulivoimalan raskaimma
at osat, nase
elli ja kone-huone pain
navat noin 100
1
tonnia. K
Kuljetusreite
eillä olevien siltojen kan
ntavuus sekä
ä alikulkujen
n
alikulkukorrkeudet tark
kistetaan eriikoiskuljetus
sten takia. Erikoiskuljetu
E
usten aiheutttama haitta
a
liikenteelle riippuu merrkittävästi ku
uljetusreitistä
ä ja -ajanko
ohdasta. Erik
koiskuljetuksina kuljetet-tavat tuuliv
voimaloiden osat saapuv
vat Kokkolan
n satamaan, joten on tod
dennäköistä,, että suurin
n
osa erikois
skuljetuksista
a saapuu sie
eltä, jolloin kuljetusmatk
k
a on noin 10
05 km. Jos erikoiskulje-tukset saap
puvat kauem
mpaa, on niid
den vaikutusa
alue laajemp
pi. Erikoiskuljjetusten käy
yttämät reititt
varmistuva
at vasta jatko
osuunnittelusssa, jolloin niitä
n
voidaan arvioida tark
kemmin.
Hankkeen käyttämien yksityisteide
en liikennem
määrät kasva
avat todenn äköisesti hu
uomattavastii
ja raskaan
n liikenteen määrä lisää
äntyy selväs
sti. Erityisestti raskaan liiikenteen lis
sääntyminen
n
aiheuttaa monia
m
häiriö
öitä, kuten m
melua, tärinä
ää ja pölyäm
mistä sekä h
heikentää tu
urvallisuutta.
Tuulivoima
aloille johtav
vien teiden v
varsilla on osalla
o
asuin- ja lomarake
ennuksia. Ka
aikissa han-kevaihtoeh
hdoissa käytettävän Kon
nttikoskentie
en varrella on useita asu
uinrakennuksia ja loma-rakennus. Vaihtoehdoissa VE1 ja V
VE2 käytettä
ävän Mustika
antien varre
ella on asuinrakennuksia
a
o muutama
a lomaraken
nnus sekä Le
ehdonkankaa
an tien kautta kuljetaan
n
ja Ojalantien varrella on
nnukselle. V
Vaihtoehdoss
sa VE3 käyte
ettävän Ojala
antien varre
ella on muu-muutamalle lomaraken
entien varrella asuinrakennus.
tama lomarakennus ja Leppinieme
Rakentamisen aikaiste
en vaikutuste
en kesto on alustavan aikataulun
a
m
mukaan kaik
kissa hanke-vaihtoehdo
oissa noin kolme
k
vuotta
a. Kuljetusm
määrät jakautuvat melk
ko tasaisesti arvioidulle
e
rakentamis
sajalle, muttta suurimmiillaan kuljetu
ukset ovat todennäköise
t
esti silloin, kun kahden
n
vaiheen teitä ja tuulivo
oimaloiden p
perustuksia rakennetaan
r
yhtäaikaise
esti.

19.4.2

Käytön aikaiset vaik
kutukset

Tuulivoima
apuiston käy
ytön aikaine
en liikenne syntyy huoltotöistä ja on keskimä
äärin kolme
e
käyntiä vu
uodessa yhtä
ä voimalaa kohden. Huoltokäynnit tehdään pä
ääasiassa pa
akettiautolla..
Koska huoltoliikenne on
o vähäistä jja lyhytkesto
oista, sillä ei ole oleellissta vaikutustta liikenteen
n
toimivuude
elle ja turvallisuudelle.

19.4.3

Voimaloid
den turvalliisuusvaikuttukset teille
e sekä lento
oliikenteelle
e

Tuulivoima
ahankkeen suunnitelman
s
n mukaan vaihtoehdoiss
v
sa VE1 ja V
VE2 rakennettavat tuuli-voimalat siijoittuvat väh
hintään 300 m etäisyyde
elle maanteistä, joten Liiikennevirastton Tuulivoi-malaohjeen
n mukaiset minimietäisy
m
yydet eivät alitu. Maanteiitä lähimmätt tuulivoimalat ovat seu-tutien 751 läheisyydess
sä ja yhdystiien 7594 läheisyydessä. Etäisyys läh immästä tuu
ulivoimalasta
a
seututielle 751 on noin
n 300 m ja e täisyys lähim
mmästä tuulivoimalasta y
yhdystielle 7594
7
on noin
n
300 m. Kan
ntatietä 58 lä
ähin tuulivoim
mala sijaitse
ee noin 450 m etäisyydel lä tiestä.
Vaihtoehdo
ossa VE3 ma
aanteitä lähim
mmät tuulivoimalat ovatt seututien 7
751 läheisyy
ydessä kuten
n
edellä ja Liikennevirast
L
ton Tuulivoim
m
ydet eivät alitu. Etäisyys
s
malaohjeen mukaiset minimietäisyy
lähimmästä
ä tuulivoimalasta seututtielle 751 on noin 300 m.
m Kantatietä
ä 58 ja yhdy
ystietä 7594
4
lähimpänä olevat tuuliv
voimalat ova t vähintään noin 1,0 km etäisyydellä
ä maanteistä.
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Tuulivoimalloilla ei ole vaikutuksia tarkastellun
n tieverkon näkemäolosuhteisiin eik
kä liikenneturvallisuuteen.
hanke edelly
yttää liikente
een turvallis uusviraston myöntämän
n lentoestelu
uvan. TuuliTuulivoimah
voimapuisto
o sijaitsee noin 30 km etäisyydellä
e
V
Vetelin Sulkaharjun yksityisestä len
ntokentästä.
Tuulivoimap
puisto ei sijaitse Kokko
ola-Pietarsaa
aren tai Kau
uhavan lento
oasemien ko
orkeusrajoitusalueilla. Tuulivoimap
puiston alueella, Tuikank
kankaalla, on
o entinen le
entokenttä, jjoka on nykyisin poisttettu käytös
stä. Se on kuitenkin
k
oso
oitettu Kesk
ki-Pohjanmaa
an maakunttakaavan 1.
vaihekaavassa lentokenttänä. Tuulivoimapuistto voi rajoitttaa lentoken
ntän mahdolllista kehittymistä tule
evaisuudessa
a.

19.5

Sähkönsiirtovaihto
oehtojen v
vaikutukse
et liikenteeseen

Tuulivoimap
puiston sisäiinen sähkönsiirto toteute
etaan maakaapeleilla ja 110 kV voim
majohdolla.
Maakaapelitt sijoitetaan pääsääntöis
sesti huoltotteiden yhtey
yteen kaivetttaviin kaapelliojiin. Hankealueen siisäisen sähk
könsiirron 110 kV voimajjohto risteää
ä hankealueella kantatie
en 58 kanssa sekä seuraavien yk
ksityisteiden kanssa: Ko
onttikoskentie, Lehdonka
ankaantie ja
a ÄnäkkäläMattilantie. Hankealuee
elle rakennettaan myös k
kolme sähköa
asemaa.
Tuulivoimap
puiston ulko
oisen sähkönsiirron vaihttoehdossa VEB
V
hankealu
ueelta tuleva
a suunniteltu 110 kV v
voimajohto risteää
r
seutu
utien 751 ka
anssa. Sähkönsiirron vaihtoehdossa VEC suunniteltu 400 kV voimajohto risteää kaksi
k
kertaa seututien 751
7
kanssa ja lisäksi valttateiden 13
ja 16 sekä y
atiet 13 ja 16 ovat osa ssuurten eriyhdysteiden 7370 ja 17803 kanssa.. Näistä valta
koiskuljetus
sten tavoitettieverkkoa.
Suunniteltu
u voimajohto
o ei merkitttävästi lisää
ä vaikutuksia liikenteeseen. Voimajjohdon risteämissä m
maanteiden kanssa
k
oteta
aan huomioo
on erikoisku
uljetusten va
aatimat tilav
vaatimukset
erityisesti a
alikulkukorke
euden osalta
a. Kun tämä
ä huomioida
aan, ei voimajohto vaiku
uta haitallisesti liikentteeseen. Säh
hkönsiirtoreiittien sijoitte
elut tarkentu
uvat hankke
een edetessä
ä ja lopullisen sähkön
nsiirtoreitin valintaan vaikuttaa
v
my
yös muiden
n lähialueen tuulivoima hankkeiden
sähkönsiirto
osuunnittelu
un eteneminen. Sähkönssiirtovaihtoe
ehto VEC on vaihtoehdo
oista todennäköisin ja sen ympäristövaikutuk
ksia arvioida an omassa ympäristöva
aikutusten a
arviointiprosessissa, jo
oka on tarkoiitus toteuttaa vuosien 20
ana.
014–15 aika

19.6

Vaikutus
sten lieven
ntäminen

Erikoiskulje
etusten aiheuttamia vaik
kutuksia voiidaan lieven
ntää valitsem
malla kuljetu
usreitit ja ajat siten, että kuljetukset aiheutttavat vähite
en häiriötä. Kuljetukset voidaan suu
unnitella sivältetään es
simerkiksi ku
ulkua kaupu
unkiseutujen
n sisääntuloväylillä ruuh
hka-aikana.
ten, että v
Lisäksi erik
koiskuljetuste
en yhdistämisellä niin, e
että samalla kertaa tuotaisiin useita
a erikoiskuljetuksia, vo
oidaan lieven
ntää niiden aiheuttamia
a
vaikutuksia. Tällöin yksittäisen kulj etussaattueen aiheutttama häiriö olisi
o
suurempi kuin jos j okainen kuljjetus tuotais
siin erikseen , mutta kokonaisvaiku
utukset kuite
enkin pienen
nisivät, koska
a kuljetuske
ertoja olisi vä
ähemmän. E
Erikoiskuljetusten aihe
euttamia vaikutuksia väh
hentäisi myö
ös se, että kuljetukset
k
tuotaisiin
t
me
eritse mahdollisimman
n lähelle, eli Kokkolan satamaan.
s
Tä
ällöin erikois
skuljetukset maanteillä vähenisivät
ja myös niid
den aiheutta
aman haitan laajuus pien
nenisi.
Raskaan liik
kenteen lisä
ääntymisen aiheuttamaa
a
a liikenneturv
vallisuuden heikkenemisstä voidaan
vähentää e
erilaisin liikenneturvallisuutta paran tavin keinoiin. Erityisestti kävelyn ja
a pyöräilyn
kannalta liik
kenneturvalllisuusasiat on
o tärkeää hu
uomioida.

19.7

Arvioinnin epävarm
muustekij ät

Liikenteellis
sten vaikutu
usten arvioin
nnin merkitttävimmät ep
pävarmuuste
ekijät liittyvä
ät kuljetusten käyttäm
miin reitteihin sekä hank
kkeen rakenttamisaikatau
uluun. Kuljettusten reitte
ejä ei hankkeen tässä vaiheessa voida
v
arvioid
da täysin tarrkasti, sillä ei
e tiedetä varrmaksi, misttä kuljetukset tulevat. Hankkeen aikataulu
a
on
n liikenteellissten vaikutusten arviointtia tehdessä
ä ollut hyvin
yleispiirtein
nen. Oletuksena on ollutt, tuulivoima
apuiston rak
kentaminen kaikissa
k
vaih
htoehdoissa
kestäisi noin kolme vu
uotta. Aikata
aulun muutttuminen vaiikuttaisi liike
enteellisiin v
vaikutuksiin
ajan pidentyessä vaikutu
ukset olisivat arvioitua lievempiä, m
mutta niiden
siten, että rakentamisa
esto olisi pide
empi.
ajallinen ke
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19.8

Yhteenv
veto ja vai htoehtojen vertailu

Hankke
een keskeis
simmät vaiikutukset liiikenteesee
en:


Kaikissa hanke
evaihtoehdoiissa vaikutuk
kset liikenteeseen ovat m
melko samankaltaiset.
Vaihtoehdossa VE2 kuljetu
usten kokona
aismäärä on suurin. Vaih
htoehdossa VE1 kuljetus
smäärä on hieman
h
alha
aisempi johttuen tuulivoiimaloiden piienemmästä
ä napakorkeu
udesta ja va
aihtoehdossa
a VE3 kuljetu
usmäärä on pienin tuuliv
voimalamäärrän ollessa
my
yös pienin.



Vuorokausikoh
htaisissa liike
ennemääriss
sä vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei kuitenkaa
an ole merk
kittäviä eroja
a. Vaihtoehd
dossa VE3 vu
uorokausikoh
htainen liike
ennemäärä
on hieman alha
aisempi.



Hankkeen merrkittävimmätt vaikutukse
et liikentees
seen aiheutu
uvat hankke
een rakentam
misvaiheen aikana.
a



Rakentamisestta aiheutuva
a liikenneha
aitta on tuulivoimapuisston lähiym
mpäristössä
kes
stoltaan koh
htalaisen pittkä, mutta luonteeltaan tilapäinen, joten vaiku
utukset liikenteen toimiv
vuuteen ja tu
urvallisuutee
en ovat koko
onaisuutena ohimeneviä.



nteen lisään
ntyminen on
n kuitenkin huomattava
a tarkastellu
uilla teillä.
Raskaan liiken
Tämä heikentä
ää liikenteen
n sujuvuude
en ja turvallisuuden koe
ettua tasoa, erityisesti
Yli--Lestin kylän
n ja Lestijärv
ven keskusta
an kohdalla.



Erikoiskuljetuk
kset aiheutta
avat todennäköisesti pa
aikallisia häi riöitä liikentteen sujuvuuteen koko kuljetusreitilllä.



Tuulivoimapuis
ston käytöna
aikaiset liikenteen vaikuttukset ovat h
hyvin pienett.



Voimajohtojen vaihtoehdo illa ei ole eriityisiä vaikuttuksia liikentteeseen.
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20.

VAIKUT
TUKSET ILMAILU
I
UTURVAL
LLISUUTEEN JA V
VIESTINTÄY
YHTEYKS
SIIN

20.1

Vaikutuk
kset ilmatu
urvallisuutteen

Lestijärven tuulivoimap
puisto edelly
yttää ilmailu
ulain mukais
sen lentoeste
eluvan. Päättöksen lentoesteluvas
sta antaa Liikenteen turvallisuusvira
asto Trafi. Kaikkien
K
yli 30
3 m korkeiiden laitteiden, raken
nnusten, rak
kennelmien tai merkkie
en rakentam
miseen tulee olla ilma iluhallinnon
myöntämä lentoestelup
pa (159 §). Tuulivoimap
puistojen os
salta lupaa haetaan
h
voim
malakohtaisesti erikse
een jokaiselle voimalalle
e. Finavian a
antama laus
sunto tulee liittää lentoe
estelupahakemukseen.
Tuulivoimallat tulee me
erkitä lentotturvallisuusssyistä. Lento
oestevalaistu
usvaatimukse
et perustuvat ilmailum
määräykseen
n AGA M3-6..
Suunniteltu
ujen tuulivoimaloiden lav
van korkein kohta ylittä
ää 150 m, jolloin
j
ainak
kin tuulivoimapuiston ulkokehän osa
o
voimalois
sta tulee me
erkitä konehuoneen päälle asennetta
avilla suuritehoisilla viilkkuvilla valkoisilla lentoestevaloilla
a. Kaikkien valojen
v
tulee
e välähtää ssamanaikaisesti. Tuuliv
voimapuiston sisäosiin jäävät voima
alat voidaan merkitä matalampiteho
oisilla jatkumakkaampi
vasti palavilla punaisillla lentoestev
valoilla. Len
ntoestevaloje
en teho on päivällä voim
kuin yöllä. Hyvissä nä
äkyvyysolosu
uhteissa lenttoestevaloje
en nimellistä
ä valovoimaa
an voidaan
vähentää. L
Lentoestevallaistuksesta määrätään yksityiskohttaisesti lento
oesteluvassa
a, joka haetaan Liikenteen turvalliisuusvirasto TraFilta. Le
entoestelupaa haetaan vasta
v
lopullisseen toteutussuunnite
elmaan kaav
van valmistumisen jälkee
en
Hankealuettta lähimmätt lentoasema
at ovat Kruu
unupyyn lenttoasema, jok
ka sijaitsee noin 80 km
länteen han
nkealueesta ja Kauhavan
n lentoasem a noin 90 kiilometrin etä
äisyydellä ha
ankealueesta. Lestijärv
ven tuulivoim
mapuisto ei sijoitu lento
oasemien korkeusrajoitusalueelle. Fi navian lausunnon mukaan tuulivo
oimapuistoha
ankkeella ei ole vaikutus
sta lentoturv
vallisuuteen.

20.2

Vaikutuk
kset tutkie
en toiminta
aan ja viestintäyhte
eyksiin

20.2.1

Tutkien to
oiminta

Tuulivoimap
puistoista sa
aattaa aiheu
utua vaikutu ksia tutkille. Vaikutuste
en suuruus rriippuu voimaloiden siijainnista ja geometriastta suhteessa
a ilma- ja me
erivalvontatutkiin. Puolu
ustusvoimat
edellyttävätt että tuulivoimapuistoje
en vaikutuksset ilma- ja merivalvonttatutkien toi mintaan on
selvitettävä
ä tarkoin. Ilmavoimien lakisääteise nä tehtävän
nä on toteutttaa alueelliisen koskemattomuud
den valvonta
aa ja turvaam
mista. Puolu
ustusvoimien
n YVA-ohjelm
masta antam
man lausunnon mukaa
an suunnitelltavasta tuu
ulivoimapuisttosta on laa
adittava tutkavaikutuste
en arviointi
VTT:llä, ja a
arvioinnin va
almistuttua Puolustusvo
oimat antaa oman
o
lausun
ntonsa tuuliv
voimahankkeen hyväk
ksyttävyydes
stä.
VTT:n tuttkimusraporttti Lestijärv
ven tuulivo
oimahankke
een tutkava
aikutuksista valmistui
11.12.2013
3, jolloin se lähetettiin Puolustusvo
oimille. Puolustusvoimatt on antanu
ut 6.5.2014
Lestijärven tuulivoimahankkeen hyväksyttävy
h
yydestä uud
den lausunn
non, jossa o
on arvioitu
hankkeen v
vaikutukset puolustusvoi
p
imien joukko
ojen ja järjestelmien käy
yttöön. Laussunnon mukaan suunn
niteltu tuulivoimahanke sijoittuu ilma
avoimien ilm
mavalvontatu
utkien vaikuttusalueelle.
Ilmavoimien Esikunnan
n antaman la
ausunnon m
mukaan kyse
eisen hankke
een tuulivoim
maloista aiheutuvien ttutkavaikutu
usten arvioid
daan olevan
n kuitenkin niin vähäisiä, ettei niisstä aiheudu
merkittävää
ä haittaa alu
uevalvonnalle. Lisäksi pu
uolustusvoim
mien eri organisaatioide
en laatimien
topografiste
en tarkastelujen peruste
eella hankke
eella ei ole merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin to
oimintaedelly
ytyksiin, sottilasilmailuun
n eikä puolustusvoimie
en kiinteän
linkkiverkon
n yhteyksiin.
Pääesikunta
a toteaa, etttä hankkeen suunnitelma
an mukaisilla tuulivoima
aloilla ei arvi oida olevan
merkittäviä vaikutuksia puolustus
svoimien va
alvonta- ja asejärjeste
elmien suorrituskykyyn,
joukkojen ja järjestelm
mien koulutuk
kseen ja käy
yttöön eikä sotilasilmailu
s
uun. Puolustu
usvoimat ei
vastusta su
uunnitelman mukaisten tuulivoimaloi
t
iden rakenta
amista Lestijärven aluee lle.
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Lähin ilmattieteenlaitok
ksen säätutk
ka sijaitsee Vimpelissä
V
noin 60 km e
etäisyydellä, joten hank-keella ei ole vaikutuksiia säätutkien
n toimintaan
n.

20.2.2

Viestintäy
yhteydet

Tuulivoima
aloiden on jo
oissain tapau
uksissa todettu aiheuttavan häiriötä
ä TV-signaaliiin voimaloi-den lähialu
ueilla. Häiriöiden esiintym
minen riippu
uu mm. voim
maloiden sija
ainnista suhtteessa lähe-tinmastoon
n ja TV-vasttaanottimiin , lähettimen
n signaalin voimakkuud
desta ja suu
untauksesta,,
sekä maastonmuodoistta ja muista mahdollisista esteistä lä
ähettimen ja
a vastaanottimen välillä.
Digitaalisis
ä on esiinty
ssa lähetyksissä häiriöitä
ynyt vähemm
män kuin an
nalogisissa. Digita Oy:n
n
YVA-ohjelm
masta antam
man lausunn on mukaan Lestijärven suunniteltujjen tuulivoim
maloiden lä-heisyydess
sä sijaitsee kotitalouksia
a, joissa on antenni TV-vastaanotto
o. Hankealueiden lähei-syydessä antenni
a
TV-v
vastaanotto tapahtuu noin
n
40-60 kilometrin e
etäisyydellä sijaitsevalta
a
Pihtiputaan
n pääasemalta. Tuulivoim
mapuisto on
n Pihtiputaan
n peitoaluee n rajalla jok
ka tarkoittaa
a
että vastaa
anotto on he
erkempi häirriöille ja on mahdollista
m
että tuulivoiimalat aiheuttavat häiri-öitä antenn
niTV-vastaan
nottoon tuul ivoimapuisto
on lähialueilla ja tuulivoi mapuiston sisällä.
s
Hankesuun
nnittelun ede
etessä on m
mahdollista tehdä maastomittauksia
en mahdollisista estevaikutuksista.
voimakkuu
udesta ja tuulivoimaloide
detaan että
ä häiriövaiku
utuksia tulee
e aiheutuma
aan, voidaan suunnitella
kutusten liieventämises
sti. Häiriöva
aikutukset on
n teknisesti mahdollista
daan asenttaa vahvistim
mia tai täyte
elähetin.

antenniTV-v
vastaanoton
n
Mikäli mitta
auksissa to-toimenpiteitä häiriövai-estää, esim
merkiksi voi--

Tuulivoima
ahanke ei Digitan lausun
nnon mukaan häiritse ny
ykyisiä Digittan linkkijänteitä. Syrin-harjussa hankealueen luoteispuole
ella sijaitsee 148 metriä korkea radio
omasto.
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21.

