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1

TIIVISTELMÄ
Kolsa-Juvansuon alueelle suunnitellaan 12 tuulivoimalaa, joista alustavien suunnitelmien
mukaan viisi sijoittuu Laitilan Kolsaan ja seitsemän Mynämäen Juvansuolle. Hankealueen
koko on noin 2000 ha. Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan noin 200 m, roottorin
halkaisija noin 200 m ja maksimikorkeus 300 m. Voimaloiden teho tulee olemaan 5-10 MW.
YVA-menettelyssä on tarkoitus tarkastella seuraavia hankevaihtoehtoja:
•

VE0: Hanketta ei toteuteta

•

VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke, voimaloiden meluvaikutus mallinnetaan ja
arvioidaan matalammalla lähtömelutasolla kuin VE2.

•

VE2: Toteutetaan 11 voimalan hanke (voimala nro 8 jää pois), voimaloiden meluvaikutus mallinnetaan ja arvioidaan korkeammalla lähtömelutasolla kuin VE1.

Sähköliityntää suunnitellaan hankealueesta lounaaseen 110 kV verkkoon. Lähimmät liityttävissä olevat verkot ovat Fingridin Lieto-Uusikaupunki ja Carunan Naantalinsalmi-Uusikaupunki 110 kV voimajohdot. Eräitä esitettyjä ratkaisuja ovat liittyminen Heikolan ja Hentulan sähköasemien yhteyteen. Etäisyyttä Heikolan sähköasemalle on 5,2 km ja Hentulan
sähköasemalle 9,7 km. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
YVA-lain (252/2017) liitteessä 1 on lueteltu hankkeet, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankeluettelon kohdan 7 e) mukaan hanke edellyttää YVA-lain
mukaisen arviointimenettelyn soveltamista, koska yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia. YVA-menettelyssä arvioidaan toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta
koskevia päätöksiä, vaan se tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.
Vuorovaikutus
Eri sidosryhmien välinen vuorovaikutus ja kansalaisten osallistuminen ovat keskeinen osa
hankkeen YVA-menettelyä. Ohjelmavaiheessa järjestetään yleisötilaisuus. Mikäli koronatilanne edellyttää, niin tilaisuus järjestetään webinaarina (Teams). Selostusvaiheessa järjestetään vuorovaikutustilaisuus, jossa asukkailla ja muilla kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankesuunnitelmista ja hankkeen ympäristövaikutusten
selvittämisestä.
Yhteysviranomaisena toimivalle Varsinais-Suomen ELY-keskukselle voi ilmaista mielipiteensä kuulutuksessa ilmoitettuna ajankohtana. Mielipiteensä voi ilmaista sähköpostitse,
postitse tai toimittamalla kirjallisen vastineen henkilökohtaisesti ELY-keskukselle. YVAohjelma ja –selostus ovat julkisesti nähtävillä kuulutusaikana ja lisäksi ne tulevat nähtäville
Internettiin www.ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA.
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Ympäristön nykytilan kuvaus
Hankealue on osoitettu aluevarauksena Varsinais-Suomen liiton laatimassa tuulivoimavaihemaakuntakaavassa (vahvistuspäätös 9.9.2014), joten hanke on maakuntakaavan mukainen. Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu yleis- tai asemakaavoitettuja alueita
eikä muita maankäytön suunnitelmia. Hankealueen kaakkois- ja länsipuolelle sijoittuvat
tuulivoimatuotannolle varatut alueet en 602 ja en 009, joiden hankesuunnittelu ei toistaiseksi ole käynnistynyt.
Ympäristövaikutusten kannalta herkät alueet on selvitetty noin kymmenen kilometrin etäisyydeltä hankkeesta. Hankealueen koillisosassa on valtionmaiden luonnonsuojelualueisiin
kuuluva Ristimäen luonnonsuojelualue ja alueen lounaispuolella osin hankealueella Natura-alue Kivijärven metsät, joka myös kuuluu valtionmaiden luonnonsuojelualueisiin. Lähimmät lintudirektiivin perusteella suojellut Natura-alueet sijaitsevat noin 10 km etäisyydellä hankealueesta. Lähimmät maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI-alueet ovat