ARVIO TURVAL
LLISUUS-- JA YMP
PÄRISTÖ
ÖRISKEIS
STÄ

21.1

Tuulivoim
maloiden turvallisuu
t
usriskit

Tuulivoimap
puiston turv
vallisuusvaiku
utukset liitty
yvät muun muassa
m
lapo
ojen rikkoutu
umisesta ja
talviaikaisesta jään irto
oamisesta aiheutuviin va
aaratilanteisiiin suhteessa
a alueen mu
uuhun käyttöön tai tulipaloihin. Se
en lisäksi tuu
ulivoimapuissto voi aiheu
uttaa turvallisuusriskejä lentoliikenteelle.
Riskien arv
vioinnissa on hyödynne
etty aikaisem
mpia kokem
muksia tuuliv
voimapuisto hankkeista.
Arvioinnin e
epävarmuus
stekijät liittyv
vät tuulivoim
mapuistoihin
n liittyvien kokemusperä
äisten tietojen niukkuu
uteen.
Tuulivoimap
puiston ja voimajohdon rakentamisseen ei liity merkittäviä riskejä, kun
nhan työssä
noudatetaan turvallisuu
usmääräyksien mukaisia
a työmenetellmiä.

21.1.1

Talviaikainen jään muodostumi
m
inen

Talviaikaan jäätä saatttaa muodos
stua tuulivo
oimalan kiintteisiin raken
nnelmiin se kä lapoihin
voimalan to
oimintatauko
ojen aikana. Kiinteisiin rakennelmiin muodostu
uva jää puto
oaa irrotessaan suoraan voimalan
n alapuolelle
e, mutta pyö
örivistä lavoista irtoava jää voi lenttää kauemmas ja aihe
euttaa vahin
nkoa. Lavois
sta irtoava jjää kuitenkin yleensä jä
ää roottorin halkaisijan
sisäpuolelle
e, eli tässä ta
apauksessa noin 70 mettrin säteelle.
Jään muod
dostusta esiintyy harvo
oin. Tuulivoi mapuistoalu
ueella, retke
eilyreittien u
ulkopuolilla,
liikkuu vähä
än ihmisiä (v
varsinkin talvisin), joten
n riski irtoavasta jäästä aiheutuvasta
a
a vahingosta on hyvin pieni. Olem
massa olevien
n riskien tak
kia on kuitenkin suositelttavaa, että a
alueella liikkuvat noudattavat talviiaikana riittä
ävää suojaettäisyyttä. Alu
ueelle tulee varoituskyltt
v
tejä.
Yhteenvetona voidaan todeta,
t
että sekä tuulivo
oimalan lavo
oista irtoavas
sta jäästä etttä irtoavista osista aih
heutuvat riskit ovat hyvin epätodenn
näköisiä. Tuulivoimaloistta aiheutune
eista onnettomuuksista
a on olemas
ssa vähän tietoja,
t
johtu
uen vahinko
ojen hyvin pienestä
p
mää
ärästä suhätöksen (M
teessa voim
maloiden luk
kumäärään. Muun muasssa Ruotsin ympäristöo
oikeuden pää
3735-09) m
mukaan riskit tuulivoima
aloista irtoav
vista osista tai
t jäiden irtoamisesta o
ovat ”häviävän pienet””. Ympäristö
öoikeus perustelee sitä m
muun muass
sa sillä, että
ä myös Suom
mea koskevan EU:n k
konedirektiiv
vin 5 artiklan mukaan k
koneiden valmistajien on täytettävä
ä direktiivin
mukaiset tu
urvallisuus- ja terveysva
aatimukset. Lisäksi mah
hdollisista riskeistä on iilmoitettava
käyttäjälle, mikäli sellaisia on.
Jään muodostumista voidaan ehkä
äistä esimerrkiksi lapojen
n lämmityks
sellä, joka e hkäisee testumista ja sen sinkoutu
umisen aihe
euttamia risk
kejä. Tämä v
voidaan tohokkaasti jään muodos
teuttaa esim
merkiksi vaiin niihin voimaloihin, jo
oihin se tark
kempien risk
kiarviointien perusteella
todetaan ta
arpeelliseksi. Alueelle vo
oidaan asen taa myös varoitusvaloja
a sisääntulo
oteiden varteen. Autom
maatiojärjes
stelmä tunnistaa jäätym
misolosuhtee
et ja sytyttä
ää varoitusv
valon silloin
kun jäätymistä esiintyy
y.

21.1.2

Voimaloid
den turvallis
suusvaikutu
ukset teille

Tuulivoimap
puiston kaik
kki voimalat ovat maan
nteistä kauempana kuin
n mitä Liiken
nneviraston
ohjeessa 2854/060/2011 Tuulivoim
malan etäisy
yys maanteistä ja rautateistä sekä
ä vesiväyliä
koskeva ohjeistus on es
sitetty tuuliv
voimaloiden vähimmäise
etäisyydeksi maanteistä.
Arvioinnin y
yhteydessä ei tehty erillistä todenn
näköisyystarkastelua jää
än sinkoutum
misesta, joten jään sin
nkoutumisen
n riskiä liiken
nneturvallisu
uudelle ei voida arvioida tarkasti. Jää
än muodostumista on käsitelty ede
ellä kappaleessa 21.1.1..

21.1.3

Tulipaloris
ski

Tuulivoimas
ssa voi sytty
yä tulipalo jo
oko mekaani sen toiminta
ahöiriön johd
dosta tai ulk
koisen syyn,
esimerkiksi salamanisk
kun tai mets
säpalon johd
dosta. Nykya
aikaisten tuulivoimaloide
en paloturvallisuussta
andardit ova
at niin korke
eat, että tuliipaloriski on
n häviävän pieni.
p
Tuuliv
voimalamalleissa voi o
olla esimerkiksi palonilmaisulaitteet, jotka samm
muttavat tuu
ulivoimalan a
automaattisesti ja voidat näin ehk
käistä varsin
naisen tulipa
alon. Useimp
piin voimalattyyppeihin o
on asennettavissa auttomaattinen sammutuslaitteisto, jo
oka sammuttaa konehu
uoneessa ha
avaitut palonalut.
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Ylhäällä tu
uulivoimalan konehuone
eessa tai la
avoissa sytty
ynyttä tulip
paloa voi olla hankalaa
a
sammuttaa
a ulkoisesti. Riittävän k
korkealle no
ostavaa nostturia ei vältttämättä ole
e saatavissa
a
pikaisesti palopaikalle. Pelastusvirranomaisten
n tehtäväksi jää näissä tapauksissa
a lähialueen
n
evakuoimin
nen ja vaara
a-alueen erisstäminen lisäonnettomuuksien ehkä
äisemiseksi. Tuulivoima-lat sijoiteta
aan jo lähtökohtaisesti rriittävän suo
ojaetäisyyden päähän essimerkiksi yleisistä teis-tä, jolloin palavakaan
p
tuulivoimala
t
ei aiheuta vaaraa
v
sivullisille.

21.2

Voimajo
ohdon turv
vallisuusriskit

Voimajohto
oihin liittyvä
ät turvallisuu
us- ja ympä
äristöriskit liiittyvät niide
en aiheuttam
maan sähkö-ja magneettikenttään sekä
s
esimerrkiksi puiden kaatumises
sta aiheutuva
aan rakenteiden rikkou-tumiseen. Voimajohdo
on katkennutt tai muuten
n lähellä maata riippuva
a virtajohdin on korkean
n
jännitteen takia heng
genvaaralline
en. Onnettomuuksien riskien välttä
ämiseksi vo
oimajohtojen
n
läheisyydessä on mon
ni toiminta k
kielletty, kuten esimerk
kiksi avotule
en teko, tan
nkkaaminen,,
kalastamie
eisesti todettaan, että jo
en ja leijan lennätys.
l
Yle
ohtojen viat ovat säänn
nöllisten tar-kastusten ja kunnossa
apidon ansio
osta harvinaiset, näin ollen niihin li ittyvät turva
allisuusriskitt
voidaan luo
onnollisesti pitää
p
myös v
vähäisinä (Fingrid Oyj 20
012).
Voimajohdo
ot aiheuttava
at niiden vällittömään läh
heisyyteen sähkö- ja ma
agneettikentttiä. Vain 400
0
kV johdon synnyttämä sähkökenttä
ä voi aiheutttaa annettujen raja-arvo
ojen ylityksiä
ä ja rajoittaa
a
pysyvämpä
ää oleskelua alueella. Mu
uilla voimajo
ohtotyypeillä (20 kV tai 110 kV) säh
hkökenttä eii
ole altistum
misen kannalta merkittäv
vä ja arvot jä
äävät huomattavasti alle suositusrajo
ojen.
Muodostuv
va magneettikenttä rajo ittuu myös voimajohtojen välittömä
ään läheisyy
yteen. Väes-tölle asetetut raja-arvot eivät ylity
y edes 400 kV johtojen
n alapuolella
a, jossa kenttän voimak-kuus on su
uurimmillaan
n vain neljässosa raja-arv
vosta. Altistustaso laske
ee sadasosaan noin 20–
–
40 metrin etäisyydellä johdoista.
ökenttää ei muodostu kaapelin ulk
kopuolelle. M
Magneettikenttä ulottuu
u
Maakaapeleiden sähkö
en teknillinen yliopisto
maanpinna
alla muutam
man metrin etäisyydelle
e kaapelista
a (Tamperee
o
2011, STUK 2011).

21.3

Kemikaa
alivuodois
sta aiheutu
uvat ympä
äristöriskitt

Jokaisen vo
oimalan konehuoneessa käytetään jo
onkin verran
n öljyä voitelluaineena muun muassa
a
vaihteiston kitkan vähen
ntämiseen. K
Konehuoneen
n öljymäärä vaihtelee
v
turb
biinityypistä riippuen
r
välil-lä 500–1 50
00 litraa. Sen
n lisäksi kone
ehuoneessa on
o käytössä jä
äähdytysnesttettä noin 60
00 litraa.
Näiden kem
mikaalien määrää ja ma
ahdollisia vu
uotoja seurattaan reaaliajjassa autom
maatiojärjes-telmän kau
utta. Tieto pinnantasosta
a välitetään reaaliaikaise
ena valvomo
oon. Näin va
armistetaan,,
että mahdolliset vuoto
otapaukset h
huomataan mahdollisim
mman varhai sessa vaihe
eessa. Tuuli-voimalan konehuone
k
on
o osastoitu
u ja näin ma
ahdolliset ne
estevuodot e
eivät pääse koko kone-huoneen alueelle. Sam
malla on rake
ennettu valu
uma-altaat näille kemika
aaleille. Näin
n kemikaale-e valumaan konehuonee
esta alas, va
aan huoltohe
enkilökunta voi kerätä ne
n hallitusti.
ja ei pääse
Huoltohenk
kilökunnan koulutuksella
k
a ja varuste
eilla varmiste
etaan, että heillä on asianmukaisett
resurssit käsitellä näitä
ä aineita. Vo
oimaloihin liiittyvää kemikaalien pää störiskiä voidaan hallita
a
säännöllise
ellä huoltoto
oiminnalla ja
a varautumis
ssuunnitelma
alla. Yhteen
nvetona void
daan todeta,,
että lukuis
sien turvarak
kenteiden ja
a asianmukaisella työkäy
ytäntöjen an
nsiosta riski öljy ja jää-dytysneste
een vuotamis
sesta ympärristöön on errittäin vähäin
nen.
Tuulivoima
apuiston rakentamisen j a purkamise
en aikana ku
uljetuskalusttosta ja työkoneista voii
onnettomu
uustilanteess
sa aiheutua maaperän ja
j edelleen pinta- ja po
ohjaveden pilaantumista
a
öljy- tai po
olttoainevuod
don seurauk
ksena. Kuljettuksessa ja rakennustöisssä käytetää
än kuitenkin
n
asianmuka
aista ja huolllettua kalusttoa, eikä huoltotöitä tai polttoaineen
njakelua teh
hdä tuulivoi-mapuiston tai rakennus- ja huolttoteiden alu
ueella. Tuulivoimapuisto
o ei sijaitse luokitellulla
a
pohjavesialueelle eivättkä rakennu s- tai huolto
otiet kulje po
ohjavesialue
eella tai vesistöjen välit-tömässä lä
äheisyydessä
ä.
Myös voim
majohdon rakentamisen yhteydessä
ä polttoainev
vuoto työko
oneista on mahdollinen.
m
Herkille alueille, kuten
n luonnontil aisille soille ja pohjave
esialueille ra
akennettaess
sa vuotoihin
n
varaudutaa
an työmaalla imeytystu
urpeella tai vastaavalla
a imeytysma
ateriaalilla (Fingrid
(
Oyjj
2008).
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21.4

Louhinna
an riskit

Louhinnasta
a aiheutuu sekä
s
turvallis
suusriskejä e
että öljyvuottoriskejä.
Louhintatoiminta ja siih
hen liittyvien
n koneiden, laitteiden ja räjähteiden
n käyttö sisä
ältää turvallisuusriskejä. Ensisijais
sesti louhinta
atoiminnasta
a aiheutuvatt riskit ovatt työturvallissuusriskejä,
jota aiheutttavat louhinttatyössä käy
ytettävät kon
neet ja louhintatyömaan
n olosuhteett (melu, pöly, räjäytyk
kset). Riskiä aiheutuu mm.
m
koneide
en rikkoutum
misesta, huo
onosta näkyv
vyydestä ja
kuuluvuude
esta työmaallla, epäonnis
stuneista räj äytyksistä. Louhinta on ankaran vasstuun alaista toimintaa. Jokaisesta räjäytykse
estä tulee la
aatia kirjallin
nen räjäytyssuunnitelma
a ja se tehdään edellis
sistä räjäyty
yksistä saatu
uihin tietoih in ja havain
ntoihin perus
stuen. Lisäks
ksi louhintatyömaalle ttulee laatia turvallisuussuunnitelma.
päristöön. Riiskiä aiheutttavat tärinä
Louhinnassa vahingon sattuessa riiskialue voi laajeta ymp
ja kivenheittto. Louhitta
avat alueet sijaitsevat
s
lä himmillään noin 2 km etäisyydellä a
asuinrakennuksista, jo
oten siitä aih
heutuva ymp
päristöriskin todennäköis
syys on erittä
äin vähäinen
n.
Louhintatoiminnan vaik
kutukset aihe
eutuvat louh
hinnassa käy
ytettävien työkoneiden ö
öljyvahinkoriskistä. Louhintatoimin
nnan kesto on
o suhteellissen lyhyt (noin 3 vuotta
a), jolloin risskiä aiheuttaa lähinnä laitteiden rikkoutumine
r
en. Tätä ei k
kuitenkaan voida
v
pitää erityisen
e
tod
dennäköisenä, sillä louhintaa alue
eella harjoitttaa ulkopuo
olinen louhin
ntaurakoitsijja ja louhin tatoimintaa
varten alue
eelle tuotava
a kalusto on tavanomaissta ja pääsä
ääntöisesti kalusto on hu
uollettu ennen uuteen kohteeseen
n siirtymistä..
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22.

YHTEIS
SVAIKUT
TUKSET MUIDEN
M
HANKKE
EIDEN KANSSA
K

22.1

Liittymin
nen muihi n hankkeiisiin

Ympäristöv
vaikutusten arvioinnissa tulee YVA-a
asetuksen (2
268/1999, 9 §) mukaan
n kertoa tie-dot arvioita
avan hankke
een liittymissestä muihin
n hankkeisiin
n. Hankealue
eella, sen läheisyydessä
ä
tai koko Suomen laaju
uisesti on m eneillään ha
ankkeita tai ohjelmia, jo
otka jollain tavalla
t
liitty-vät hankke
eeseen ja ne
e tulee huom
mioida Lestijä
ärven tuulivo
oimapuiston suunnittelus
ssa.
Hankkeen ympäristöva
aikutukset o n arvioitu ko
okonaisuutena ottaen h uomioon alu
ueella jo ny-kyisin tapa
ahtuva toimiinta ja lisäk
ksi suunnitellut toiminno
ot siinä laaju
uudessa, kun hankkeilla
a
on arvioitu
u olevan yhte
eisvaikutukssia tämän ha
ankkeen kanssa. Arviointti eri hankke
eiden vaiku-tuksista on
n tehty saata
avilla olevien
n tietojen pe
erusteella. Seuraavassa
S
on koottu merkittävimm
piä hankke
eita, tutkimuksia ja ohjjelmia, jotk
ka huomioida
aan osaltaan
n ympäristö
övaikutusten
n
arvioinniss
sa.

22.2

Muut tuu
ulivoimah ankkeet

Lestijärven
n tuulivoima
apuiston läh
heisyyteen on
o suunnitte
eilla muitakiin tuulivoim
mahankkeita..
Muut tuuliv
voimahankkeet voivat a
aiheuttaa yhteisvaikutuk
ksia Lestijärv
ven tuulivoim
mahankkeen
n
kanssa. Yh
hteisvaikutuk
ksen mahdo
ollinen synty
yminen on sidoksissa
s
va
aikutustyypp
piin, muiden
n
hankealueiiden etäisyytteen Lestijärrven hankke
eesta sekä ha
ankkeiden ra
akentamisaikatauluihin.
Luontovaik
kutusten osa
alta lähialueiiden muiden
n tuulivoimapuistojen yh
hteisvaikutuksia on tar-kasteltu errityisesti linnuston kanna
alta.
Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaik
kutuksia on
n arvioitu
dollisuuksiin kohdistuvie
en vaikutuste
en osalta.
kistysmahd

erityisesti

maisemaa
an

ja

vir--

Liikenteellisten vaikutu
usten osalta hankkeella saattaa olla
a yhteisvaik utuksia muiden lähialu-eille suunn
niteltujen tu
uulivoimapuiistojen kans
ssa, mikäli hankkeiden rakentamin
nen ajoittuu
u
samaan aik
kaan ja kulje
etuksiin käyttetään samo
oja tieosuuks
sia.
Hankealueen läheisyyd
dessä ei ole tällä hetkellä toiminnas
ssa olevia tu
uulivoimapuiistoja. Lähin
n
suunnitteilla oleva tuu
ulivoimapuissto on wpd Finland Oy:
:n Toholamp
pi-Lestijärvi tuulivoima-hanke, jok
ka sijoittuu osittain
o
Lestijjärven ja osittain Tohola
ammin kuntiien alueille. Suunnitellutt
ään noin 5 kilometrin etäisyydelle
tuulivoimalat sijoittuva
at lähimmillä
e
lähimmistä Lestijärven
n
tuulivoimapuiston voim
maloista. Han
nkkeesta aih
heutuu yhteisvaikutuksia
a esimerkiks
si maiseman
n
ja linnusto
on kannalta sekä saatta
aa mahdollis
sesti aiheutu
ua vaikutukssia liikentee
en kannalta,,
mikäli tuulivoimapuisto
ojen rakenta
aminen tapah
htuu yhtä aikaa.
Lestijärven
n tuulivoimapuiston länssipuolelle Halsualle on suunnitteilla
a useampia tuulivoima-puistohank
kkeita. Halsu
uan Tuulivoim
ma Oy on su
uunnittelema
assa Halsua lle Itäisten ja
j Keskisten
n
alueiden tu
uulivoimahan
nketta, joka kooltaan ylittää YVA-ky
ynnyksen se
ekä Venetoja
an ja Kokon-kankaan tu
uulivoimapuistohankkeit a Halsuan lä
änsiosassa. Hankealueist
H
ta on kuulutettu kaavoi-tuksen osa
allistumis- ja
a arviointisuu
unnitelmat vireille.
v
Näiden hankkeid
den hankesuunnittelu on
n
niin alkuva
aiheessa, etttä mahdollissia yhteisvaikutuksia on
n tämän hettkisten tietojjen mukaan
n
vaikea arvioida. Lähimmäksi Lestijjärveä Halsu
uan hankealu
ueista sijoittu
uu Halsuan itäisten tuu-livoimapuis
ston hankea
alue, josta ttodennäköise
esti tulee aiheutumaan ainakin maisemavaiku-utuksia Lesttijärven tuu-tuksia Lesttijärven tuulivoimahankk
keen kanssa
a. Mahdollisia
a yhteisvaiku
livoimapuis
ston kanssa tullaan arviioimaan tark
kemmin näid
den hankkeiiden YVA- ja
a kaavoitus-menettelyiden yhteyde
essä.
Kinnulan kunnan
k
puolelle sijoittuu
u Hautakank
kaan tuulivoimahanke lä
ähimmillään noin 10 ki-lometrin ettäisyydelle Lestijärven
L
l ähimmistä voimaloista.
v
Myös tämä n hankkeen suunnittelu
u
on vasta alkuvaiheessa
a ja hankeal ueen kaavoiitus on käynnistymässä.
nitteilla olev
vat hankkeett sijoittuvat yli 10 kilom
metrin etäisyy
ydelle Lesti-Muut lähialueille suunn
järven tuulivoimapuistosta. Tauluk
kossa on 22--1 on listattu
u vireillä ole
evat tuulivoimahankkeett
50 kilomettrin säteellä Lestijärven tuulivoimap
mänhetkinen
puistosta sek
kä niiden täm
n suunnitte-lutilanne ja
a suunniteltu
u hankekoko
o. Hankkeet on esitetty kuvassa
k
22.1
1.
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Taulukko 22‐1. Muut tuulivoimahankkeet 50 kilometrin säteellä Lestijärven tuulivoimapuistosta.
Kunta/
hanke

Tuulivoima-

Toimija

Voimaloita

Etäisyys
km

Tilanne

77-90

5-32

YVA-menettely ja kaavoitus
käynnissä,
YVAohjelma 11/2013

Toholampi/Lestijärvi,
tuulivoimahanke

Wpd Finland
Oy

Halsua,

Halsuan
Tuulivoima
Oy

63

4-11

OAS nähtävillä ja selvitykset käynnissä. YVA-menettely alkamassa.

Halsuan
Tuulivoima
Oy

50

12-18

OAS nähtävillä ja selvitykset käynnissä. YVA-menettely alkamassa.

Winda Invest
Oy

9

10

Kaavoitus käynnistymässä

Halsuan
Tuulivoima
Oy

9

18

OAS nähtävillä.

Halsuan
Tuulivoima
Oy

8

22

OAS
nähtävillä,
YVAtarveherkinnan
päätös;
vaatii YVA-menettelyn

36-38

20-30

YVA-menettely ja kaavoitus käynnissä, YVA ohjelma 9/2013

Halsuan Itäisten alueiden tuulivoimahanke
Halsua,
Halsuan Keskisten alueiden tuulivoimahanke
Kinnula,
Hautakankaan
voimahanke

tuuli-

Halsua,
Venetjoen
hanke

tuulivoima-

Halsua,
Kokonkankaan
voimahanke

tuuli-

Toholampi,
Länsi-Toholammin tuulipuistohanke

Wpd Finland
Oy, SWE Oy

Perho, Limakko

Taaleritehdas

9

22

Kaavoitus käynnissä

Perho, Alajoki

Taaleritehdas

7

31

Kaavoitus käynnissä

Kokkola,

Saba
Oy

Wind

40-60

35

Keskeytyksissä? (Lentoesterajoitukset)

Pihtipudas, Ilosjoki

ABO
Oy

Wind

9

37

Kaavoitus käynnistymässä

Kyyjärvi, Peuralinna

YIT

9

37

Kaavoitus käynnissä.

Viitasaari,

Greenwatt
Oy

9

39

Kaavoitus käynnistymässä

Infinergies
Finland Oy

9

39

Kaavoitus käynnissä

Infinergies
Finland Oy

9

40

Kaavoitus käynnistymässä

Infinergies
Finland Oy

8

42

Kaavoitus valmis, rakennuslupavaihe

YIT

9

43

YVA-menettely alkamassa

Ullavan tuulipuistohanke

Ulppaanmäki
Haapajärvi,
Sauviinmäki
Alajärvi,
Suolasalmenharju
Sievi,
Jakoistenkallioiden tuulivoimahanke
Kyyjärvi,
Harsunneva
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22.3

Muut han
nkkeet

Muita Lestijjärven tuuliv
voimapuiston
n hankealuee
elle tai sen välittömään
v
läheisyyteen
n sijoittuvia
vireillä olev
via hankkeita
a ovat:
Kunta/ hanke

Toimija

Lestijärvi/ turkistarha

E
Etäis
syys
km
0

Rake
ennuslupa tu
urkistarhalle .
YVA--ohjelma ollu
ut nähtävillä
ä 2004.

Lestijärvi,
Teerine
evan
turvetuota
antohanke

Vapo Oy

0

Lestijärvi-Halsua,

Kalvin
nit Oy

0

ausilmoitus
Kaivosvara
Koivu
Lestijärvi-Halsua,
Kaivosvara
ausilmoitus
Tynnyri

Tilan
nne

Vara
ausilmoitus voimassa
v
4.3
3.2014
saak
kka

Pyhäs
salmi
Mine Oy
O

0

Vara
ausilmoitus voimassa
v
2.7
7.2014
saak
kka

Kuva 22.2. Muut hank
kealueelle sijo
oittuvat han
nkkeet.

22.4

Tuulivoim
mapuiston
n yhteisva ikutukset

22.4.1 Linnusto
Lestijärven tuulivoimah
hankkeen ym
mpäristöön ssijoittuu useita laajoja tu
uulivoima-allueita, joilla
saattaa olla
a linnustoon kohdistuvia yhteisvaiku tuksia Lestijjärven tuuliv
voimahankke
een kanssa.
Myös muua
alla Suomess
sa olevilla tu
uulivoimahan
nkkeilla voi olla
o
yhteisvaikutuksia, jo
otka heijastuvat Lestijjärven aluee
en linnustoon esimerkik
ksi muuttava
an linnuston kautta. Use
eat samalle
muuttoreitille sijoittuva
at tuulivoim
mapuistot sa
aattavat aih
heuttaa kasa
autuvia (ku muloituvia)
vaikutuksia muuttavaan
n linnustoon
n ja niiden po
opulaatioihin
n, etenkin mahdollisten
m
törmäysten
ja lintujen m
muuttoreiteissä tapahtuv
vien muutossten muodos
ssa.
Lestijärven tuulivoimah
hanke sekä suurin osa sen ympäristöön sijoitttuvista muissta tuulivoimahankkeis
sta sijoittuu Pohjois- ja
a Keski-Pohjjanmaan sek
kä Suomens
selän ja Kesski-Suomen
sisämaa-alu
ueelle, jossa
a ei käytettä
ävissä olevie
en tietojen mukaan kulje merkittäv
viä lintujen
muuttoreitttejä. Merkitttävien muutttoreittien al ueella, esim
merkiksi Pohjjanlahden ra
annikkoalueella, useilla lähekkäin suunnitelluilla tuulivoim
mapuistoilla voi
v kaikkien hankkeiden
n toteutuessa olla vaik
en muuttokutuksia linttujen muutto
oreitteihin ja
a tilankäyttö
öön alueella. Merkittävie
reittien ulko
opuolella ja Lestijärven suunnitellun
n tuulivoima
apuiston ympäristössä e
eri hankkei270
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den yhteis
svaikutukset muuttavaa n linnustoon
n arvioidaan
n kokonaisuu
utena väsäisiksi. Valta-kunnallises
sti merkittäv
vä kurkien ssyysmuuttore
eitti saa alkunsa Oulunsseudun kerä
ääntymisalu-eelta (kans
sainvälisesti tärkeä lintu
ualue, IBA-alue), mistä se suuntaut uu suoraviiv
vaisesti Kes-ki-Pohjanm
maan itäosien ja Keski-S
Suomen läns
siosien kauttta etelään. S
Syksyn pääm
muuttopäivi-nä kurkimuutto kulkee yleensä sselvästi törm
mäyskorkeud
den yläpuole
ella, jolloin tuulivoima-hankkeiden
n vaikutukse
et kurkimuutttoon jäävät yleensä melko vähäisik
ksi.
Tavanomaiisilla talousm
metsäalueilla
a pesiviin yle
eisiin ja runsaslukuisiin lintulajeihin
n Lestijärven
n
tuulivoimahankkeella sekä
s
sen ym
mpäristöön sijoittuvilla muilla
m
tuulivo
oimahankkeilla ei arvioi-da olevan lainkaan yhtteisvaikutuk
ksia. Lestijärv
ven tuulivoim
mahankkeen
n välittömään lähiympä-ristöön ei myöskään
m
sijoitu sellaisi a linnustollis
sesti merkitttäviä alueita , joiden olos
suhteisiin taii
pesimälajis
stoon eri tuu
ulivoimahank
kkeilla olisi merkittäviä
m
vaikutuksia.
v
Lestijärven tuulivoima-hankkeella sekä sen ympäristöön
y
sijoittuvilla muilla tuulivoimahankk
keilla saattaa
a sen sijaan
n
olla vaikutuksia joihink
kin suojelulliisesti arvokk
kaisiin lintula
ajeihin, jotka
a ovat herkk
kiä populaa-tiotason va
aikutuksille. Esimerkiksii Rambollin laatimien Keski-Pohjan
K
maan maak
kuntakaavoi-tukseen liittyvien selvitysten peru
usteella maa
akunnassa pesii
p
yhteenssä 13 paria maakotkia,,
joista 11 parin
p
reviirille
e sijoittuu tiiedosssa oleva tuulivoim
mahanke. Se lvitysten perusteella to-detaan, etttä kaikkien Keski-Pohja nmaan tuulivoimahankk
keiden toteu
utuessa hank
kkeilla saat-taa olla va
aikutuksia alueen
a
maak
kotkakantaan, mutta va
aikutukset e
eivät välttäm
mättä kohoa
a
merkittävik
ksi, jos maakotkan elino
olosuhteet py
ysyisivät muuten vakain a.
Lestijärven
n tuulivoimahankkeen se
ekä Teerinevan turvetuotantohankk
keen linnusttoon kohdis-tuvat yhteiisvaikutukse
et jäävät väh
häisiksi. Teerineva on ny
ykyisellään o
ojitettuna ja metsittyvä-nä voimakkaasti muuttunut ja me nettänyt niittä linnustollisia arvoja, jjoita avoimilla suoalueil-la yleensä on. Teerinev
van turvetuo
otantohankk
keella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia
a
n linnustollisesti arvok-sen pohjoiispuolelle sijjoittuvaan T
Tuliniemenne
evaan, joka tunnistettiin
kaaksi kohteeksi Lestijärven tuuliv
voimahankke
een yhteydes
ssä.

22.4.2

Maisema

Sellaisilla tuulivoimapu
t
uistohankkeiilla, jotka sijjoittuvat 10 kilometrin ssäteelle tai tätä lähem-mäksi Lesttijärven tuullivoimapuisto
osta, voidaa
an katsoa olevan maise
emaan ja kulttuuriperin-töön kohdiistuvia yhteisvaikutuksia
a. Kulttuurip
perinnön koh
hdalla mahdo
olliset yhteis
svaikutuksett
kohdistuva
at lähinnä kohteen
k
luon
nteen tai ko
ohteessa vallitsevan tun
nnelman mu
uuttumiseen
n
maisemass
sa tapahtuvien muutoste
en myötä.
Lähin tuulivoimapuisto
ohanke, Hal sua itäinen,, sijoittuu Lestijärven
L
llänsipuolelle
e siten, että
ä
etäisyyttä lähimpiin vo
oimaloihin tu
ulee noin 4-11 kilometriä. Halsuan hankkeet ov
vat vielä al-kuvaiheess
sa ja yhteisv
vaikutusten a
arvointi niiden osalta on
n vaikeaa. H alsua itäisen
n osalta tar-kemmat arvioinnit tule
ee tehdä Ha
alsuan hankkeiden vaiku
utusten arvi oinnin yhtey
ydessä. Toi-puistohanke,, Toholampi--Lestijärven tuulivoimap
puisto, sijoitttuu Lestijär-seksi lähin tuulivoimap
ven tuulivo
oimapuiston luoteispuole
elle. Lähimpiien voimaloiden väli olissi yli viisi kilo
ometriä. Ky-seinen suu
unniteltu tuulivoimapuistto on muodo
oltaan pitkänomainen ja kaukaisimm
mat osat siitä
ä
sijoittuvat noin 32 kilo
ometrin pääh
hän Lestijärv
ven tuulivoim
mapuistosta . 10 kilomettrin etäisyy-delle Lestiijärven tuulivoimapuisto
on lähimmis
stä voimaloista sijoittu isi Toholam
mpi-Lestijärvii
hankkeen YVA-ohjelma
Y
an mukaan n
noin 10 tuuliivoimalaa.
Seuraavak
ksi lähin tuulivoimapuisttohanke on Kinnulassa Hautakanka
aan tuulivoim
mahanke lä-himmillään
n noin 10 kiilometrin etä
äisyydellä Lestijärven
L
tuulivoimapu
uistosta. Hau
utakankaalle
e
on alustava
asti suunnite
eltu yhdeksä
ää voimalaa.. Hankkeen suunnittelu
s
o
on vasta esisuunnittelu-vaiheessa, joten mahd
dollisia yhtei svaikutuksia
a tulee arvioida Hautaka
ankaan hank
kkeen vaiku-tusten arviioinnissa.
Venetjoen tuulivoimap
puistohanke Halsualla sijjoittuu Lestijjärven tuuliv
voimapuistosta länteen.
Voimaloide
en etäisyydeksi tulisi kui tenkin vähin
ntään 18 kilo
ometriä, eikä
ä yhteisvaikutuksia näin
n
ollen aiheu
utuisi. Halsua
an Kokonkan
nkaan tuuliv
voimapuistoh
hanke sijoittu
uu lähimmillään noin 20
0
kilometriä länteen ja Kokonkankaa
K
an ja Lestijärrven tuulivoiimapuistojen
n lähimpien voimaloiden
n
väli olisi 20
änsi-Toholam
0 kilometriä eikä yhteissvaikutuksia näin ollen aiheutuisi.
a
Lä
mmen tuuli-voimapuisttohanke luotteeseen Lesttijärven tuulivoimapuisttosta sijoittu
uu lähimmillä
ään noin 20
0
kilometrin etäisyydelle
e. Muut tiedo
ossa olevat kaavaillut tuulivoimapu
uistohankkee
et sijoittuvatt
huomattav
vasti kauemm
maksi eikä n
niillä voida katsoa
k
oleva
an maisemaa
an ja kulttuuriperintöön
n
kohdistuvia
a yhteisvaiku
utuksia Lest ijärven tuulivoimapuisto
on kanssa.
Laajoista avoimista
a
tiloista käsin, kuten esimerkiksi Lestiijärveltä kattsottuna osa Lestijärven
n
tuulivoimapuiston voim
maloista saa
attaa näkyä
ä samanaika
aisesti Lestijjärvi-Toholam
mpi, Halsua
a
itäisen ja//tai Hautak
kankaan tu
uulivoimapuis
ston lähimp
pien voima
aloiden kanssa. Länsi-271
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Toholamme
en ja Halsuan muiden ha
ankkeiden vo
oimaloita vo
oi myös näky
yä samanaik
kaisesti Lesuaksi takatijärvelle Le
estijärven tu
uulivoimapuiston voima loiden kanssa. Ne tosin
n jäävät kau
alalle. Lestiijärvellä maisemaan koh
hdistuvat ha
aittavaikutuk
kset voimistuvat jonkin verran yhäosiin. Halteisvaikutus
sten myötä. Yhteisvaiku
utuksia kohd
distuu erityis
sesti järven keski- ja itä
sua itäisen osalta niitä kohdistuu myös Lestijä
ärven luoteisosiin. Koillisosistakin a
avautuu näkymiä Lesttijärven tuulivoimapuisto
on voimaloid
den ohella myös Toholampi-Lestijä
ärven tuulivoimapuisto
on voimaloillle päätä kä
ääntämällä. Lestijärvellä
ä liikuttaessa
a (veneellä tai talvisin
jäätä pitkin
n) voimaloita
a näkyy useiissa ilmansu
uunnissa, ei kuitenkaan pohjoisessa,, koillisessa
ja idässä. L
Lestijärven näkökulmast
n
a hallitsevim
mpia ovat Le
estijärven tuulivoimapuisston voimalat, koska n
ne sijoittuvatt lähemmäksi järveä ku in muiden tu
uulivoimapuistojen voim
malat. Lisäksi järvelle n
näkyvistä voimaloista suurin osa on jjuuri Lestijärven tuulivoimapuiston v
voimaloita.
Reisjärven Vuohtajärve
elle saattaa myös näky
yä Lestijärv
ven tuulivoim
mapuiston v
voimaloiden
ohella osa Toholampi--Lestijärven tuulivoimap
puiston voim
maloista. Vuohtajärveltä
ä etäisyyttä
edellä main
nittujen tuulivoimapuisto
ojen voimalo
oihin on lähim
mmilläänkin 10-15 kilom
metriä. Tältä
etäisyydeltä
ä voimalat eivät
e
enää dominoi maissemassa vaa
an sulautuva
at taustaansa
a. Selkeällä
säällä saatttaa myös Ha
alsua itäisen voimaloita h
häämöttää taka-alalla.
t
Etäisyyttä
E
ni ihin kuitenvaikutukset
kin kertyy rreilusti yli 20
0 kilometriä. Vuohtajärv
ven osalta maisemaan
m
kohdistuvat
k
v
voimistuvatt vain vähäis
sessä määrin
n.
Syrin kyläm
maisemaan ja
a Lestijoen kulttuurimais
k
semaan ymp
päröivien tuu
ulivoimapuisstojen (Länsi-Toholampi, Toholam
mpi-Lestijärvii, Lestijärvi ja Halsua itäinen) voimaloita saa
attaa näkyä
samanaikaisesti. Katso
oja joutuu to
osin kääntäm
mään päätään eri ilman
nsuuntiin, jo
otta se olisi
mahdollista
a. Lestijärven tuulivoimapuiston vo
oimalat jäävät kauimma
aisiksi ja etä
äisyyttä on
lähimmillää
änkin melko runsaasti, noin
n
10-15 k
kilometriä. Niiden
N
osalta yhteisvaiku
utukset jäävät vähäisik
ksi. Tuntuvim
mmat vaikuttukset koituv
vat kolmesta
a muusta tuu
ulivoimapuisstosta.
Lehtosenjärrven avoime
elle vesialuee
elle pohjoise
en suunnassa olevat Les
stijärven voi malat erottuvat selkeästi, mutta myös läntee
en ja luotee
eseen sijoittu
uvat Halsuan
n tuulivoima
at erottuvat
maisemassa
a. Niihin on tosin yli 10 kilometrin e täisyys, jote
en ne eivät hallitse
h
maise
emaa.

22.4.3 Yh
hdyskuntarrakenne ja maankäytt ö
Eri tuulivoim
mahankkeiden vaikutuk
kset yhdysku
untarakentee
eseen ja ma
aankäyttöön on tarkasteltu erikse
een kunkin hankkeen YVA-menette
Y
elyn tai ympäristöselvittysten ja ka
aavoituksen
yhteydessä. Lähialueen
n tuulivoima
apuistot sijo
oittuvat pää
äosin maa- ja metsätallousalueille,
hdistu erityis
siä maankäy
yttötavoitteitta.
joihin ei koh
Toteutuessa
aan tuulivoimahankkeett muodostav
vat yhdessä laajan koko
onaisuuden, jolla tuulivoimalat ra
ajoittavat maankäyttöä
m
ja yhdysku
untarakente
een leviämis
stä tuulivoim
mapuistojen
suuntaan. T
Tuulivoimapuistojen alueet pysyvät pääosin nykyisessä käy
ytössään ma
aa- ja metsätalousalueena ja muutokset rajo
oittuvat lähin
nnä tuulivoim
mapuistojen rakenteiden
n ja yhdysteiden alueille, mikä va
astaa muutam
maa prosentttia tuulivoim
mapuistojen hankealueid
den yhteenlasketusta p
pinta-alasta..

22.4.4 Lu
uonnon monimuotoisu
uus
Useiden hankkeiden aiheuttamat lu
uonnon mon
nimuotoisuutteen kohdisttuvat vaikuttukset ilmenevät luonnonympäristtön pirstoutumisena ja reunavaikutuksen lisää
äntymisenä myös Suomenselän a
alueella. Talo
ousmetsissä reunavaikuttusilmiö on tavallista
t
ja vaikutuksett ovat muutoinkin me
etsätalousvaiikutusten ka
altaisia. Use
eiden hankk
keiden toteu
utuessa voi majohtojen
määrä tulee
e lisääntymä
ään, jonka aiheuttama
a
v
vaikutus koh
hdistuu useid
den suoluonttokohteiden
osalta pylv
väspaikkojen paikallisiin vesitasapaiinon muutoksiin. Yhdes
ssä turvetuo
otantohankkeiden sekä
ä tavanomaisen metsäta
alouden kansssa tuulipuis
storakentamiinen pirstoo metsälajiston elinymp
päristöjä ja vaikuttaa
v
ma
ahdollisesti mm. kanalin
ntukantoihin. Suomense län alueella
erämaisuuteen tottunee
et suurpedot ja metsäpe
eura saattav
vat kärsiä tiestön ja voi malarakentamisen alu
ueita pirstova
asta vaikutuksesta sekä rakentamisen aikaisesta häiriövaiku
utuksesta.
Tavanomais
sille metsien
n ja rämeiden luontotyyp
peille kohdis
stuvat vaikuttukset eivät ole merkittäviä ja ne kohdistuvatt pääsääntöis
sesti talousm
metsiin, eikä
ä ko. hankee
en yhteydesssä tunnistetuille arvokkaille luonto
okohteille aih
heudu merkitttäviä vaikuttuksia.

22.4.5

Melu ja va
arjostus

Tällä hetkellä tiedossa olevat muutt tuulivoima hankkeet ja niiden alustavat voima
alapaikat sijoittuvat se
en verran etä
äälle Lestijärrven tuulivo imaloista, etttä yhteisvaiikutuksia me
elun ja var272
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jostuksen suhteen ei aiheudu.
a
Ku
unkin tuulivo
oimahankkee
en omassa v
vaikutusten arvioinnissa
a
tulee ottaa
a kantaa ma
ahdollisiin yh
hteisvaikutuksiin. Myöhe
emmässä su
uunnitteluvaiheessa ole-vien muide
en tuulivoimapuistojen ttulee ottaa huomioon
h
lähialueiden j o rakennetu
ut tai raken-nusluvat sa
aaneet voim
malat sekä p idemmällä suunnitteluss
s
sa olevat tuu
ulivoimahankkeet ja ar-vioida mah
hdollisia yhte
eisvaikutuksiia oman han
nkkeensa kanssa. Mikäli voimalat sijjoittuvat alle
e
3 kilometriin etäisyydellle toisen ha nkkeen voim
maloista, on syytä tehdä
ä myös yhteiset melu- ja
a
varjostusm
mallinnukset,, jotta yhteissvaikutuksia pystytään paremmin
p
arrvioimaan.

22.4.6

Ihmisten elinolot

Tuulivoima
apuistojen merkittävimm
m
mät yhteisva
aikutukset ih
hmisten elin
noloihin liitty
yvät maise-massa tap
pahtuviin mu
uutoksiin. En
niten yhteisv
vaikutuksia on lähimpä nä Lestijärv
ven tuulivoi-mapuistoa sijaitsevilla tuulivoimap
puistohankke
eilla, joista Toholampi-L
T
Lestijärven hanke
h
sijait-see Lestijä
ärven hankea
alueen luote
eispuolella. Useiden
U
tuulivoimapuisto
ohankkeiden
n toteutumi-nen muutttaisi laajan alueen maissemakuvaa ja tuulivoim
malat olisiva t havaittavissa useasta
a
suunnasta.. Erityisen merkittäviä
m
y hteisvaikutu
ukset olisivatt Lestijärvelttä katsottuna
a.
Tuulivoima
apuiston tote
euttaminen v
vaikuttaa vä
älillisesti myö
ös hankealu een ja sen lähiympärisl
tön virkisty
yskäyttöön. Tuulivoimallat eivät esttä virkistyskäyttöä, muttta niiden ra
akentaminen
n
muuttaa ha
ankealueen metsäistä y mpäristöä ja
a maisemaa, mikä voida
aan kokea viirkistyskäyt-töä häiritse
evänä hanke
ealueella ja sen lähiymp
päristössä. Useiden
U
tuullivoimapuistojen toteut-tamisen se
eurauksena ympäristösssä ja maisemassa tapahtuvat muu tokset kohd
distuvat laa-jemmalle alueelle
a
kuin
n yksittäisen
n tuulivoima
apuiston toteuttamisen seurauksena. Merkittä-vimpiä vaikutukset ova
at tuulivoim apuistojen väliin
v
jäävien
n alueiden a
asukkaille ja vapaa-ajan
n
asukkaille sekä matkaiiluelinkeinollle.