Pehtjärven ja Pehtjärvenoja 1,6 kilometriä hankealueesta pohjoiseen sekä Kallelan pellot
7,6 kilometriä hankealueesta luoteeseen. Hankealue sijoittuu Lintujen päämuuttoreitit Suomessa -selvityksessä (Toivanen ym. 2014) rajatuille valtakunnallisille merikotkan ja kurjen
päämuuttoreiteille. Hankealueen kautta kulkevaa muuttolinnustoa tullaan selvittämään tarkemmin kevät- ja syysmuuttoselvityksissä vuonna 2021.
Lähin luokiteltu pohjavesialue Motelli (luokka 1) ulottuu hiukan hankealueen itäosaan. Lähin suunniteltu voimalapaikka ja sille johtava tielinja sijaitsee noin 300 metrin päässä Motellin pohjavesialueesta. Nummenharjun pohjavesialue (luokka 2) sijaitsee aivan hankealueen koillispuolella. Hankealueelle johtava tie kulkee Nummenharjun pohjavesialueen reunaa olemassa olevan tien linjaa pitkin.
Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat Untamala-Kodjala noin 6,5 km hankealueen pohjoispuolella ja Mynämäenlahti noin 5,6 km hankealueen eteläpuolella. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteita ympäröivillä alueilla
ovat Kallelan kylä Uudessakaupungissa, Mynämäen kirkko, Vehmaan kirkko ja pappila,
Mynämäellä sijaitseva Karjalan kylä ja kirkko sekä Koukkelan Kauppilan umpipiha Laitilassa.
Hankealueella harjoitetaan alkutuotantoa, eli metsä- ja maataloutta. Hankealueen virkistyskäyttö koostuu normaalista metsäalueen käytöstä sekä metsästyksestä. Lähin laajempi
vakituinen asutus sijaitsee Kolsan kylässä, alle 1 km etäisyydellä hankealueesta. Vapaaajan asutusta on lähimpien vesistöjen, Pehtjärven, Valjärven, Appuljärven, Vihtijärven ja
Kivijärven rannoilla. Hankealueella sijaitsee Munax Oy:n kanala ja sen koillispuolella metsästysmaja.
Ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään YVA-selostusvaiheessa. Hankkeen kannalta
keskeisiä arvioitavia ympäristövaikutuksia ovat mm. seuraavat: maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset, meluvaikutukset, välkevaikutukset, linnustovaikutukset sekä ihmisten
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asumiseen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset. Myös liikenne- ja paikalliset luontovaikutukset ovat tunnistettuja ympäristövaikutuksia.
Ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan mm. seuraaviin tietoihin ja selvityksiin:
asukaskysely, annetut mielipiteet ja lausunnot, vuorovaikutustilaisuudet, melumallinnus,
välkemallinnus, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, muutto- ja pesimälinnustoselvitys,
muuttolinnuston törmäysmallinnus, metsojen soidinpaikkaselvitys, pöllöselvitys, päiväpetolintutarkkailu, tietokantatiedot petolintujen tunnetuista pesäpaikoista, lepakoiden pesimäaikainen selvitys, liito-oravaselvitys, viitasammakkoselvitys, lumijälkilaskenta, susiselvitys,
havainnekuvat ja näkyvyysanalyysit sekä arkeologinen selvitys.
Tehtyjen ja tehtävien selvitysten perusteella laaditaan asiantuntija-arvio eri ympäristövaikutuksista ja niiden merkittävyydestä. Arvioinnissa tullaan keskittymään erityisesti toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, mutta myös rakentamisen aikaiset ja toiminnan jälkeiset vaikutukset huomioidaan. Toiminnan aikaisia riskejä ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuuksia tuodaan esille ja esitetään menetelmiä niihin ennalta varautumiseksi.
Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään IMPERIA-hankkeen arviointimallia ja työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida vaikutusten merkittävyyttä järjestelmällisesti eri osatekijöiden
perusteella. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. Vaikutustenarviointi kohdennetaan erityisesti niihin vaikutuksiin, jotka
ennalta arvioiden ovat merkittäviä. Merkittävyyttä voidaan havainnollistaa seuraavan kuvan
mukaisesti.