22.4.7

Elinkeinot

Useiden ha
ankkeiden toteutuessa seudulle mu
uodostuu ko
ohtalaisesti – merkittävästi elinkei-noelämän mahdollisuu
uksia. Tuuliivoimahankk
keiden rake
entamisvaihe
eessa työllis
styvät mm..
seudun kuljetus-, maa
anrakennus- ja asennuspalvelut ja tuulivoimapu
t
uistojen toim
minnan aika-na on tarvetta mm. tu
uulivoimapuisston tiestön huoltopalve
eluille sekä m
muodostuu pitkäaikaista
p
a
tarvetta tu
uulivoimaloid
den huollon erityisosaamiselle. Rak
kentamisvaih
heessa aihe
eutuu lisäksii
välillisiä va
aikutuksia se
eudun elinke
einoille eli muodostuu
m
ta
arvetta majo
oitus- ja rav
vintolapalve-luille sekä polttoainejakelulle.
Turvetuota
annon ja kaivostoiminna
an uusien ha
ankkeiden mahdollinen
m
ttoteutumine
en voimistaa
a
osaltaan ja
a monipuolis
staa edelleen
n elinkeinoillle aiheutuvia
a myönteisiä
ä vaikutuksia
a palvelujen
n
tarpeen ka
asvaessa.
Luonto- ja erämatkailu
ulle useiden tuulivoimah
hankkeiden sekä turvetu
uotanto- ja kaivoshank-keiden totteutuminen voi aiheutta
aa heikentyn
neitä mahdo
ollisuuksia m
markkinoida Lestijärven
n
aluetta ja seutua edelleen erämai sena retkeily
yalueena. Hankkeet eivä
ät estä tai suoraan
s
vai-keuta luon
nto- ja eräm
matkailun op
peratiivista toimintaa,
t
mutta
m
usean tuulivoimah
hankkeen ja
a
mahdollise
esti muun ty
yyppisten ha
ankkeiden to
oteutuessa luonto- ja errämatkailupa
alveluille ai-heutuu painetta muutttaa toiminta
aansa ja ma
arkkinointistrrategioitaan.. Toisaalta usean
u
hank-keen raken
ntuessa sam
maan aikaan alueella han
nkkeen vuok
ksi työssä kä
äyvät ja majoittuvat ih-miset voiva
at tuoda uuttta asiakasku
untaa luonto
o- ja erämatk
kailulle.
Eri hankke
eista seudun elinkeinoille
e aiheutuvien yhteisvaik
kutusten void
daan arvioida olla koko-naisuutena
a pääosin my
yönteisiä.

22.4.8

Liikenne

Tuulivoima
apuistojen rakentamisellla voi olla merkittäviä
ä yhteisvaik
kutuksia kuljetusreittien
n
maanteihin
n, mikäli rak
kentaminen ajoittuu sam
maan ajanko
ohtaan. Lähia
alueen muid
den tuulivoi-mapuistoje
en tuulivoim
maloiden osa
at kuljetetaa
an todennäk
köisesti myö
ös Kokkolan satamasta,,
jolloin liike
enne Kokkolan satamassta hankealu
ueille johtavilla teillä lisä
ääntyy. Kuljjetusreiteillä
ä
yhteisvaiku
utuksia voi aiheutua
a
valttateille 8, 13
3 ja 28, seututeille 749,, 751, 756 ja
a 775. Mah-dollisesti kantatielle
k
58
5 voi myö
ös aiheutua yhteisvaiku
utuksia, mik
käli esimerkiksi muiden
n
hankkeiden
n murske- ta
ai betonikulj etuksia saap
puu Lestijärv
ven suunnassta.
Mikäli kaik
kkia tuulivoimapuistoja rakennettaiisiin samana
aikaisesti, liiikenteen lis
sääntyminen
n
heikentäisi jonkin verrran maantei den liikenteen toimivuutta ja liiken
nneturvallisuutta. Tällöin
n
raskas liike
enne kulkisi henkilöauto liikennettä hitaammin
h
ja
a lisäisi ohitttamistarvetta teillä. Vai-273
3
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YHTEISVA
AIKUTUKS
SET MUIDEN HANK
KKEIDEN KANSSA
K

kutukset ajjoittuvat rak
kentamisvaih
heeseen, jon
nka jälkeen liikennemäärät palautu
uvat ennalennettaisiin
leen. On ku
uitenkin epättodennäköistä, että kaik
kki lähialuee
en tuulivoima
apuistot rake
täysin samanaikaisesti,, joten yhte
eisvaikutus liiikenteeseen
n muiden tuulivoimapuisstohankkeiden kanssa olisi tällöin edellä arvioitua lievemp
pi.
Teerinevan turvetuotan
ntohankkeen
n liikenne kä
äyttäisi mah
hdollisesti ainakin ositta
ain tuulivoimapuiston huoltotieverrkostoa ja samoja ylem
mmän tieverk
kon teitä. Mikäli Teerine
evan turvetuotanto olisi toiminnas
ssa tuulivoim
mahanketta rakennettas
ssa, hankkeiden liikente estä aiheutuisi vähäis
siä yhteisvaikutuksia. Mikäli
M
tuulivo
oimahankkee
en rakentam
minen on oh
hi turvetuotannon alka
aessa, yhteis
svaikutuksia ei aiheudu.

22.5

Sähkönsiirron yhte
eisvaikutu
ukset

22.5.1 Yh
hdyskuntarrakenne ja maankäytt ö
Valtakunnallisissa alueidenkäyttöta
avoitteissa to
odetaan, että voimajohtolinjauksissa
a on ensisiödynnettävä olemassa olevia johtokä
äytäviä.
jaisesti hyö
Sähkönsiirtovaihtoehdo
ossa VEB hankealueella tuotettu sähkö siirretää
än 110 kV illmajohdolla
luoteeseen olemassa olevan
o
400 kV
k voimajoh don varteen
n rakennetta
avalle 400/1 10 kV sähköasemalle. Sähkönsiirrtovaihtoehdossa VEB ol emassa olev
va voimajohto on verratttain lähellä
ja uutta joh
htokäytävää
ä muodostuu
u kahdeksan
n kilometriä. Vaihtoehdo
ossa VEC ha
ankealueella
tuotettu sähkö siirretään ensin ka
ahdeksan killometrin pituisella 110 kV ilmajohd
dolla (sama
kuin VEB) luoteeseen olemassa
o
olevan 400 kV voimajohdo
on varteen ra
akennettava lle 400/110
kV sähköas
semalle ja siitä 58 kilometrin pituise
ella 400 kV ilmajohdolla etelään Alajjärven sähköasemalle. Valtaosa uudesta
u
voim
majohtoreitisstä sijoittuu olemassa olevan Fingrid
d Oyj:n 2 x
400 kV Pikkarala-Alajärvi voimajoh
nalle ja tote
htoreitin rinn
euttaa näin valtakunnall
v
isten alueidenkäyttöta
ava toteutavoitteiden suosituksia
s
hyvin verratttuna siihen että hankk
keesta vastaa
taisi voimajjohtonsa uud
dessa käytäv
vässä. Voim
majohdon toteuttaminen yhteisellä jo
ohtoalueella
vähentää uutta johtoaluetta varten
n raivattavan
n metsän määrää
m
ja ma
aa-alan tarv
ve vähenee.
Näin lievennetään yhdy
yskuntaraken
nteeseen ja maankäyttö
öön kohdistuvia vaikutuk
ksia.
Jos lähimp
pien tuulivoimahankkeid
den hankkeiista vastaav
vat pystyvät toteuttam
maan hankkeidensa va
aatimat sähk
könsiirtoreitiit yhteistyösssä ja samoissa voimajo
ohtopylväissä
ä, lieventää
se edelleen maankäyttö
öön kohdistu
uvia yhteisva
aikutuksia.

22.5.1 Maisema
Suunnitellut voimajohd
dot sijoittuva
at pääosin pe
eitteiseen ja
a topografialttaan suhteelllisen tasaiämaastoon, joten
j
maisemavaikutukssia ei juuri synny.
s
Eri tu
uulivoimahan
nkkeissa on
seen metsä
suunniteltu Alajärven sähköasema
s
alle suuntaav
via sähkönsiirron voima
ajohtoja. Sä hköaseman
ympäristöss
sä ei kuitenkaan Fingrid
d Oyj:ltä saa
atujen tietojen mukaan rakenneta ttäysin uusia
ilmajohtoja, vaan johto
oja viedään yhteispylvä
äisiin tai suo
oritetaan ole
evien johtoj en jänniteuutoksia. Eri hankkeiden
n voimajohdo
oista aiheutuvat maisem
malliset yhte
eisvaikutuktasojen mu
set jäävät s
siten vähäisiksi.

22.5.2 Liikenne
Merkittävim
mmät vaikutukset liikentteeseen aih eutuvat voimajohdon ra
akentamisen
n aikana ja
koostuvat llähinnä voim
majohdon laitteiston, ra kennusmate
eriaalin ja ka
aapeleiden y
yksittäisistä
kuljetuksistta. Itse asen
nnustyömaa on maastosssa jatkuvas
sti eteenpäin
n kulkeva, e
eikä vaikuta
merkittäväs
sti liikentees
seen voimajo
ohtoa lähellä
ä olevilla teillä. Useiden hankkeiden sähkönsiirron rakenta
aminen sama
aan aikaan voi
v aiheuttaa
a vähäistä yhteisvaikutu
usta liikentee
en sujuvuudelle, muttta tällaisen tilanteen toteutuminen on melko epätodennkä
e
äköistä, kosska liikenne
hajautuu laajemmalle tieverkolle.
t

22.6

Louhinna
an yhteisv
vaikutukse
et

Louhittavatt alueet sijaitsevat etäällä (useita k
kilometrejä) muista han
nkkeista ja llouhittavien
alueiden pin
nta-ala on kokonaisuus
k
huomioon o
ottaen suhteellisen pieni (6,15 ha). Lisäksi louhinta paino
ottuu rakenta
amisaikaan, jolloin louh
hinnan ja mu
urskauksen aiheuttamie n vaikutusten kesto on varsin raja
attu. Näin ollen louhinna
alla ei ole yhteisvaikutuk
ksia muiden hankkeiden
kanssa.
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23.

VAIHTO
OEHTO 0
0: HANKK
KEEN TO
OTEUTTA
AMATTA JÄTTÄJ
MISEN VAIKUT
TUKSET

Nollavaihto
oehdossa on tarkasteltu tilannetta, jossa
j
uusia tuulivoimalo
t
oita ei rakenn
neta. Tällöin
n
vastaava energiamäär
e
rä tuotetaan
n muilla tuo
otantokeinoilla tai tarviittava energ
gia ostetaan
n
muualta.
Nollavaihto
oehdossa alu
ueen nykyin
nen maankäy
yttö ja yhdy
yskuntaraken
nne pysyisiv
vät nykyisen
n
kaltaisina. Tällöin alue
een käyttö m
metsätaloud
dessa ja virk
kistyskäytösssä jatkuisivat nykyisel-lään. Aluee
elle saatetaa
an suunnitell a uusia käytttömuotoja.
Nollavaihto
oehdossa alu
ueen luonto ja maisema
a jatkaisivatt luontaista kehitystään
n. Muutoksia
a
nykytilaan voi tapahtua muiden ha
ankkeiden ta
ai toimintoje
en seuraukse
ena. Alueella
a metsähak-kuut ovat mahdollisia ja näiden se
eurauksena suunnitellun
n tuulivoima puiston alue
eelle kohdis-tuisi saman
nkaltaisia va
aikutuksia ku
uin tuulivoim
mapuiston ra
akentamisen
na aikana tehtävistä rai-vauksista.
Hankealuettta koskevaa
a tuulivoima
apuiston osa
ayleiskaavaa ei nollavaih
htoehdossa tarvitse
t
laa-tia. Nollava
aihtoehdossa
a sähkönsiirrron maankä
äyttövaikutuk
ksia ei myösskään aiheud
du lainkaan.
Suunniteltu
ujen johtoalueiden maan
nkäyttö jatk
kuu nykyisen
n kaltaisena ja kehittyy muun suun-nitellun tai alueelle tule
evaisuudesssa kohdistuva
an uuden ma
aankäytön m
mukaisesti.
Nollavaihto
oehdossa tuulivoimapuissto ei aiheuta vaikutuks
sia linnustoo
on tai muuh
hun eläimis-töön. Hankealueella metsänkäsitt
m
telytoimet tulisivat
t
luultavasti jatk
kumaan nyk
kyisellään ja
a
vaikuttama
aan alueen pesimälinnu
ustoon rake
enteeseen ja
atkossakin. Muuttolinnu
uston osalta
a
alueen nyk
kytila todenn
näköisesti sä
äilyisi, koska
a lintujen tö
örmäysriski e
ei kasva. Alueen kautta
a
muuttavaa
an linnustoon ja sen lä
äheisyydessä
ä lepäilevään linnustoon
n vaikuttava
at kuitenkin
n
myös mahd
dolliset lähia
alueen muutt hankkeet.
Maisemaan
n ja kulttuuriympäristöön
n ei aiheudu
u vaikutuksia
a.
Nollavaihto
oehdossa lou
uhinnan vaik
kutukset tote
eutuvat ositttain, sillä lou
uhittavista alueista
a
suu-remmalle (4,15
(
ha) on
n myönnetty
y maa-ainestten ottamislu
upa. Louhinn
nan intensite
eetti on nol-lavaihtoehd
dossa muita vaihtoehtojja vähäisempi, mutta toiminnan kok
konaiskesto on todennä-köisesti me
erkittävästi (useita vuossia) pidempi. Tämä johtuu siitä, että
ä louhinnan etenemisen
n
määrää alueellinen kiv
viaineksen k
kysyntä. Kysyntä Lestijärvellä ja ssen lähiympä
äristössä on
n
vuositasolla huomattavasti tuulivo
oimapuiston
n rakentamis
sen aiheutta
amaa raken
ntamisen ai-kaista kivia
ainesmenekk
kiä pienemp ää. Louhinnan ja mursk
kauksen toim
minnanaikaiset vaikutuk-set (kuten melu ja pö
öly) ovat no
ollavaihtoehd
dossa toimin
nnan aikana samat, kuin muissakin
n
vaihtoehdo
oissa. Toimin
nnan kesto ttyöpäivinä on
o lyhyempi, mutta jaka
autuu pidem
mmälle aika-välille. Pintta-alallisesti vaikutuksett kohdistuvat pienemmälle alueelle, mutta vaiku
utusaika en-nen ottoalu
ueen maisem
mointia on e nnalta arvio
oidan muita vaihtoehtoja
v
a pidempi johtuen enna-koidusta kiiviaineksen menekistä.
m
Nollavaihto
oehdossa eiv
vät toteudu hankkeen ra
akentamisen ja toiminna
an aikaiset haitalliset
h
taii
myönteisett ympäristöv
vaikutukset,, eivätkä po
ositiiviset vaikutukset alluetalouteen
n. Nollavaih-toehdossa Lestijärven tuulivoimap uiston hanke
e ei edesauta Suomen p
pyrkimyksiä lisätä uusiu-tuvan enerrgian tuotanttoa sekä site
en vähentää haitallisia päästöjä ja il mastovaikuttuksia.
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VAIHTOE
EHTOJEN VERTAILU
V
U JA TOTE
EUTTAMIS
SKELPOISU
UUS

24.

VAIHTO
OEHTOJE
EN VERTA
AILU JA TOTEUT
TTAMISK
KELPOISUUS

24.1

Vaihtoeh
htojen verttailu

Tässä kapp
paleessa esittetään hankk
keen vaikutu
ukset vaikuttustyypeittäin tiivistetystti taulukkomuodossa. Taulukossa on pyritty tuomaan
t
es ille keskeisim
mmät vaikutukset vaiku
utustyypeittäin sekä arvio niiden merkittävyyd
m
destä. Laaje
emmin vaiku
utuksia on kä
äsitelty kunk
kin aihealueen omassa
a kappaleess
sa. Vaikutus
sten merkittä
ävyys on ilm
maistu viisipo
ortaisella assteikolla värikoodein:
Myönteis
siä vaikutuk
ksia

Ei vaikutuk
ksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia
a

Koh
htalaisia hai-tallisia
vaikutuksia

Merrkittäviä
haitallisia
vaik
kutuksia

Taulukko 24‐11. Hankevaihtoeehtojen (VE 1, VE2 ja VE3) m erkittävimmät vaikutukset ve
errattuna nykyttilanteeseen ja
hankkeen totteuttamatta jättämiseen (nollaavaihtoehto).
TUULIVOIM
MAPUISTO

Melu

VAIHTOEHTO 1

VA
AIHTOEHTO 3

Enintä
ään 118 tuulliEninttään 118 tuu
uliEninttään 87 tuuliivoivoimalaitosta, joiden
voima
alaitosta, joid
den
malaittosta, joiden
n nanapako
orkeus on no
oin
napak
korkeus on noin
n
pakork
keus on noin
n 170
137 me
etriä ja yksik
kkö- 170 me
etriä ja yksik
kkö- metriä ja yksikkötteho
teh
ho 3,5 MW
te
eho 3,5 MW
3,5 MW
Melumallinnusten mukaan VN
Np mukaiset mem
lutason ohjearvot eivät
ylity yhd
denkään asuin
nrakennuks
sen kohdalla.
YM:n su
uunnitteluohjearvot ylitty
yvät hieman 10
1
asuinrak
kennuksen kohdalla, jo
oista 3 asuinra
akennustta sijoittuu valllitsevat tu
uulet puhaltavat
asuinrak
kennusten suu
untaan. Lo
omarakennusten
osalta VNp
V
mukainen
ohjearvo
o voi ylittyä neljän loma
arakennuksen
n
kohdalla
a ja YM:n suun
nnitteluoh
hjearvo 61 lom
marakennu
uksen kohdalla
a
pääasias
ssa Ilolanlahden
rannalla
a.
Matalata
aajuisen melun
mallinnu
uslaskelmien mum
kaan Asumisterveysohjeen mu
ukaiset melun
ohjearvo
ot rakennuste
en
sisällä eivät
e
ylity mis-sään kohteessa oletusääneneristävyydellä
laskettuna. Jos rakennuksen ulkovaipan ää
äneneristtävyys on heik
kko,
voi muu
utamassa koh-teessa ohjearvot
o
ylittyä.
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VAIIHTOEHTO 2

Meluma
allinnusten mu
ukaan VN
Np mukaiset mem
lutason
n ohjearvot eiv
vät
ylity yh
hdenkään asuiinrakennuk
ksen kohdalla.
YM:n su
uunnitteluohje
earvot ylitttyvät hieman 10
asuinra
akennuksen ko
ohdalla, jo
oista 3 asuinrakennussta sijoittuu va
allitsevat tu
uulet puhaltav
vat
asuinra
akennusten su
uuntaan. Lo
omarakennusten
osalta V
VNp mukainen
n
ohjearv
vo voi ylittyä neln
jän lom
marakennuksen
kohdall a ja YM:n suu
unnitteluo
ohjearvo 61 lo
omarakennu
uksen kohdallla
pääasia
assa Ilolanlahd
den
rannalla
a.

VAIH
HTOEHTO 0

Uusia
a voimaloita
ei rakenneta
r

Meluma
allinnusten mu
uVaikuttuksia ei aikaan VNp mukaiset m
melu- heudu
u.
tason ohjearvot
o
eivä
ät
ylity yh
hdenkään asuiinrakennuk
ksen kohdalla..
YM:n suunnitteluohje
earvot ylittyvät hieman 1
asuinra
akennuksen ko
ohdalla. Lomarakennus
L
sten
osalta VNp
V
mukainen
n
ohjearv
vo voi ylittyä 1
lomarakennuksen ko
ohdalla ja YM
M:n suunnittelluohjearvo 5 lomarakenn
nuksen koh
hdalla. Meluva
aikutukset ovat huomatttavasti piene
emmät kuin va
aihtoehdoissa VE1 ja VE
E2.

Matalattaajuisen melu
un
mallinn
nuslaskelmien mukaan Asumisterveyso
ohMatalattaajuisen melu
un
jeen mukaiset melun
n
mallinn
nuslaskelmien mu- ohjearv
vot rakennuste
ten
kaan Assumisterveyso
ohsisällä eivät ylity misssään
jeen mu
ukaiset melun
n
kohteessa oleohjearv
vot rakennuste
en
tusääne
eneristävyyde
ellä
sisällä e
eivät ylity mis
slaskettu
una. Jos raken
nnuksään ko
ohteessa olesen ulk
kovaipan äätusääne
eneristävyyde
ellä
neneris
stävyys on heiikko,
laskettu
una. Jos raken
nvoi muutamassa koh
hteesnuksen ulkovaipan ääsa ohje
earvot ylittyä, mutnenerisstävyys on heiikko, ta se on hyvin epäto
odenvoi muu
utamassa koh
hnäköisttä.
teessa ohjearvot ylittyä.
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TUULIVOIMAPUISTO

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

VAIHTOEHTO 0

Louhinnan meluvaikutukset rajoittuvat rakentamisaikaan, eivätkä
melutasot ylitä toiminnalle asetettuja rajaarvoja.

Louhinnan meluvaikutukset rajoittuvat rakentamisaikaan, eivätkä
melutasot ylitä toiminnalle asetettuja rajaarvoja.

Louhinnan meluvaikutukset rajoittuvat rakentamisaikaan, eivätkä melutasot ylitä toiminnalle
asetettuja raja-arvoja.

Louhinnan meluvaikutukset toteutuvat osittain, sillä
toiselle louhittavista alueista on
myönnetty maaaineslupa. Melutasot eivät ylitä toiminnalle asetettuja
raja-arvoja

Varjostus ja
vilkkuminen

Varjostusvaikutuksia aiheutuu jonkin verran
asuinrakennuksille tuulipuistoalueen ja kirkonkylän välissä, Ylä-Lestin
kylän eteläosassa, Mustikankylän länsiosissa,
Koivukankaalla ja Itälahdella.

Varjostusvaikutuksia aiheutuu jonkin verran
asuinrakennuksille tuulipuistoalueen ja kirkonkylän välissä, Ylä-Lestin
kylän eteläosassa, Mustikankylän länsiosissa,
Koivukankaalla ja Itälahdella. Vaihtoehdossa
VE2 syntyy eniten varjostusvaikutuksia.

Varjostusvaikutuksia aiheutuu jonkin verran
asuinrakennuksille tuulipuistoalueen ja kirkonkylän välissä, Similän kylän
eteläosassa ja Mustikankylän länsiosissa. Varjostusvaikutuksia on vähemmän kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2.

Vaikutuksia ei aiheudu.

Ilmasto ja
ilmanlaatu

Hanke edistää uusiutuvalla energialla tuotettavan sähkön tuotantoa ja
vähentää pitkällä aikavälillä muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä.
Esim. hiilidioksidipäästöt/vuosi verrattuna
vaihtoehtoon VE0 olisivat noin 733000 tonnia
vähemmän.

Hanke edistää uusiutuvalla energialla tuotettavan sähkön tuotantoa ja
vähentää pitkällä aikavälillä muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä.
Esim. hiilidioksidipäästöt/vuosi verrattuna
vaihtoehtoon VE0 olisivat noin 733000 t vähemmän

Hanke edistää uusiutuvalla energialla tuotettavan sähkön tuotantoa ja
vähentää pitkällä aikavälillä muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä.
Esim. hiilidioksidipäästöt/vuosi verrattuna vaihtoehtoon VE0 olisivat
noin 540600 t vähemmän

Hankkeen positiiviset vaikutukset
päästöjen vähenemiseen jäävät toteutumatta.

Louhinnan pölypäästöt
yht. 4,1 t rajoittuvat
louhittavien alueiden välittömään lähiympäristöön.

Louhinnan pölypäästöt
yht. 4,1 t rajoittuvat
louhittavien alueiden välittömään lähiympäristöön.

Vaikutukset maa- ja kallioperään ilmenevät rakennuspaikkojen maanpinnan poistona. Toiminnan aikana ja toiminnan
lopettamisen jälkeen
hankkeella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia maa- tai kallioperään, mutta hanke rajoittaa maa- ja kallioperän hyödynnettävyyttä
rakennetulla alueella.

Vaikutukset maa- ja kallioperään ilmenevät rakennuspaikkojen maanpinnan poistona. Toiminnan aikana ja toiminnan
lopettamisen jälkeen
hankkeella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia maa- tai kallioperään, mutta hanke rajoittaa maa- ja kallioperän hyödynnettävyyttä
rakennetulla alueella.

Louhittavilta alueilta
maa- ja kallioperä poistetaan, mutta maaperä
palautuu takaisin maisemoinnin myötä.

Louhittavilta alueilta
maa- ja kallioperä poistetaan, mutta maaperä
palautuu takaisin maisemoinnin myötä.

Maa- ja kallioperä, pintaja pohjavedet

Louhinnan pölypäästöt
yht. 3,6 t rajoittuvat louhittavien alueiden välittömään lähiympäristöön.

Vaikutukset maa- ja kallioperään ilmenevät rakennuspaikkojen maanpinnan poistona. Toiminnan aikana ja toiminnan
lopettamisen jälkeen
hankkeella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia maa- tai kallioperään, mutta hanke rajoittaa maa- ja kallioperän hyödynnettävyyttä
rakennetulla alueella.
Vaikutukset pienemmät
kuin vaihtoehdoissa VE1
ja VE2.

Louhinnan pölypäästöt yht. 2,7 t
rajoittuvat louhittavien alueiden
välittömään lähiympäristöön.

Ei tuulivoimasta
johtuvia vaikutuksia
maa- ja kallioperään, pintavesiin tai
pohjavesiin.
Louhinnan maa- ja
kallioperään, pintavesiin ja pohjavesiin
kohdistuvat vähäiset vaikutukset
toteutuvat osin,
sillä toiselle louhittavista alueista on
myönnetty maaaineslupa.

Louhittavilta alueilta
maa- ja kallioperä poistetaan, mutta maaperä
palautuu takaisin maisemoinnin myötä.
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Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Kohtalaisia haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

Rakentamisaikainen kiintoaineshuuhtouma voi
lisätä pintavesien sameutta ja humuspitoisuutta. Huoltoteiden rakentamisen mahdollisesti
aiheuttamat uomien tukokset ja muutokset veden virtaukseen vesistöjen välittömässä läheisyydessä mahdollisia.
Kokonaisvaikutus enintään kohtalainen, herkkien kohteiden (Lehtosenjoki) osalta riski
suurempi vaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 kuin vaihtoehdossa VE3. Rakentamisen tavoilla ja ajoittamisella voidaan lieventää vaikutuksia ja riskejä.

Rakentamisaikainen kiintoaineshuuhtouma voi
lisätä pintavesien sameutta ja humuspitoisuutta. Huoltoteiden rakentamisen mahdollisesti
aiheuttamat uomien tukokset ja muutokset veden virtaukseen vesistöjen välittömässä läheisyydessä mahdollisia.
Kokonaisvaikutus enintään kohtalainen, herkkien kohteiden (Lehtosenjoki) osalta riski
suurempi vaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 kuin vaihtoehdossa VE3. Rakentamisen tavoilla ja ajoittamisella voidaan lieventää vaikutuksia ja riskejä.

Rakentamisaikainen kiintoaineshuuhtouma voi
lisätä pintavesien sameutta ja humuspitoisuutta. Huoltoteiden rakentamisen mahdollisesti
aiheuttamat uomien tukokset ja muutokset veden virtaukseen vesistöjen välittömässä läheisyydessä mahdollisia.
Kokonaisvaikutus vähäinen ja herkkien kohteiden (Lehtosenjoki) osalta riski pienempi vaihtoehdossa VE3 kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2.
Rakentamisen tavoilla ja
ajoittamisella voidaan
lieventää vaikutuksia ja
riskejä.

Louhinnan aiheuttama
pintavalunnan muutos
on vähäinen.

Louhinnan aiheuttama
pintavalunnan muutos
on vähäinen.

Rakentamisen aiheuttamat vaikutukset pohjaveden muodostumis- ja
kulkeutumisolosuhteisiin
maaperässä riippuvat
perustamistavasta ja
siitä, miten lähellä pohjavedenpinta on maan
tasoa ja onko pohjavesi
paineellista vai ei. Voimaloiden perustamiseen
liittyvä kaivutyö ja huoltoteiden rakentaminen
voi heikentää pohjaveden laatua tilapäisesti.
Tuulipuiston rakentamisja toiminta-aikaan liittyy
riski työkoneiden tai
voimaloiden öljypäästöistä.

Rakentamisen aiheuttamat vaikutukset pohjaveden muodostumis- ja
kulkeutumisolosuhteisiin
maaperässä riippuvat
perustamistavasta ja
siitä, miten lähellä pohjavedenpinta on maan
tasoa ja onko pohjavesi
paineellista vai ei. Voimaloiden perustamiseen
liittyvä kaivutyö ja huoltoteiden rakentaminen
voi heikentää pohjaveden laatua tilapäisesti.
Tuulipuiston rakentamisja toiminta-aikaan liittyy
riski työkoneiden tai
voimaloiden öljypäästöistä.

Rakentamisen aiheuttamat vaikutukset pohjaveden muodostumis- ja
kulkeutumisolosuhteisiin
maaperässä riippuvat
perustamistavasta ja
siitä, miten lähellä pohjavedenpinta on maan
tasoa ja onko pohjavesi
paineellista vai ei. Voimaloiden perustamiseen
liittyvä kaivutyö ja huoltoteiden rakentaminen
voi heikentää pohjaveden laatua tilapäisesti.
Tuulipuiston rakentamisja toiminta-aikaan liittyy
riski työkoneiden tai
voimaloiden öljypäästöistä.

Voimalat eivät sijoitu
pohjavesialueelle, joten
vaikutukset ovat merkitykseltään vähäisiä.

Voimalat eivät sijoitu
pohjavesialueelle, joten
vaikutukset ovat merkitykseltään vähäisiä.

Voimalat eivät sijoitu
pohjavesialueelle, joten
vaikutukset ovat merkitykseltään vähäisiä.

Louhinnan aiheuttama
pohjavesitilanteen muutos on vähäinen.

Louhinnan aiheuttama
pohjavesitilanteen muutos on vähäinen.

Louhinnan aiheuttama
pohjavesitilanteen muutos on vähäinen.

Louhinnan aiheuttama
pintavalunnan muutos
on vähäinen.

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia
VAIHTOEHTO 0
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VAIHTOEHTO 0

Kasvillisuus ja
luontotyypit

Rakentamisalueet sijoittuvat luontotyypeiltään
ja kasvillisuudeltaan tavanomaisten talousmetsien ja suomuuttumien
alueille. Vaikutus kokonaisuutena talousmetsien luontotyypeille ja
kasvillisuudelle pääosin
vähäinen.

Rakentamisalueet sijoittuvat luontotyypeiltään
ja kasvillisuudeltaan tavanomaisten talousmetsien ja suomuuttumien
alueille. Vaikutus kokonaisuutena talousmetsien luontotyypeille ja
kasvillisuudelle pääosin
vähäinen.

Rakentamisalueet sijoittuvat luontotyypeiltään
ja kasvillisuudeltaan tavanomaisten talousmetsien ja suomuuttumien
alueille. Vaikutus kokonaisuutena talousmetsien luontotyypeille ja
kasvillisuudelle pääosin
vähäinen.

Tuulivoiman rakentamisalueet ovat
edelleen tavanomaisessa metsätalouskäytössä.

Metsien kasvillisuutta
poistuu enemmän kuin
vaihtoehdossa VE3.

Metsien kasvillisuutta
poistuu enemmän kuin
vaihtoehdossa VE3.

Louhinta poistaa kasvillisuuden kokonaan louhittavilta alueilta. Muutos
on osin palautuva maisemoinnin jälkeen. Louhinnan vaikutukset karun talousmetsän kasvillisuuteen ovat vähäiset.

Louhinta poistaa kasvillisuuden kokonaan louhittavilta alueilta. Muutos
on osin palautuva maisemoinnin jälkeen. Louhinnan vaikutukset karun talousmetsän kasvillisuuteen ovat vähäiset.

Metsien kasvillisuutta
poistuu vähemmän kuin
vaihtoehdoissa VE 1 ja
VE 2

Tuliniemennevan lähimmillä rakentamistoimilla
saattaa olla lievää haitallista vaikutusta arvokkaaksi todetun suon vesitasapainolle. Siivennevan ympäristön voimaloilla kohtalaista haittaa
Natura -luontotyypeille
ja tältä osin voimalasijoittelua on suositeltava
muuttaa.

Tuliniemennevan lähimmillä rakentamistoimilla
saattaa olla lievää haitallista vaikutusta arvokkaaksi todetun suon vesitasapainolle. Siivennevan ympäristön voimaloilla kohtalaista haittaa
Natura -luontotyypeille
ja tältä osin voimalasijoittelua on suositeltava
muuttaa.

Ei eroa vaihtoehtojen
VE1 ja VE 2 välillä

Ei eroa vaihtoehtojen
VE1 ja VE 2 välillä

VE 3:lla on vähemmän
vaikutuksia arvokkaille
luontokohteille, kuin VE
1 ja VE 2

Rakentaminen muuttaa
elinympäristöjä, mutta
vaikutukset vähäisiä tavanomaisen lajiston
kohdalla. Linnustollisesti
arvokkaiden kohteiden
ympärille sijoittuvat tuulivoimalat aiheuttavat
häiriötä linnustolle. Tuulivoimaloita sijoittuu
sääksen pesäpaikan ja
saalistusalueen väliin
sekä toisen pesäpaikan
läheisyyteen. Voimaloita
sijoittuu myös kurkien
lepäilyalueen ja yöpymisalueen väliin.

Rakentaminen muuttaa
elinympäristöjä, mutta
vaikutukset vähäisiä tavanomaisen lajiston
kohdalla. Linnustollisesti
arvokkaiden kohteiden
ympärille sijoittuvat tuulivoimalat aiheuttavat
häiriötä linnustolle. Tuulivoimaloita sijoittuu
sääksen pesäpaikan ja
saalistusalueen väliin
sekä toisen pesäpaikan
läheisyyteen. Voimaloita
sijoittuu myös kurkien
lepäilyalueen ja yöpymisalueen väliin.

Rakentaminen muuttaa
elinympäristöjä, mutta
vaikutukset vähäisiä tavanomaisen lajiston
kohdalla. Linnustollisesti
arvokkaiden kohteiden
ympärille sijoittuvat tuulivoimalat aiheuttavat
häiriötä linnustolle. Tuulivoimaloita sijoittuu
sääksen pesäpaikan ja
saalistusalueen väliin
sekä toisen pesäpaikan
läheisyyteen. Voimaloita
sijoittuu myös kurkien
lepäilyalueen ja yöpymisalueen väliin.

Vaikutukset voimakkaampia kuin vaihtoehdossa VE1, koska voimalat suurempia.

Vaikutukset vähäisempiä
kuin vaihtoehdoissa VE1
ja VE2, koska voimaloita
vähemmän.

Arvokkaat
luontokohteet

Linnusto

Louhinta poistaa
kasvillisuuden toiselta louhittavista
alueista, sillä sille
on myönnetty maaaineslupa. Louhinnan vaikutukset
kasvillisuuteen ovat
vähäiset.

Louhinta poistaa kasvillisuuden kokonaan louhittavilta alueilta. Muutos
on osin palautuva maisemoinnin jälkeen. Louhinnan vaikutukset karun talousmetsän kasvillisuuteen ovat vähäiset.
Tuliniemennevan lähimmillä rakentamistoimilla
saattaa olla lievää haitallista vaikutusta arvokkaaksi todetun suon vesitasapainolle. Siivennevan Natura-aluetta lähin
rakentaminen sijoittuu
etäämmälle, ja hydrologiset vaikutukset jäävät
vähäisiksi.

Tuulivoima ei muuta arvokkaiden
luontokohteiden
olosuhteita alueella

Tuulivoima ei muuta lintujen elinolosuhteita hankealueella.

279

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

Myönteisiä vaikutuksia

TUULIVOIMAPUISTO
Eläimistö

Kalasto

Naturaalueet, suojelualueet ja
suojeluohjelmien alueet
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Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Kohtalaisia haitallisia
vaikutuksia

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

VAIHTOEHTO 0

Vaikutukset peruslajistolle vähäiset. Häiriövaikutus metsäpeuran vasomisalueille saattaa olla
kohtalainen Siivennevan
ja Linjasalmennevan lähialueilla. Voimalasijoittelun tarkentaminen sekä rakentamistoimien
ajoittaminen vähentävät
häiriövaikutusta

Vaikutukset peruslajistolle vähäiset. Häiriövaikutus metsäpeuran vasomisalueille saattaa olla
kohtalainen Siivennevan
ja Linjasalmennevan lähialueilla. Voimalasijoittelun tarkentaminen sekä rakentamistoimien
ajoittaminen vähentävät
häiriövaikutusta

Vaikutukset peruslajistolle vähäiset. Häiriövaikutus metsäpeuran vasomisalueille saattaa olla
kohtalainen Siivennevan
ja Linjasalmennevan lähialueilla. Voimalasijoittelun tarkentaminen sekä rakentamistoimien
ajoittaminen vähentävät
häiriövaikutusta

Louhinnan vaikutukset eläimistöön
ovat vähäiset, sillä
louhinta kohdistuu
yhdelle alueelle
(4,15 ha).

Louhinnan vaikutukset
vähäiset, sillä louhinta
kohdistuu suhteellisen
suppealle alueelle (yht.
6,15 ha).

Louhinnan vaikutukset
vähäiset, sillä louhinta
kohdistuu suhteellisen
suppealle alueelle (yht.
6,15 ha).

Louhinnan vaikutukset
vähäiset, sillä louhinta
kohdistuu suhteellisen
suppealle alueelle (yht.
6,15 ha).

Lestijärven (järvi) kalastolle ei arvioida aiheutuvan hankkeesta vaikutuksia.

Lestijärven (järvi) kalastolle ei arvioida aiheutuvan hankkeesta vaikutuksia.

Lehtosenjoen kalastolle
aiheutuu vähäistä väliaikaista häiriötä rakentamisaikaisesta melusta ja
voimaloiden toiminnan
aikaisesta varjostuksesta.

Lehtosenjoen kalastolle
aiheutuu vähäistä väliaikaista häiriötä rakentamisaikaisesta melusta ja
voimaloiden toiminnan
aikaisesta varjostuksesta.

Lestijärven (järvi) kalastolle ei arvioida aiheutuLouhinnalla ei ole
van hankkeesta vaikutukvaikutuksia kalassia.
toon.
Lehtosenjoen kalastolle
aiheutuu vähäistä väliaikaista häiriötä rakentamisaikaisesta melusta ja
voimaloiden toiminnan
aikaisesta varjostuksesta.

Rakentaminen voi aiheuttaa kiintoaineksen
huuhtoutumista Lehtosenjokeen, riski kohtalainen, todennäköisyyttä
voidaan lieventää
asianmukaisilla rakentamisen tavoilla ja ajoittamisella. Huoltotien sijoittamista Lehtosenjoen
yli tulisi välttää jatkosuunnittelussa.

Rakentaminen voi aiheuttaa kiintoaineksen
huuhtoutumista Lehtosenjokeen, riski kohtalainen, todennäköisyyttä
voidaan lieventää
asianmukaisilla rakentamisen tavoilla ja ajoittamisella. Huoltotien sijoittamista Lehtosenjoen
yli tulisi välttää jatkosuunnittelussa.

Rakentaminen voi aiheuttaa kiintoaineksen
huuhtoutumista Lehtosenjokeen, riski enintään kohtalainen, todennäköisyyttä voidaan lieventää asianmukaisilla
rakentamisen tavoilla ja
ajoittamisella. Huoltotien
sijoittamista Lehtosenjoen yli tulisi välttää jatkosuunnittelussa.

Vaikutukset vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 samaa
luokkaa ja suuremmat
kuin vaihtoehdossa VE3.

Vaikutukset ovat vähäiVaikutukset vaihtoehsemmät kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 samaa doissa VE1 ja VE2.
luokkaa ja suuremmat
kuin vaihtoehdossa VE3. Louhinnalla ei ole vaikutuksia kalastoon.

Louhinnalla ei ole vaikutuksia kalastoon.

Louhinnalla ei ole vaikutuksia kalastoon.

Siivennevan ympäristön
voimaloilla kohtalaista
haittaa Natura luontotyypeille ja tältä
osin voimalasijoittelua
on suositeltava muuttaa.

Siivennevan ympäristön
voimaloilla kohtalaista
haittaa Natura luontotyypeille ja tältä
osin voimalasijoittelua
on suositeltava muuttaa.

Louhinnalla ei ole vaikutuksia suojelukohteisiin

Louhinnalla ei ole vaikutuksia suojelukohteisiin

Siivennevan ympäristön
voimaloilla kohtalaista
haittaa natura luontotyypeille ja tältä
osin voimalasijoittelua
on suositeltava muuttaa.
Louhinnalla ei ole vaikutuksia suojelukohteisiin

Louhinnalla ei ole
vaikutuksia suojelukohteisiin
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Riistatalous,
metsästys,
virkistys

Maankäyttö ja
yhdyskuntarakenne

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

Vaikutukset riistalajistolle
ja metsästykselle saattavat olla kohtalaisia, etenkin jos seudullisesti useita
tuulivoimahankkeita toteutuu. Paikallinen virkistyskäyttäjä kokee alueen
muutoksen merkittävänä.

Vaikutukset riistalajistolle
ja metsästykselle saattavat olla kohtalaisia, etenkin jos seudullisesti useita
tuulivoimahankkeita toteutuu. Paikallinen virkistyskäyttäjä kokee alueen
muutoksen merkittävänä.

Vaikutukset riistalajistolle
ja metsästykselle saattavat olla kohtalaisia, etenkin jos seudullisesti useita
tuulivoimahankkeita toteutuu. Paikallinen virkistyskäyttäjä kokee alueen
muutoksen merkittävänä.

Eri vaihtoehtojen välillä ei
ole eroa metsästyksen
kannalta

Eri vaihtoehtojen välillä ei
ole eroa metsästyksen
kannalta

Eri vaihtoehtojen välillä ei
ole eroa metsästyksen
kannalta

Louhinnan vaikutukset
vähäisiä, sillä louhinta
kohdistuu suhteellisen
suppealle alueelle (yht.
6,15 ha).

Louhinnan vaikutukset
vähäisiä, sillä louhinta
kohdistuu suhteellisen
suppealle alueelle (yht.
6,15 ha).

Louhinnan vaikutukset
vähäisiä, sillä louhinta
kohdistuu suhteellisen
suppealle alueelle (yht.
6,15 ha).

Vaikutukset maankäyttöön ilmenevät ensisijaisesti maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden muuttumisena energiantuotantoalueeksi.
Vaikutukset kohdistuvat
osin myös metsätalousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Valtaosalla
tuulivoimapuistojen alueista maa- ja metsätalous sekä virkistyskäyttö
voivat kuitenkin jatkua,
eikä hankkeen toteuttaminen merkittävästi heikennä ympäröivän alueen
käytettävyyttä.

Vaikutukset maankäyttöön ilmenevät ensisijaisesti maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden muuttumisena energiantuotantoalueeksi.
Vaikutukset kohdistuvat
osin myös metsätalousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Valtaosalla
tuulivoimapuistojen alueista maa- ja metsätalous sekä virkistyskäyttö
voivat kuitenkin jatkua,
eikä hankkeen toteuttaminen merkittävästi heikennä ympäröivän alueen
käytettävyyttä.

Vaikutukset maankäyttöön ilmenevät ensisijaisesti maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden muuttumisena energiantuotantoalueeksi.
Vaikutukset kohdistuvat
osin myös metsätalousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Valtaosalla
tuulivoimapuistojen alueista maa- ja metsätalous
sekä virkistyskäyttö voivat
kuitenkin jatkua, eikä
hankkeen toteuttaminen
merkittävästi heikennä
ympäröivän alueen käytettävyyttä.

Tuulivoimapuisto ei ole
ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tai KeskiPohjanmaan maakuntakaavan tai Lestijärven
osayleiskaavan maankäytöllisten tavoitteiden
kanssa.

Tuulivoimapuisto ei ole
ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tai KeskiPohjanmaan maakuntakaavan tai Lestijärven
osayleiskaavan maankäytöllisten tavoitteiden
kanssa.

Tuulivoimapuisto ei ole
ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tai KeskiPohjanmaan maakuntakaavan tai Lestijärven
osayleiskaavan maankäytöllisten tavoitteiden
kanssa.

Tuulivoimapuisto rajoittaa uutta asuin- ja lomarakentamista voimaloiden
lähialueilla tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten vuoksi.

Tuulivoimapuisto rajoittaa uutta asuin- ja lomarakentamista voimaloiden
lähialueilla tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten vuoksi.

Tuulivoimapuisto rajoittaa
uutta asuin- ja lomarakentamista voimaloiden
lähialueilla tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten vuoksi.

Louhinta rajoittaa rakentamisen aikana ottoalueiden ja niiden välittömän
lähiympäristön maankäyttöä. Alueet palautuvat louhinnan loputtua
metsätalouskäyttöön.
Louhinta ei ole ristiriidassa alueen maankäyttösuunnitelmien kanssa.

Louhinta rajoittaa rakentamisen aikana ottoalueiden ja niiden välittömän
lähiympäristön maankäyttöä. Alueet palautuvat
louhinnan loputtua metsätalouskäyttöön. Louhinta
ei ole ristiriidassa alueen
maankäyttösuunnitelmien
kanssa.

Louhinta rajoittaa rakentamisen aikana ottoalueiden ja niiden välittömän
lähiympäristön maankäyttöä. Alueet palautuvat louhinnan loputtua
metsätalouskäyttöön.
Louhinta ei ole ristiriidassa alueen maankäyttösuunnitelmien kanssa.

VAIHTOEHTO 0
Alueen metsästys
entisen kaltaista ja
pinta-alat eivät kavennu.

Louhinnan vaikutukset vähäisiä, sillä
louhinta kohdistuu
suhteellisen suppealle alueelle (4,15
ha).
Ei muutoksia nykytilaan.
Toiselle louhittavalle alueelle on
myönnetty maaaineslupa. Alueen
ja sen välittömän
lähiympäristön
maankäyttö on
rajoitettua louhintatoiminnan ajan.
Alue palautuu louhinnan loputtua
metsätalouskäyttöön. Louhinta ei
ole ristiriidassa
alueen maankäyttösuunnitelmien
kanssa.
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Myönteisiä vaikutuksia

TUULIVOIMAPUISTO
Liikenne
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Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

Merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat hankkeen rakentamisvaiheen aikana.
Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta on tuulivoimapuiston lähiympäristössä kestoltaan kohtalaisen pitkä, mutta luonteeltaan tilapäinen. Raskaan liikenteen lisääntyminen on nykyisiin liikennemääriin nähden kohtalaista, joten vaikutukset
liikenteen toimivuuteen
ovat kokonaisuutena vähäiset. Nykyisiin raskaan
liikenteen määriin nähden
kasvu on huomattava ja
raskaan liikenteen merkittävä tilapäinen lisääntyminen voi aiheuttaa
jonkin verran haittaa ja
heikentää hieman liikenneturvallisuutta. Erikoiskuljetukset aiheuttavat
todennäköisesti paikallisia häiriöitä liikenteeseen.

Merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat hankkeen rakentamisvaiheen aikana.
Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta on tuulivoimapuiston lähiympäristössä kestoltaan kohtalaisen pitkä, mutta luonteeltaan tilapäinen. Raskaan liikenteen lisääntyminen on nykyisiin liikennemääriin nähden kohtalaista, joten vaikutukset
liikenteen toimivuuteen
ovat kokonaisuutena vähäiset. Nykyisiin raskaan
liikenteen määriin nähden
kasvu on huomattava ja
raskaan liikenteen merkittävä tilapäinen lisääntyminen voi aiheuttaa
jonkin verran haittaa ja
heikentää hieman liikenneturvallisuutta. Erikoiskuljetukset aiheuttavat
todennäköisesti paikallisia häiriöitä liikenteeseen.

Tuulivoimapuiston käytönaikaiset vaikutukset
liikenteeseen ovat hyvin
pienet.

Tuulivoimapuiston käytönaikaiset vaikutukset
liikenteeseen ovat hyvin
pienet.

Kohtalaisia haitallisia
vaikutuksia
VAIHTOEHTO 3

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia
VAIHTOEHTO 0

Merkittävimmät vaikutuk- Ei muutoksia nykyset liikenteeseen aiheutilaan.
tuvat hankkeen rakentamisvaiheen aikana. Rakentamisesta aiheutuva
liikennehaitta on tuulivoimapuiston lähiympäristössä kestoltaan kohtalaisen pitkä, mutta luonteeltaan tilapäinen. Raskaan liikenteen lisääntyminen on nykyisiin liikennemääriin nähden kohtalaista, joten vaikutukset
liikenteen toimivuuteen
ovat kokonaisuutena vähäiset. Nykyisiin raskaan
liikenteen määriin nähden
kasvu on huomattava ja
raskaan liikenteen merkittävä tilapäinen lisääntyminen voi aiheuttaa
jonkin verran haittaa ja
heikentää hieman liikenneturvallisuutta. Erikoiskuljetukset aiheuttavat
todennäköisesti paikallisia häiriöitä liikenteeseen.
Tuulivoimapuiston käytönaikaiset vaikutukset
liikenteeseen ovat hyvin
pienet.
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TUULIVOIMAPUISTO
Maisema ja
kulttuuriympäristö

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

Tuulivoimapuisto muuttaa maisemakuvaa etenkin hankealueen lähialuevyöhykkeellä.

Tuulivoimapuisto muuttaa maisemakuvaa etenkin hankealueen lähialuevyöhykkeellä.

Tuulivoimapuisto muuttaa
maisemakuvaa
etenkin
hankealueen
lähialuevyöhykkeellä.

Joidenkin Similänperän
asuinrakennusten maisemakuvan kannalta
haittavaikutukset ovat
merkittävät. Kokonaisuudessaan asutukseen
kohdistuvat vaikutukset
ovat kohtalaisia.
Joidenkin Lestijärven
itärannalle sijoittuvien
lomakiinteistöjen maisemakuvaan kohdistuu
lähes merkittävää haittaa.
Kahteen arvoalueeseen,
Similänperän peltoaukeaan ja Lestijärveen kohdistuu merkittäviä vaikutuksia.
ValkealamminnevanLehtosenjärven alueeseen kohdistuvat vaikutukset ovat lähes merkittäviä.
Rahkolan tilaan kohdistuvat vaikutukset ovat
lähes merkittäviä
Louhinnan aiheuttaman
sisäisen maisemakuvan
muutos on vaikutuksiltaan vähäinen.

Joidenkin Similänperän
asuinrakennusten maisemakuvan kannalta
haittavaikutukset ovat
merkittävät. Kokonaisuudessaan asutukseen
kohdistuvat vaikutukset
ovat kohtalaisia.
Joidenkin Lestijärven
itärannalle sijoittuvien
lomakiinteistöjen maisemakuvaan kohdistuu
merkittävää haittaa.
Kolmeen arvoalueeseen
(Similänperän peltoaukea, Lestijärvi ja ValkealamminnevaLehtosenjärvi) kohdistuu
merkittäviä vaikutuksia
ja yhteen (Lestijärven
kulttuurimaisema-alue)
lähes merkittäviä.
Korkeintaan kohtalaista
haittaa kohdistuu Lestijärven kirkkoon ympäristöineen.
Rahkolan tilan maisemakuvaan kohdistuu merkittävää haittaa.
Mattilaa, Tikkaa ja Änäkkälää ympäröivällä viljelyaukealla vaikutukset
lähentelevät merkittävää.
Louhinnan aiheuttaman
sisäisen maisemakuvan
muutos on vaikutuksiltaan vähäinen.

Muinaisjäännökset

VAIHTOEHTO 0
Vaikutuksia ei aiheudu

Louhinnan aiheuttaman sisäisen
maisemakuvan
Joidenkin
Similänperän muutos on vaikuasuinrakennusten
mai- tuksiltaan vähäisemakuvan
kannalta nen.
haittavaikutukset
ovat
merkittävät. Kokonaisuudessaan asutukseen kohdistuvat vaikutukset ovat
kohtalaisia
Joidenkin
Lestijärven
itärannalle
sijoittuvien
lomakiinteistöjen maisemakuvaan
kohdistuu
merkittävää haittaa.
Kahteen arvoalueeseen,
Similänperän peltoaukeaan ja Lestijärveen kohdistuu merkittäviä vaikutuksia ja yhteen (Lestijärven kulttuurimaisemaalue) lähes merkittäviä.
Korkeintaan
kohtalaista
haittaa kohdistuu Lestijärven kirkkoon ympäristöineen.
Rahkolan tilan maisemakuvaan kohdistuu merkittävää haittaa.
Mattilaa, Tikkaa ja Änäkkälää ympäröivällä viljelyaukealla vaikutukset
lähentelevät merkittävää
Louhinnan aiheuttaman
sisäisen maisemakuvan
muutos on vaikutuksiltaan vähäinen.

Suunniteltujen voimaloiden läheisyyteen sijoittuu 5 ja huoltoteiden
läheisyyteen 5 muinaisjäännöskohdetta. Kohteet tulee huomioida jatkosuunnittelussa joko
siirtämällä voimaloita ja
huoltoteitä kauemmas
muinaisjäännöskohteista
tai merkitsemällä ja suojaamalla muinaisjäännöskohteet rakentamisen ajaksi niin että niitä
ei vahingoiteta.

Suunniteltujen voimaloiden läheisyyteen sijoittuu 5 ja huoltoteiden
läheisyyteen 5 muinaisjäännöskohdetta. Kohteet tulee huomioida jatkosuunnittelussa joko
siirtämällä voimaloita ja
huoltoteitä kauemmas
muinaisjäännöskohteista
tai merkitsemällä ja suojaamalla muinaisjäännöskohteet rakentamisen ajaksi niin että niitä
ei vahingoiteta.

Suunniteltujen voimaloiden läheisyyteen sijoittuu 6 ja huoltoteiden
läheisyyteen 7 muinaisjäännöskohdetta. Kohteet tulee huomioida jatkosuunnittelussa joko
siirtämällä voimaloita ja
huoltoteitä kauemmas
muinaisjäännöskohteista
tai merkitsemällä ja suojaamalla muinaisjäännöskohteet rakentamisen
ajaksi niin että niitä ei
vahingoiteta.

Louhinnalla ei ole vaikutuksia muinaisjäännöksiin.

Louhinnalla ei ole vaikutuksia muinaisjäännöksiin.

Louhinnalla ei ole vaikutuksia muinaisjäännöksiin.

Vaikutuksia ei aiheudu.
Louhinnalla ei ole
vaikutuksia muinaisjäännöksiin.
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Myönteisiä vaikutuksia

TUULIVOIMAPUISTO

Ei vaikutuksia

VAIHTOEHTO 1

Ihmiset, terTuulivoimapuisto vaikutveys elinolot
taa hankealueella ja sen
ja viihtyminen läheisyydessä asuvien
ihmisten ja vapaa-ajan
asukkaiden asumisviihtyisyyteen pääosin maisema-, melu- sekä valo- ja
varjostusvaikutusten
kautta. Asukkaiden maisemakuvan kannalta
vaihtoehto VE1 on hieman edullisempi kuin
vaihtoehto VE3.
Terveyshaitat syntyvät
pääosin tuulivoimaloiden
meluvaikutusten kautta.
Ympäristöministeriön
suosittelema yöajan
suunnitteluarvo voi ylittyä muutamien asunrakennusten ja useiden
lomarakennusten kohdalla mm. Similän, Mustikankylän ja Yli-Lestin
kylien ympäristössä sekä
Lestijärven Ilolanlahden
rannalla.

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

VAIHTOEHTO 0

Tuulivoimapuisto vaikuttaa hankealueella ja sen
läheisyydessä asuvien
ihmisten ja vapaa-ajan
asukkaiden asumisviihtyisyyteen pääosin maisema-, melu- sekä valo- ja
varjostusvaikutusten
kautta. Asukkaiden näkökulmasta vaihtoehdon
VE2 vaikutukset ovat
todennäköisesti haitallisimmat voimaloiden suuresta lukumäärästä ja
koosta johtuen.

Tuulivoimapuisto vaikuttaa hankealueella ja sen
läheisyydessä asuvien
ihmisten ja vapaa-ajan
asukkaiden asumisviihtyisyyteen pääosin maisema-, melu- sekä valo- ja
varjostusvaikutusten
kautta. Asukkaiden maisemakuvan kannalta
vaihtoehto VE3 aiheuttaa
hieman enemmän haittaa
kuin vaihtoehto VE1.

Ei muutoksia nykytilaan: sekä kielteiset että myönteiset
vaikutukset jäävät
toteutumatta

Terveyshaitat syntyvät
pääosin tuulivoimaloiden
meluvaikutusten kautta.
Ympäristöministeriön
suosittelema yöajan
suunnitteluarvo voi ylittyä muutamien asunrakennusten ja useiden
lomarakennusten kohdalla mm. Similän, Mustikankylän ja Yli-Lestin
kylien ympäristössä sekä
Lestijärven Ilolanlahden
Tuulivoimapuiston toteut- rannalla.
taminen ei estä alueella
liikkumista eikä alueen
Tuulivoimapuiston toteutvirkistyskäyttöä, mutta
taminen ei estä alueella
maisemassa tapahtuvat
liikkumista eikä alueen
muutokset, voimaloiden
virkistyskäyttöä, mutta
ääni ja varjostus voidaan maisemassa tapahtuvat
kokea virkistyskäyttöä
muutokset, voimaloiden
häiritsevänä.
ääni ja varjostus voidaan
kokea virkistyskäyttöä
Asukaskyselyyn vastanhäiritsevänä. Vaikutus on
neista 27 % kannatti
kohtalainen.
vaihtoehdon 1 toteuttamista.
Asukaskyselyyn vastanneista 21 % kannatti
Louhinnalla ei ole vaikuvaihtoehdon 2 toteuttatuksia asumisviihtyvyymista.
teen tai terveyteen. Louhinnalla on vähäisiä vaiLouhinnalla ei ole vaikukutuksia virkistyskäyttuksia asumisviihtyvyytöön louhittavien alueiden teen tai terveyteen. Loulähiympäristössä.
hinnalla on vähäisiä vaikutuksia virkistyskäyttöön louhittavien alueiden
lähiympäristössä.
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Kohtalaisia haitallisia
vaikutuksia

Asukaskyselyyn
vastanneista 38 %
kannatti hankkeen
toteuttamatta jättämistä.

Louhinnalla ei ole
vaikutuksia asumisviihtyvyyteen
Terveyshaitat syntyvät
tai terveyteen.
pääosin tuulivoimaloiden Louhinnalla on vämeluvaikutusten kautta.
häisiä vaikutuksia
Meluvaikutukset ulottuvat virkistyskäyttöön
suppeammalle alueelle
louhittavien alueikuin vaihtoehdoissa 1 ja
den lähiympäris2. Ympäristöministeriön
tössä.
suosittelema yöajan
suunnitteluarvo voi ylittyä yhden asunrakennuksen ja viiden lomarakennusten kohdalla.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen ei estä alueella
liikkumista eikä alueen
virkistyskäyttöä, mutta
maisemassa tapahtuvat
muutokset, voimaloiden
ääni ja varjostus voidaan
kokea virkistyskäyttöä
häiritsevänä.
Asukaskyselyyn vastanneista 28 % kannatti
vaihtoehdon 3 toteuttamista.
Louhinnalla ei ole vaikutuksia asumisviihtyvyyteen tai terveyteen. Louhinnalla on vähäisiä vaikutuksia virkistyskäyttöön louhittavien alueiden
lähiympäristössä.
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TUULIVOIMAPUISTO
Vaikutukset
elinkeinoihin

Vaikutukset
aluetalouteen

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

VAIHTOEHTO 0

Vaikutukset kohdistuvat
pääosin metsätalouden
harjoittamiseen. Metsätalouden käytöstä poistuva maa-ala on varsin
pieni, joten kokonaisuutena hankkeen vaikutukset metsätaloudelle ovat
varsin vähäiset.

Vaikutukset kohdistuvat
pääosin metsätalouden
harjoittamiseen. Metsätalouden käytöstä poistuva maa-ala on varsin
pieni, joten kokonaisuutena hankkeen vaikutukset metsätaloudelle ovat
varsin vähäiset.

Ei muutoksia nykytilaan: elinkeinotoiminta voi jatkua
entisellään.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen ja erityisesti
maisemassa tapahtuvat
muutokset voivat jossain
määrin heikentää alueen
luontoarvoja ja sitä
kautta alueen ja seudun
matkailuelinkeinon kehitystä luonto- ja erämatkailun osalta.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen ja erityisesti
maisemassa tapahtuvat
muutokset voivat jossain
määrin heikentää alueen
luontoarvoja ja sitä
kautta alueen ja seudun
matkailuelinkeinon kehitystä luonto- ja erämatkailun osalta.

Vaikutukset kohdistuvat
pääosin metsätalouden
harjoittamiseen. Metsätalouden käytöstä poistuva maa-ala on varsin
pieni, joten kokonaisuutena hankkeen vaikutukset metsätaloudelle ovat
varsin vähäiset. Vaikutukset pienemmät kuin
vaihtoehdoissa VE1 ja
VE2.

Merkittäviä myönteisiä
työllisyysvaikutuksia rakentamisen aikana, paikallisesti kohtalaisia
myös tuulivoimapuiston
toiminnan aikana. Työllisyysvaikutukset ovat
noin 1 400 henkilötyövuotta vaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 ja 1 000
henkilötyövuotta vaihtoehdossa VE3.

Merkittäviä myönteisiä
työllisyysvaikutuksia rakentamisen aikana, paikallisesti kohtalaisia
myös tuulivoimapuiston
toiminnan aikana. Työllisyysvaikutukset ovat
noin 1 400 henkilötyövuotta vaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 ja 1 000
henkilötyövuotta vaihtoehdossa VE3.

Merkittäviä myönteisiä
työllisyysvaikutuksia rakentamisen aikana, paikallisesti kohtalaisia
myös tuulivoimapuiston
toiminnan aikana. Työllisyysvaikutukset ovat
noin 1 400 henkilötyövuotta vaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 ja 1 000
henkilötyövuotta vaihtoehdossa VE3.

Louhinta voi edistää paikallisten kuljetusyrittäjien toimintaa rakentamisen aikana.

Louhinta voi edistää paikallisten kuljetusyrittäjien toimintaa rakentamisen aikana.

Louhinta voi edistää paikallisten kuljetusyrittäjien toimintaa rakentamisen aikana.

Hanke lisää työllisyyden
kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta
seudun kuntien verotuloja. Alueelle kohdistuva
työllisyysvaikutus on
karkeasti arvioituna
1400 henkilötyövuotta

Hanke lisää työllisyyden
kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta
seudun kuntien verotuloja. Alueelle kohdistuva
työllisyysvaikutus on
karkeasti arvioituna
1400 henkilötyövuotta

Hanke lisää työllisyyden
kasvun ja yritystoiminnan
lisääntymisen kautta
seudun kuntien verotuloja. Alueelle kohdistuva
työllisyysvaikutus on karkeasti arvioituna 1000
henkilötyövuotta

Louhinta ja kiviaineksen menekki
työllistävät paikallisia kuljetusyrittäjiä
.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen ja erityisesti
maisemassa tapahtuvat
muutokset voivat jossain
määrin heikentää alueen
luontoarvoja ja sitä
kautta alueen ja seudun
matkailuelinkeinon kehitystä luonto- ja erämatkailun osalta.

Ei muutoksia nykytilaan: vaikutukset
aluetalouteen
(työllisyyden paraneminen, kuntien
verotulot) jäävät
toteutumatta
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Myönteisiä vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Kohtalaisia haitallisia
vaikutuksia

TUULIVOIMAPUISTO

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

Ilmailuturvallisuus ja viestintäyhteydet

Tuulivoimalat tarvitsevat
lentoesteluvan ja ne tulee merkitä lentoestevaloin. Voimalat eivät sijoitu lähimpien lentoasemien korkeusrajoitusalueille.

Tuulivoimalat tarvitsevat
lentoesteluvan ja ne tulee merkitä lentoestevaloin. Voimalat eivät sijoitu lähimpien lentoasemien korkeusrajoitusalueille.

Tutkavaikutusten arvioidaan olevan niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu
merkittävää haittaa
aluevalvonnalle. Hankkeella ei ole merkittäviä
vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin, sotilasilmailuun eikä puolustusvoimien kiinteän linkkiverkon yhteyksiin.

Tutkavaikutusten arvioidaan olevan niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu
merkittävää haittaa
aluevalvonnalle. Hankkeella ei ole merkittäviä
vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin, sotilasilmailuun eikä puolustusvoimien kiinteän linkkiverkon yhteyksiin.

Tuulipuistolla ei ole vaikutusta säätutkien toimintaan. Tuulivoimapuisto saattaa aiheuttaa
häiriöitä antenniTVvastaanottoon tuulivoimapuiston sisällä ja tuulivoimaloiden lähialueella.

Tuulipuistolla ei ole vaikutusta säätutkien toimintaan. Tuulivoimapuisto saattaa aiheuttaa
häiriöitä antenniTVvastaanottoon tuulivoimapuiston sisällä ja tuulivoimaloiden lähialueella.

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 3

VAIHTOEHTO 0

Tuulivoimalat tarvitsevat Vaikutuksia ei ailentoesteluvan ja ne tulee heudu
merkitä lentoestevaloin.
Voimalat eivät sijoitu
lähimpien lentoasemien
korkeusrajoitusalueille.
Tutkavaikutusten arvioidaan olevan niin vähäisiä,
ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa aluevalvonnalle. Hankkeella ei
ole merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin, sotilasilmailuun
eikä puolustusvoimien
kiinteän linkkiverkon yhteyksiin.
Tuulipuistolla ei ole vaikutusta säätutkien toimintaan. Tuulivoimapuisto saattaa aiheuttaa
häiriöitä antenniTVvastaanottoon tuulivoimapuiston sisällä ja tuulivoimaloiden lähialueella.

Taulukko 24‐2. Keskeisimmät yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.
TUULIVOIMAPUISTO

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

VAIHTOEHTO 0

Enintään 118 tuulivoimalaitosta, joiden
napakorkeus on noin
137 metriä ja yksikköteho 3,5 MW

Enintään 118 tuulivoimalaitosta, joiden
napakorkeus on noin
170 metriä ja yksikköteho 3,5 MW

Enintään 87 tuulivoimalaitosta, joiden
napakorkeus on noin
170 metriä ja yksikköteho 3,5 MW

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Melu- ja varjostus

Etäisyys muihin suunnitteilla oleviin tuulivoimapuistoihin on niin
suuri, että yhteisvaikutuksia melun ja varjostuksen suhteen ei aiheudu.

Etäisyys muihin suunnitteilla oleviin tuulivoimapuistoihin on niin
suuri, että yhteisvaikutuksia melun ja varjostuksen suhteen ei aiheudu.

Etäisyys muihin suunnitteilla oleviin tuulivoimapuistoihin on niin suuri,
että yhteisvaikutuksia
melun ja varjostuksen
suhteen ei aiheudu.

Vaikutuksia ei aiheudu.

Luonnon monimuotoisuus

Useiden hankkeiden
aiheuttamat luonnon
monimuotoisuuteen
kohdistuvat vaikutukset ilmenevät luonnonympäristön pirstoutumisena ja reunavaikutuksen lisääntymisenä myös Suomenselän
alueella.

Useiden hankkeiden
aiheuttamat luonnon
monimuotoisuuteen
kohdistuvat vaikutukset ilmenevät luonnonympäristön pirstoutumisena ja reunavaikutuksen lisääntymisenä myös Suomenselän
alueella.

Useiden hankkeiden aiheuttamat luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset ilmenevät luonnonympäristön pirstoutumisena ja
reunavaikutuksen lisääntymisenä myös
Suomenselän alueella.

Lestijärven tuulivoimahanke ei lisää luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia vaikutuksia.
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TUULIVOIMAPUISTO

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

VAIHTOEHTO 0

Linnusto

Muuttolinnustoon sekä
tavanomaiseen pesimälinnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset
eivät kohoa vähäistä
suuremmaksi. Yhteisvaikutuksia saattaa
kohdistua suojelullisesti
arvokkaaseen lajistoon
(esim. maakotka),
mutta vaikutukset eivät
välttämättä merkittäviä, jos lajiston elinolosuhteet pysyvät
muuten suotuisina.

Muuttolinnustoon sekä
tavanomaiseen pesimälinnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset
eivät kohoa vähäistä
suuremmaksi. Yhteisvaikutuksia saattaa
kohdistua suojelullisesti
arvokkaaseen lajistoon
(esim. maakotka),
mutta vaikutukset eivät
välttämättä merkittäviä, jos lajiston elinolosuhteet pysyvät
muuten suotuisina.

Muuttolinnustoon sekä
tavanomaiseen pesimälinnustoon kohdistuvat
yhteisvaikutukset eivät
kohoa vähäistä suuremmaksi. Yhteisvaikutuksia saattaa kohdistua
suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon (esim.
maakotka), mutta vaikutukset eivät välttämättä merkittäviä, jos
lajiston elinolosuhteet
pysyvät muuten suotuisina.

Lestijärven tuulivoimahanke ei lisää linnustoon kohdistuvia
vaikutuksia.

Eläimistö

Yhdessä turvetuotantohankkeiden sekä tavanomaisen metsätalouden kanssa tuulipuistorakentaminen
pirstoo metsälajiston
elinympäristöjä ja vaikuttaa mahdollisesti
mm. kanalintukantoihin. Suomenselän alueella erämaisuuteen
tottuneet suurpedot ja
metsäpeura saattavat
kärsiä tiestön ja voimalarakentamisen alueita
pirstovasta vaikutuksesta sekä rakentamisen aikaisesta häiriövaikutuksesta.

Yhdessä turvetuotantohankkeiden sekä tavanomaisen metsätalouden kanssa tuulipuistorakentaminen
pirstoo metsälajiston
elinympäristöjä ja vaikuttaa mahdollisesti
mm. kanalintukantoihin. Suomenselän alueella erämaisuuteen
tottuneet suurpedot ja
metsäpeura saattavat
kärsiä tiestön ja voimalarakentamisen alueita
pirstovasta vaikutuksesta sekä rakentamisen aikaisesta häiriövaikutuksesta.

Yhdessä turvetuotantohankkeiden sekä tavanomaisen metsätalouden
kanssa tuulipuistorakentaminen pirstoo metsälajiston elinympäristöjä
ja vaikuttaa mahdollisesti mm. kanalintukantoihin. Suomenselän
alueella erämaisuuteen
tottuneet suurpedot ja
metsäpeura saattavat
kärsiä tiestön ja voimalarakentamisen alueita
pirstovasta vaikutuksesta sekä rakentamisen
aikaisesta häiriövaikutuksesta.

Lestijärven tuulivoimahanke ei lisää
eläimistöön kohdistuvia vaikutuksia.

Ihmisen elinolot

Merkittävimmät yhteisvaikutukset syntyvät
maisemassa tapahtuvien muutosten kautta.
Useiden suunnitteilla
olevien tuulivoimapuistojen toteutuminen
muuttaisi laajan alueen
maisemakuvaa ja tuulivoimalat olisivat havaittavissa useasta
suunnasta. Erityisen
merkittäviä maisemassa tapahtuvat muutokset olisivat Lestijärveltä
katsottuna.

Merkittävimmät yhteisvaikutukset syntyvät
maisemassa tapahtuvien muutosten kautta.
Useiden suunnitteilla
olevien tuulivoimapuistojen toteutuminen
muuttaisi laajan alueen
maisemakuvaa ja tuulivoimalat olisivat havaittavissa useasta
suunnasta. Erityisen
merkittäviä maisemassa tapahtuvat muutokset olisivat Lestijärveltä
katsottuna.

Merkittävimmät yhteisvaikutukset syntyvät
maisemassa tapahtuvien
muutosten kautta. Useiden suunnitteilla olevien
tuulivoimapuistojen toteutuminen muuttaisi
laajan alueen maisemakuvaa ja tuulivoimalat
olisivat havaittavissa
useasta suunnasta. Erityisen merkittäviä maisemassa tapahtuvat
muutokset olisivat Lestijärveltä katsottuna.

Ei muutoksia nykytilaan.

287

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

Myönteisiä vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 1

Yhdyskuntarakenne ja
maankäyttö

Toteutuessaan tuulivoimahankkeet muodostavat yhdessä laajoja kokonaisuuksia,
jolla tuulivoimalat rajoittavat maan-käyttöä
ja yhdyskuntarakenteen leviämistä
tuulivoimapuistojen
suuntaan. Tuulivoimapuistojen alueet pysyvät pääosin nykyisessä
käytössään maa- ja
metsätalous-alueena ja
muutokset rajoittuvat
lähinnä tuulivoimapuistojen rakenteiden ja
yhdysteiden alueille,
mikä vastaa muutamaa
prosenttia tuulivoimapuistojen hankealueiden yhteen lasketusta pinta-alasta.

Toteutuessaan tuulivoimahankkeet muodostavat yhdessä laajoja kokonaisuuksia,
jolla tuulivoimalat rajoittavat maan-käyttöä
ja yhdyskuntarakenteen leviämistä
tuulivoimapuistojen
suuntaan. Tuulivoimapuistojen alueet pysyvät pääosin nykyisessä
käytössään maa- ja
metsätalous-alueena ja
muutokset rajoittuvat
lähinnä tuulivoimapuistojen rakenteiden ja
yhdysteiden alueille,
mikä vastaa muutamaa
prosenttia tuulivoimapuistojen hankealueiden yhteen lasketusta pinta-alasta.

Toteutuessaan tuulivoimahankkeet muodostavat yhdessä laajoja kokonaisuuksia, jolla tuulivoimalat rajoittavat
maan-käyttöä ja yhdyskunta-rakenteen leviämistä tuulivoimapuistojen suuntaan. Tuulivoima-puistojen alueet pysyvät pääosin nykyisessä käytössään maa- ja
metsätalous-alueena ja
muutokset rajoittuvat
lähinnä tuulivoimapuistojen rakenteiden ja yhdysteiden alueille, mikä
vastaa muutamaa prosenttia tuulivoimapuistojen hankealueiden yhteen lasketusta pintaalasta.

Ei muutoksia nykytilaan.

Useiden hankkeiden
toteutuessa seudulle
muodostuu kohtalaisesti
– merkittävästi elinkeinoelämän mahdollisuuksia.

Useiden hankkeiden
toteutuessa seudulle
muodostuu kohtalaisesti
– merkittävästi elinkeinoelämän mahdollisuuksia.

Useiden hankkeiden toteutuessa seudulle muodostuu kohtalaisesti –
merkittävästi elinkeinoelämän mahdollisuuksia.

Ei muutoksia nykytilaan.

Luonto- ja erämatkailulle useiden tuulivoimahankkeiden sekä turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden toteutuminen voi aiheuttaa
toiminnan vaikeutumista.

Luonto- ja erämatkailulle useiden tuulivoimahankkeiden sekä turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden toteutuminen voi aiheuttaa
toiminnan vaikeutumista.

Luonto- ja erämatkailulle
useiden tuulivoimahankkeiden sekä turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden
toteutuminen voi aiheuttaa toiminnan vaikeutumista.

Eri hankkeista seudun
elinkeinoille aiheutuvien
yhteisvaikutusten voidaan arvioida olla kokonaisuutena pääosin
myönteisiä.

Eri hankkeista seudun
elinkeinoille aiheutuvien yhteisvaikutusten
voidaan arvioida olla
kokonaisuutena pääosin myönteisiä.

Eri hankkeista seudun
elinkeinoille aiheutuvien
yhteisvaikutusten voidaan arvioida olla kokonaisuutena pääosin
myönteisiä.
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Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

TUULIVOIMAPUISTO

Elinkeinot

VAIHTOEHTO 2

Kohtalaisia haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 0
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TUULIVOIMAPUISTO

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

VAIHTOEHTO 0

Liikenne

Tuulivoimapuistojen
rakentamisella voi olla
merkittäviä yhteisvaikutuksia kuljetusreittien
maanteihin, mikäli rakentaminen ajoittuu
samaan ajankohtaan.
On kuitenkin epätodennäköistä, että kaikki
lähialueen tuulivoimapuistot rakennettaisiin
täysin samanaikaisesti,
joten yhteisvaikutus
liikenteeseen muiden
tuulivoimapuistohankkeiden kanssa olisi tällöin edellä arvioitua
lievempi.

Tuulivoimapuistojen
rakentamisella voi olla
merkittäviä yhteisvaikutuksia kuljetusreittien maanteihin, mikäli
rakentaminen ajoittuu
samaan ajankohtaan.
On kuitenkin epätodennäköistä, että kaikki lähialueen tuulivoimapuistot rakennettaisiin täysin samanaikaisesti, joten yhteisvaikutus liikenteeseen
muiden tuulivoimapuistohankkeiden kanssa
olisi tällöin edellä arvioitua lievempi.

Tuulivoimapuistojen ra- Ei muutoksia nykytikentamisella voi olla
laan.
merkittäviä yhteisvaikutuksia kuljetusreittien
maanteihin, mikäli rakentaminen ajoittuu
samaan ajankohtaan.
On kuitenkin epätodennäköistä, että kaikki lähialueen tuulivoimapuistot rakennettaisiin täysin samanaikaisesti, joten yhteisvaikutus liikenteeseen muiden tuulivoimapuistohankkeiden
kanssa olisi tällöin edellä
arvioitua lievempi.

Maisema

Alle 10 kilometrin säteelle hankealueesta
sijoittuvista muutamista tuulivoimapuistohankkeista saattaisi
aiheutua kohtalaisia
yhteisvaikutuksia. Eniten yhteisvaikutuksia
koituisi ToholampiLestijärvi tuulivoimapuistohankkeesta, joka
sijoittuisi lähimmillään
neljän kilometrin päähän hankealueesta.

Alle 10 kilometrin säteelle hankealueesta
sijoittuvista muutamista tuulivoimapuistohankkeista saattaisi
aiheutua yhteisvaikutuksia. Eniten yhteisvaikutuksia koituisi Toholampi-Lestijärvi tuulivoimapuistohankkeesta, joka sijoittuisi lähimmillään neljän kilometrin päähän hankealueesta.

Alle 10 kilometrin säteelle hankealueesta
sijoittuvista muutamista
tuulivoimapuistohankkeista saattaisi aiheutua
yhteisvaikutuksia. Eniten yhteisvaikutuksia
koituisi ToholampiLestijärvi tuulivoimapuistohankkeesta, joka
sijoittuisi lähimmillään
neljän kilometrin päähän hankealueesta.

Lestijärven kannalta
yhteisvaikutukset olisivat merkittävimmät.
Tuulivoimaloita näkyisi
useimmissa ilmansuunnissa, osa jäisi
tosin hyvinkin etäälle.
Vaikutukset voimistuisivat.

Lestijärven kannalta
yhteisvaikutukset olisivat merkittävimmät.
Tuulivoimaloita näkyisi
useimmissa ilmansuunnissa, osa jäisi
tosin hyvinkin etäälle.
Vaikutukset voimistuisivat.

Muutamiin muihin arvokohteisiin kohdistuisi
melko vähäisiä yhteisvaikutuksia.

Muutamiin muihin arvokohteisiin kohdistuisi
melko vähäisiä yhteisvaikutuksia.

Yhteisvaikutuksia
oman hankkeen kanssa ei olisi, koska hankealueella ei tehtäisi
toimenpiteitä.

Lestijärven kannalta yhteisvaikutukset olisivat
merkittävimmät. Tuulivoimaloita näkyisi
useimmissa, ilmansuunnissa osa jäisi tosin hyvinkin etäälle. Vaikutukset voimistuisivat.
Muutamiin muihin arvokohteisiin kohdistuisi
melko vähäisiä yhteisvaikutuksia.
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Myönteisiä vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Kohtalaisia haitallisia
vaikutuksia

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

Taulukko 24‐3. Sähkönsiirtovaihtoehtojen (VEB, ja VEC) merkittävimmät vaikutukset verrattuna nykytilanteeseen ja hankkeen to‐
teuttamatta jättämiseen (nollavaihtoehto).
SÄHKÖNSIIRTO

VAIHTOEHTO B

VAIHTOEHTO C

VAIHTOEHTO 0

Tuulivoimapuisto liitetään Tuulivoimapuisto liitetään Uusia voimajohtoja ei rakantaverkkoon n.8 km
kantaverkkoon 8 km pikenneta
pituisella 110 kV voima- tuisella 110 kV voimajohjohdolla hankealueen län- dolla ja n. 58 km pituisella
sipuolella.
400 kV ilmajohdolla etelään Alajärven sähköasemalle.
Melu

Maa- ja kallioperä,
pinta- ja pohjavedet

Voimajohdon rakentaminen
aiheuttaa jonkun verran työkoneiden melua. Vaikutukset
ovat lyhytaikaisia ja nopeasti
ohi meneviä.

Voimajohdon rakentaminen
Ei muutoksia nykytilaan.
aiheuttaa jonkun verran työkoneiden melua. Vaikutukset
ovat lyhytaikaisia ja nopeasti
ohi meneviä.

Voimajohtopylväiden pystyttämisestä aiheutuvat vaikutukset maa- ja kallioperään
ovat hyvin paikallisia ja vähäisiä.

Voimajohtopylväiden pystyt- Ei muutoksia nykytilaan.
tämisestä aiheutuvat vaikutukset maa- ja kallioperään
ovat hyvin paikallisia ja vähäisiä.

Virtavesistöjen osalta rantapenkereen eroosio ja maaaineksen pääsy vesistöön
mahdollinen, vaikutuksia voi
lieventää pylvässijoittelulla ja
rakentamistavoilla.

Virtavesistöjen osalta rantapenkereen eroosio ja maaaineksen pääsy vesistöön
mahdollinen, vaikutuksia voi
lieventää pylvässijoittelulla ja
rakentamistavoilla.

Sähkönsiirron rakenteita
sijoitu pohjavesialueille.
vaikutuksia pohjavesiin.

Luontotyypit, kasvillisuus, arvokkaat luontokohteet

ei Voimajohto sijoittuu olemasEi sa olevan voimajohdon rinnalle Porasharju II (1000551)
II-luokan
pohjavesialueelle
noin 1,2 km matkalle. Voimajohdon maanrakennustoimet
aiheuttavat vain hyvin epätodennäköisesti
muutoksia
pohjaveden laatuun, virtaussuuntiin tai vedenpinnan tasoon.

Johtoreitin luontotyypit ja
kasvillisuus ovat tavanomaisia talousmetsäympäristöille.
Raivattavaa johtoreittiä
muodostuu merkittävästi
vähemmän kuin vaihtoehdossa VEC. Johtoreitille sijoittuu yksi arvokas luontokohde, jolle vaikutukset jäävät vähäisiksi, mikäli kohde
huomioidaan pylvässijoittelussa.

Johtoreitin luontotyypit ja
Ei muutoksia nykytilaan.
kasvillisuus ovat pääosin tavanomaisia talousmetsäympäristöille. Raivattavaa johtoreittiä muodostuu merkittävästi enemmän kuin vaihtoehdossa VEB. Johtoreitille
sijoittuu 15 arvokasta luontokohdetta, joille vaikutukset
ovat enintään kohtalaisia,
mikäli kohteet huomioidaan
pylvässijoittelussa.
Johtoreitille sijoittuville arvokohteille kohdistuvat vaikutukset tarkentuvat 400 kV
voimajohdon omassa YVAmenettelyssä.
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TUULIVOIMAPUISTO

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 3

VAIHTOEHTO 0

Linnusto

Voimajohtoreitin varrelle ei
sijoitu merkittäviä linnustollisia arvoja.

Voimajohtoreitin varrelle si- Ei muutoksia nykytilaan.
joittuu linnustollisesti arvokkaita suoalueita, mutta vaikutuksia vähentää voimajohdon sijoittuminen olemassa olevan johtokadun
viereen levennettävään uuteen johtoaukeaan. Vaikutusarviot tarkentuvat 400 kV
voimajohdon omassa YVAmenettelyssä.

Eläimistö

Johtoreitti pirstoo vähäisissä
määrin tavanomaisia talousmetsän elinympäristöjä.

Johtoreitti pirstoo vähäisissä Ei muutoksia nykytilaan.
määrin tavanomaisia talousmetsän elinympäristöjä.
58 km matkalla uusi johto
sijoittuu olevan johdon vierelle, missä johtoalueen leventymisen vaikutus eläimistölle on vähäinen.

Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien alueet

Lähin Natura- ja suojelualue
sijaitsee 1,8 km etäisyydellä.
Ei vaikutuksia Natura- tai
suojelualueille.

Johtoreitillä kaksi Naturaaluetta, jotka sisältävät suojelu- ja suojeluohjelmien
mukaisia alueita. Vaikutukset ovat enintään kohtalaisia, mikäli alueet huomioidaan pylvässijoittelussa ja
rakentamisen tavoissa. Vaikutusarviot tarkentuvat 400
kV voimajohdon omassa
YVA-menettelyssä.

Riistatalous, metsästys, virkistys

Johtoreitti pirstoo metsäalueita vähäisissä määrin. Johtoreitille ei sijoitu erityisiä
virkistyksen kannalta merkityksellisiä alueita.

Johtoreitti pirstoo vähäisissä Ei muutoksia nykytilaan.
määrin metsäalueita. 58 km
matkalla uusi johto sijoittuu
olevan johdon vierelle, missä
johtoalueen leventymisen
vaikutus riistataloudelle,
metsästykselle ja virkistykselle on vähäinen.

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Olemassa oleva voimajohto
on verrattain lähellä ja uutta
johtokäytävää tulee vain vähän, noin 8 kilometriä.

Olemassa oleva voimajohto
Ei muutoksia nykytilaan.
on verrattain lähellä ja uutta
johtokäytävää tulee vain vähän. Valtaosan matkasta
voimajohtoreitti sijoittuu kuitenkin olemassa olevan Fingrid Oyj:n 2 x 400 kV Pikkarala-Alajärvi voimajohtoreitin
rinnalle, mikä vähentää uutta johtoaluetta varten raivattavan metsän määrää ja
maa-alan tarve vähenee.

Liikenne

Ei merkittäviä vaikutuksia
liikenteeseen.

Ei merkittäviä vaikutuksia
liikenteeseen.

Ei muutoksia nykytilaan.

Ei muutoksia nykytilaan.
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TUULIVOIMAPUISTO

VAIHTOEHTO 1

Maisema ja kulttuuriympäristö

VAIHTOEHTO 2

Metsäisillä osuuksilla eli lähes koko matkalla uuden
johtokäytävän aiheuttamat
vaikutukset maisemaan jäävät paikallisiksi ja vähäisiksi.
Sähkönsiirron vaihtoehto
VEB aiheuttaa vähiten maisemamuutoksia.
Sähköasemasta aiheutuvat
vaikutukset ovat vähäisiä.

VAIHTOEHTO 3

VAIHTOEHTO 0

Metsäisillä osuuksilla uuden
Ei muutoksia nykytilaan.
tai levennetyn johtoaukean
vaikutukset maisemaan jäävät paikallisiksi ja vähäisiksi.
Parissa kohdassa muutamia
tilakeskuksia tai asuinrakennuksia jää voimajohdon läheisyyteen. Niiden maisemakuvaan kohdistuu vähäisiä tai melko vähäisiä haittavaikutuksia. Yhteen niistä
saattaa kohdistua merkittävämpiäkin vaikutuksia, mikäli väliin jäävä suojavyöhyke kaadetaan.
Sähköasemasta aiheutuvat
vaikutukset ovat vähäisiä.

Muinaisjäännökset

Ei vaikutuksia.

Ei vaikutuksia tunnettuihin
muinaisjäännöksiin. Johtoreitin arkeologinen inventointi toteutetaan voimajohdon YVA-menettelyn yhteydessä.

Ei muutoksia nykytilaan.

Ihmiset, terveys elinolot ja viihtyminen

Uusi ilmajohto sijoittuu pääosin metsätalousalueelle.
Voimajohto synnyttää maastoon uuden johtokäytävän,
mikä voidaan kokea asumisviihtyisyyttä ja alueen virkistyskäyttöä häiritsevänä. Toisaalta avoin johtoalue voi
myös lisätä virkistyskäyttömahdollisuuksia tarjoamalla
ulkoilijoille uusia, avoimia
kulkureittejä, metsästäjille
uusia passipaikkoja ja suunnistajille maamerkkejä.

Uusi ilmajohto sijoittuu pää- Ei muutoksia nykytilaan
osin metsätalousalueelle.
Lestijärven alueella voimajohto synnyttää maastoon
uuden johtokäytävän, mikä
voidaan kokea asumisviihtyisyyttä ja alueen virkistyskäyttöä häiritsevänä. Toisaalta avoin johtoalue voi
myös lisätä virkistyskäyttömahdollisuuksia tarjoamalla
ulkoilijoille uusia, avoimia
kulkureittejä, metsästäjille
uusia passipaikkoja ja suunnistajille maamerkkejä.
Alkuosan jälkeen uusi voimajohto sijoittuu olemassa
olevan voimajohdon kanssa
samaan johtokäytävään, jolloin se voimistaa olemassa
olevan voimajohdon haitallisia vaikutuksia erityisesti
johtokäytävän lähialueella
asuvien vakituisten ja lomaasukkaiden asumisviihtyisyyden näkökulmasta.

Vaikutukset elinkeinoihin ja aluetalouteen

Vaikutukset kohdistuvat
pääosin metsätalouteen.
Metsätalouden käytöstä
poistuva maa-alue on varsin
pieni, joten kokonaisuutena
vaikutukset ovat vähäiset.

Vaikutukset kohdistuvat
pääosin metsätalouteen.
Metsätalouden käytöstä
poistuva maa-alue on varsin
pieni, joten kokonaisuutena
vaikutukset ovat vähäiset.

Yhteisvaikutukset
muiden hankkeiden
kanssa

Ei vaikutuksia.

Voimajohto voidaan toteutVaikutuksia ei aiheudu.
taa yhteishankkeena muiden
lähialueiden tuulivoimapuistojen kanssa, jolloin useiden
rinnakkaisten uusien voimajohtojen tarve vähenee.
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24.2

V
Vaihtoehto
ojen toteutttamiskelp
poisuus

YVA-asetuk
ksen mukaan ympäristö
övaikutusten
n arviointirap
portissa on e
esitettävä riittävä selvi-tys hankke
een vaihtoeh
hdoista ja ni iden toteuttamiskelpoisu
uudesta. Ym
mpäristön kannalta olen-naista on se,
s aiheutuuko hankkeessta merkittävää kielteisttä vaikutusta
a jollekin ym
mpäristökoh-teelle, esim
merkiksi luon
nnolle tai ihm
misille.
Hankkeen ympäristöva
aikutuksia o
on arvioitu vertailemalla
v
a hankkeen aiheuttamia
a muutoksia
a
alueen nyk
kytilaan. Han
nkkeen eri v aihtoehtoja on sen jälke
een vertailtu
u keskenään vaikutusten
n
merkittävy
yyden osalta. Vaikutuste
en merkittäv
vyyden määrittelemisesssä on huom
mioitu vaiku-tuksen suu
uruusluokka sekä vaikuttuksen kohte
een arvo ja herkkyys. V
Vaikutuksen kohteen ar-a eri sidosry
vottamises
ssa on kiinnitetty erityisstä huomiota
a YVA-menetttelyn aikana
yhmiltä saa-tuun palau
utteeseen. Ympäristövai
Y
kutusten arviointi- ja vertailumene
v
etelmät on periaatteellip
sesti esitettty kappaleessa 6 ja arviioinnin tulok
kset on esitetty kappaleisssa 7-23.
Vaihtoehto
ojen vaikutuk
ksien välillä on tunnistetttu eroja perrustuen tuuliivoimapuisto
ovaihtoehto-jen kokoluokkiin. Voim
malalukumää
ärältään suurempien tote
eutusvaihtoe
ehtojen VE1 ja VE2 vai-o
keskenä
ään samaa lu
uun ottamattta linnusto- jja maisemavaikutuksia.
kutukset ovat
uokkaa luku
Linnuston ja maisema
an kannalta vaihtoehdolla VE2 on korkeamma n voimalaty
yypin vuoksii
vaihtoehtoa VE1 suuremmat ha italliset vaikutukset. Voimalalukum
V
määrältään pienemmän
n
vaihtoehdo
on VE3 vaikutukset ova t vaihtoehto
oja VE1 ja VE2
V
pienemm
mät erityise
esti ihmisten
n
(melu- ja varjostusvaiikutukset), p
pintavesien, linnuston ja
a muun eläiimistön sekä
ä Natura- ja
a
suojelualue
eiden kannalta. On huo mattava, etttä vaikka va
aihtoehdossa
a VE1 voima
alamäärä on
n
suurempi, sen maisem
malliset vaik
kutukset ova
at vähäisem
mmät kuin v
vaihtoehdon VE3, jossa
a
voimaloita on vähemm
män, mutta v
voimalakorke
eus on puole
estaan suure
empi. Maisem
mavaikutus-ten kannalta siten VE1
1 on haitatto
omin vaihtoe
ehto, mutta kaikissa totteutusvaihtoehdoissa ai-heutuu me
uksille sekä
erkittäviä va
aikutuksia y
yksittäisille asuinrakenn
a
ä hankealue
een sisäisille
e
arvoalueille
e.
Merkittävim
mmät ympärristövaikutuk
kset hankkeen toteutues
ssa muodosttuisivat mais
seman ohel-usten mukaan Valtienuv
la meluvaikutuksista. Melumallinnu
voston päätö
öksen mukaiset meluta-son ohjearrvot eivät yllity yhdenkä
ään asuinrak
kennuksen kohdalla
k
misssään toteuttusvaihtoeh-dossa. Sen
n sijaan molemmissa va
aihtoehdoiss
sa VE1 ja VE2 Ympäristtöministeriön
n suunnitte-luohjearvot ylittyvät hieman 10 assuinrakennuksen kohdalla, joista ko
olme sijoittuu
u siten, että
ä
vallitsevat tuulet puha
nrakennuste
altavat asuin
en suuntaan. Lomarake nnusten osa
alta molem-missa vaih
htoehdoissa VE1
V
ja VE2 VNp mukain
nen ohjearvo
o voi ylittyä kahden lom
marakennuk-sen kohdalla ja YM:n suunnitteluo
ohjearvo 59
9 lomarakennuksen kohd
dalla pääasiassa Ilolan-lahden rannalla.
Tuulivoima
apuiston tote
eutusvaihtoe
ehdon VE3 meluvaikutuk
m
kset ovat hu omattavasti pienemmätt
kuin vaihto
oehtojen VE1 ja VE2. V
Vaihtoehdoss
sa VE3 YM:n suunnittelu
uohjearvot ylittyvät
y
hie-man yhden
n asuinraken
nnuksen koh
hdalla. Lomarakennusten
n osalta VNp
p mukainen ohjearvo
o
voii
ylittyä yhden lomarake
ennuksen ko
ohdalla ja YM
M:n suunnitteluohjearvo kolmen lom
marakennuk-sen kohdallla.
Matalataajuisen melun
n mallinnusl askelmien mukaan
m
Asu
umisterveyso
ohjeen mukaiset melun
n
ohjearvot rakennusten
n sisällä eiv
vät ylity miissään vaihttoehdossa m
missään koh
hteessa ole-tusäänenerristävyydellä
ä laskettuna . Jos rakenn
nuksen ulko
ovaipan ääne
eneristävyys
s on heikko,,
voi muutam
massa kohte
eessa ohjearv
rvot ylittyä, mutta
m
se on hyvin epäto
odennäköistä
ä.
Voimalasijo
oittelua hiem
man muuttam
malla asuin-- ja lomarakennukset vo
oidaan huom
mioida jatko-suunnittelu
ussa siten, että
e
saadaan
n aikaan meluvaikutuste
en osalta totteuttamiskelpoinen han-kesuunnite
elma. Jatkos
suunnittelusssa Ilolanlahden eteläpu
uolella ja Va
alkeisen poh
hjoispuolella
a
emmas loma
olevia voim
maloita tulisi siirtää kaue
arakennuksista. Vaihtoe
ehtojen VE1 ja VE2 mu-kaisella vo
oimalasijoitte
elulla voimalloita sijoittuu
u hieman liian lähelle a suinrakennu
uksia Hauta-Ahossa, Ma
attilassa, Sim
milänperällä,, Mustikanky
ylällä ja Ilola
anlahdella. V
Voimalasijoittelun tarkis-tamisella tai
t joidenkin
n voimaloide
en poistamis
sella voidaan
n välttää m eluvaikutuks
set asuinra-kennuksille
e.
Voimalasijo
oittelulla voidaan lieventtää myös maisemavaiku
m
utusten merrkittävyyttä sekä linnus-tolle aiheutuvia vaikuttuksia. Jatko
osuunnittelus
ssa maisema
avaikutuksia
a voidaan lie
eventää voi-maloiden sijantipaikko
s
oja tarkistam
malla. Siirtäm
mällä Mattila
an ja Tikan, Similänperä
än ja Musti-kankylän peltoalueide
p
n lähimpiä voimaloita hieman kau
uemmas avo
oimilta alueilta voidaan
n
ejä kutistaa ja maisema näyttäisi yh
maiseman hallitsevimp
piä elementte
htenäisemmältä.
Joidenkin linnustollises
sti arvokkai den kohteid
den ympärille sijoittuu kaikissa vaiihtoehdoissa
a
j VE3 tuuliv
voimaloita, jjotka aiheutttavat häiriöttä linnustolle
e. Tuulivoimaloita sijoit-VE1, VE2 ja
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tuu sääksen pesäpaikan ja saalistusalueen väliin sekä toisen pesäpaikan läheisyyteen. Voimaloita sijoittuu myös kurkien lepäilyalueen ja yöpymisalueen väliin. Linnuston kannalta VE2
on haitallisin ja VE3 haitattomin, mutta myös vaihtoehdon VE3 osalta on tarvetta voimalasijoittelun muutoksiin.
Maankäyttöön, muinaisjäännöksiin, luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen, luonnon arvokohteisiin (pl. linnusto), maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset jäävät arvioinnin mukaan pääosin vähäisiksi, enintään kohtalaisiksi, kaikissa vaihtoehdoissa. Siivennevan ympäristössä on Natura-suojeluarvojen osalta tarvetta tarkentaa voimalasijoittelua.
Molempia sähkönsiirron vaihtoehtoja VEB ja VEC voidaan pitää toteuttamiskelpoisina, koska
vaihtoehdon VEB uusi johtoreitti sijoittuu etäälle sekä asutuksesta että ympäristö- ja luontoarvoista ja VEC puolestaan sijoitetaan pääasiallisesti olemassa olevan voimajohdon rinnalle.
Johtoreitit sijoittuvat pääosin asumattomaan metsämaastoon. Vaihtoehdon VEC osalta suojelualueilla sekä joidenkin luontokohteiden läheisyydessä tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää
huomioita pylvässijoitteluun. Vaihtoehdon VEC toteuttamiskelpoisuus tullaan arvioimaan tarkemmin sitä koskevassa erillisessä YVA-menettelyssä.
Tuulivoimapuistoihin liittyvät turvallisuus- tai ympäristöriskit ovat vähäisiä ja niiden toteutuminen hankkeen aikana on epätodennäköistä. Hankkeessa tunnistettuja riskejä voidaan estää tai lieventää seuranta- ja huoltotoimenpiteillä.
Jatkosuunnittelun aikana on syytä ylläpitää vuoropuhelua hankkeen eri sidosryhmien ja asianosaisten kanssa sekä pohtia tarpeellisessa määrin vaikutusten vähentämis- ja lieventämiskeinoja.
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25.1

Linnusto
o

Lestijärven
n tuulivoimapuiston han
nkealueen ja
a sen lähivaikutusalueen
n pesimälinn
nustoa sekä
ä
alueen kau
utta muuttav
vaa linnustoa
a tullaan seuraamaan hankkeen
h
rak
kentamisvaiheen yhtey-dessä sekä
ä tuulivoima
apuiston toim
minnan aika
ana. Tuulivoimapuiston YVA-menetttelyn aikana
a
toteutetut linnustoselvitykset kuva
aavat tilanne
etta ennen tu
uulivoimapuiiston rakentamista.
Hankealueen pesimälin
nnuston osa
alta tulee seu
urata suojelullisesti arvo
okkaiden lajjien pesimä-kantaa sek
kä niissä tapahtuvia muu
utoksia, ja erityisesti YVA
A-menettely
yn yhteydess
sä tunnistet-tujen linnu
ustollisesti arrvokkaiden k
kohteiden tillaa. Linnusto
ollisesti arvo
okkaiden koh
hteiden tilaa
a
tulee seurata hankkee
en rakennussvaiheessa, kaksi vuottta rakentam
misen jälkeen sekä viisii
kentamisen jälkeen.
j
My ös hankealu
ueen tavano
omaisemman
n pesimälinttulajiston ti-vuotta rak
laan tulee kiinnittää hu
uomiota alue
eella suoritetttavien linnustonseuranttojen yhteyd
dessä.
a erityistä hu
uomiota tule
ee kiinnittää hankealueen
n ympäristössä pesivien
n
Pesimälinnuston osalta
kotkien ja sääksien re
eviirien tilaan
n sekä pesim
mämenestyk
kseen ennen
n ja jälkeen tuulivoima-puiston rak
kentamisen. Reviirien tillan ja pesim
mämenestyks
sen seuranta
a tulee toteu
uttaa yhteis-työssä alue
eella toimiva
an kotka- ja
a sääksireng
gastajan kan
nssa. Tuulivo
oimapuiston rakentami-sen jälkeen
n lähimpien pesivien kottkien ja sääk
ksien seuran
ntaa sekä ru
uokailulentojen suuntau-tumista ja reviirin käytttöä voidaan
n selvittää es
sim. sateliittiilähettimin ttoteutettavan
n seurannan
n
avulla.
Lestijärven
n tuulivoimapuisto sijoitttuu lintujen päämuuttorreittien ulko puolelle, ja syksyn kur-kimuuttoa lukuun ottamatta aluee lla muuttaa melko vähän lintuja ja l intujen muu
utto on luon-teeltaan ha
ajanaista. Le
estijärven tu
uulivoimapuiston hankea
alueen kauttta ja sen läheisyydessä
ä
muuttavia lintuja tule
ee seurata ttuulivoimapu
uiston käyttöön oton jä
älkeen. Muu
uttolinnuston
n
seurannan tavoitteena on todenta a lintujen kä
äytöksessä mahdollisest
m
ti tapahtuvatt muutoksett
tuulivoimapuiston kohtaamistilante
eissa sekä tarkkailla
t
ma
ahdollisia tö
örmäyksiä tu
uulivoimaloi-hin. Muutto
olinnuston seuranta
s
tule
ee kohdenta
aa erityisesti petolintujen
n sekä muid
den suuriko-koisten lintujen (esim. hanhet, jo
outsen, kurk
ki) muuttoka
audelle. Muu
uttolinnuston
n seurannan
n
n tapahtuma
a on syksyn
n kurkimuuto
on todentam
minen tuulivo
oimapuiston ollessa toi-merkittävin
minnassa. Muuttolinnu
uston seuran
nnan ohessa
a tulee myö
ös tarkkailla kurkien ke
erääntymistä
ä
Hakanevan
n pelloille sekä niiden len
ntoja lepäily- ja ruokailualueen sekä
ä yöpymisalu
ueen välillä.
Kevät- ja syysmuutons
s
seurannan tu
ömäärältään riittävää ja ajallisesti ka
attavaa, jot-ulee olla työ
ta seurann
nan aikana saadaan riitttävä kuva alueen
a
kauttta kulkevastta lintujen muutosta
m
ja
a
lintujen kä
äyttäytymise
estä tuulivoim
maloiden läh
heisyydessä.. Hankealue
een kautta kulkevaa
k
ke-vätmuuttoa
a tulee seurrata 10–15 p
päivän ajan maaliskuun lopun ja to ukokuun lop
pun välisenä
ä
aikana. Ha
ankealueen kautta
k
kulke vaa syysmuuttoa tulee seurata 10–
–20 päivän ajan
a
elokuun
n
puolivälin ja
j marraskuun lopun vä lisenä aikana. Muutonse
eurantaa suo
oritetaan alueelle raken-nettavasta metsänraja
an yläpuolise
esta havainn
nointipaikasta. Muutonse
eurantaa tulee suorittaa
a
kahden peräkkäisen kevät- ja syy
ysmuuttokau
uden ajan tu
uulivoimapui ston valmisttumisen jäl-keen, sekä
ä yhden kevät- ja syysm
muuttokaude
en ajan viisi vuotta tuuliivoimapuisto
on valmistu-misen jälke
een.
Muuttolinnuston seuranta olisi suo
ositeltavaa toteuttaa
t
yhteistyössä m
muiden sama
alle muutto-reitille sijoittuvien tuulivoimapuisttojen kanssa
a, koska näin mahdollis ista muuttoreiteissä ta-pahtuvista muutoksista
a saadaan ka
attavampi kokonaiskuva
a.
Linnustons
seurantojen ohessa ja h ankealueella
a liikuttaessa
a tuulivoima
aloiden lähiy
ympäristöstä
ä
etsitään tuulivoimaloih
hin mahdollissesti törmänneiden lintujjen raatoja.
Hankkeen linnustonseu
urantojen aiikana kerätty aineisto ja
a kokemukse
et lintujen käyttäytymik
sestä tulee
e analysoida
a ensimmäissen ja toisen
n seurantavu
uoden jälkee
en. Seurann
nan tulosten
n
perusteella
a tulee suunnitella mahd
dolliset vaiku
utuksia lieve
entävät toim
menpiteet. Lin
nnustonseu-rannassa käytettävät
k
menetelmätt tulee pitää
ä samanlaisina kuin han
nkkeen YVA-menettelyn
n
aikana käy
ytetyt mene
etelmät. Tä
ämä takaa tulosten vertailukelpoissuuden ja mahdollistaa
m
a
hankkeen linnustovaikutusten tunn
nistamisen.
seurantojen tulokset rap
portoidaan alueelliselle ELY-keskukse
E
elle sekä mu
uille hanket-Linnustons
ta valvovillle viranomaisille seuranttavuoden jälkeisen vuoden tammiku
uun loppuun mennessä.
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25.2

Riista ja virkistysk
käyttö

Lestijärven alueella metsästyksellä on pitkät pe
erinteet ja se
e on alueen merkittävim
mpiä harrastusmuotoja. Metsästys on riippuvaista elinvoim
maisista riista
akannoista, joten hankk
keen rakentuessa riista
akantojen tilan seuranta
aa olisi suota
avaa järjestä
ää.
Riista- ja ka
alatalouden tutkimuslaitoksella on e
ehdotus seurrantamenetelmistä tuuliv
voimatoimijoille, joten tämän yhte
eistyön hyödyntäminen u
useiden vuos
sien seuranttajaksona an
ntaisi tärken vaihtelun ja tuulivoim
man mahdolllisista yhtey
yksistä. Riisttan seuranää tietoa riistakantojen
taan ei tarv
vitse panosta
aa vuosittain
n paljoa, mu tta seuranta
aa on järjesttettävä useid
den vuosien
ajan tuulivo
oimaloiden to
oiminnan aik
kana. Vertai luaineistona voivat toimia riistatilasttot muualta
maasta. Alu
ueen riistaka
antojen seurannassa rii stakolmiolas
skennalla ja saalistilasto
oilla on tärkeä merkity
ys, joten me
etsästysseurran sekä riisstanhoitoyhd
distyksen mu
ukana olo on
n ensiarvoisen tärkeää
ä seurannan toimimiselle
e.
Virkistyskäy
ytön kokemiista voidaan seurata järrjestämällä kattavampi
k
metsästysse
euran haastattelu tai k
kyselytutkim
mus hankkee
en rakentam
misen aikana sekä kaksi tai kolme v
vuotta käyttöön oton jä
älkeen.

25.3

Melu

Tuulivoimap
puiston toim
minnanaikaistta melua vo
oidaan tarvitttaessa seurata mittauk
ksilla. Mittaukset suositellaan tällöin tehtäväks
si tilanteessa
a, jossa tuullen suunta on
o kohti lähi ntä asutusta, missä arrvion mukaa
an esiintyy eniten tuulivo
oimapuiston aiheuttamaa melua.
Mittauksia ttehdään me
elun laajuude
esta riippuen
n enintään kolme
k
kertaa
a vuodessa. Mittaukset
suoritetaan ympäristöm
ministeriön ohjeen
o
1/19
995 “Ympäris
stömelun mittaaminen” mukaisesti
huomioiden
n VTT:n ohje
eluonnos ”Liiite 2. Tuuliv
voimamelun mittaamine
en - melutasson mittaaminen altisttuvassa kohtteessa (imm
missiomittauk
kset)” (Euras
sto ja Nykän
nen 2013).
Mittauksia voidaan suo
orittaa myös
s asukkailta
a saatavaan palautteese
een pohjauttuen. Mikäli
tietyltä suunnalta voimala-aluetta kantautuu
k
pa
alautteen mukaan toistu
uvaa häiritse
evää melua,
se voidaan tarvittaessa mitata.

25.4

Muu seurranta

Ihmisiin kohdistuvia va
aikutuksia se
eurataan tuu
ulivoimapuisttosta ja sen mahdollisistta häiriöistä
annettavien
n palautteide
en perusteella. Aiheellissten palautte
eiden mukaisia todellisiia ongelmia
pyritään mahdollisuuks
sien mukaan
n poistamaa n. Lähialuee
en asukkaille
e voidaan ta
arpeen mukaan toteutttaa asukask
kysely tuulivoimapuiston
n vaikutusten
n kokemisesta, kun tuuliivoimapuisto on ollut toiminnassa
a kahden vu
uoden ajan. Virkistyskäy
yttöön kohdistuvia vaiku
utuksia voidaan myös seurata haastattelemalla metsästy
ysseurojen edustajia
e
uud
delleen tuuliivoimapuiston toiminn
nan käynnistymisen jälke
een.
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