Vaikutusten arvioinnissa käytetyt arviointimenetelmät kuvataan ja esitetään ehdotukset toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi
esitetään alustava ympäristövaikutusten seurantaohjelma sekä kuvataan hankkeen suhde
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maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja
ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.
Olemassa olevia lähtötietoja täydennetään eri tietolähteistä. Melu- ja välkevaikutukset mallinnetaan matemaattisesti. Maisemavaikutuksia arvioidaan havainnekuvien ja näkyvyysanalyysien perusteella. Luontovaikutuksia arvioidaan luontoselvitysten pohjalta. Vesistö- ja
liikennevaikutukset arvioidaan laadullisesti ja kuvataan sanallisesti. Selvitysten perusteella
tehdään asiantuntija-arvio eri ympäristövaikutuksista ja yhteisvaikutuksista sekä niiden
merkittävyydestä. Lisäksi arvioidaan toiminnan riskejä ja esitetään toimenpiteitä haitallisten
ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Aikataulu
YVA-menettelyn ja hankkeen aikataulu on seuraava: YVA-ohjelma on nähtävillä heinä-elokuussa 2021. Joulukuussa 2021 valmistuva YVA-selostus on nähtävillä vuoden 2022
alussa, jolloin pidetään nk. virallinen vuorovaikutustilaisuus. YVA-menettely päättyy arviolta
huhtikuussa 2022, jolloin Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen perustellun päätelmän YVA-selostuksesta.
Samanaikaisesti laaditaan hankkeelle osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
valmistuu samoihin aikoihin YVA-ohjelman kanssa, kaavaluonnos YVA-selostuksen
kanssa ja kaavaehdotus asetetaan nähtäville arviolta toukokuussa 2022.
Hankkeelle tarvitaan rakennusluvat, jonka jälkeen alkaa noin vuoden kestävä rakentamisvaihe. Tuulivoimapuisto voisi olla toiminnassa 2025 tai 2026.
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2

HANKKEEN KUVAUS

2.1

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta on Suomessa yli 40 prosenttia. Vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. TEM käynnisti uuden strategian valmistelun
huhtikuussa 2020. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021.) Tuulivoimaloilla tuotetaan uusiutuvaa energiaa ja hankkeen kasvihuonekaasutase on voimakkaasti negatiivinen ja ilmastovaikutus positiivinen eli hanke vähentää toteutuessaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjä. Korvaamalla nykyistä sähköntuotantoa tuulivoimalla voidaan samalla vähentää riippuvuutta fossiilista polttoaineista.
Ilmastonmuutos on yksi suurista globaaleista ympäristöongelmista. Ihminen on toiminnallaan voimistanut luontaista kasvihuoneilmiötä ja nopeuttanut maapallon lämpenemistä.
Maapallon lämpötilan on eri skenaarioiden mukaan ennustettu nousevan tällä vuosisadalla
1,4–5,8 astetta. Lämpötilan nousu ei jakaudu tasaisesti, vaan skenaarioiden mukaan lämpötila nousee voimakkaammin pohjoisen pallonpuoliskon korkeilla leveysasteilla. Lisäksi
ilmastonmuutos mm. sulattaa jäätiköitä ja mannerjäitä, nostaa merenpintaa, lisää tai voimistaa äärimmäisiä sääilmiöitä kuten tulvia ja kuivuuskausia, vaikuttaa satoihin sekä vähentää luonnon monimuotoisuutta.
Ilmastonmuutoksella vaikutukset ulottuvat ympäristöön, talouteen, ihmisten terveyteen ja
sosiaalisiin olosuhteisiin. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ei ole enää mahdollista, mutta
ilmastonmuutosta on mahdollista hidastaa. Mikäli hillintätoimiin ryhdytään tehokkaasti, eivät muutoksista aiheutuvat vahingot ehdi kasvaa ylitsepääsemättömiksi, ja sopeuttamistoimet ovat helpommin ja taloudellisemmin toteutettavissa.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu) eli ns. RED II annettiin 11
päivänä joulukuuta 2018 ja se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2021. RED II:ssa säädetään sitovasta unionin yleistavoitteesta,
jonka mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on vähintään 32 prosenttia unionin energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030. Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliset panoksensa unionin yleistavoitteen saavuttamiseksi osana jäsenvaltioiden yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia hallintomalliasetuksessa (EU)
2018/1999 vahvistetun hallintoprosessin mukaisesti. Suomi on ilmoittanut tavoittelevansa
vähintään 51 %:n uusiutuvan energian osuutta vuonna 2030. (Työ- ja elinkeinoministeriö,
2020.)
Tuulivoiman voimakas lisääminen Suomessa on osa ilmastonmuutosta hillitseviä toimia.
Kaikkiaan Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 754 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 2284 MW. Suomen tuulivoimalat tuottivat vuonna 2019 sähköä 5,9 TWh, joka kattaa Suomen sähkönkulutuksesta noin seitsemän prosenttia. (Motiva Oy, 2020.)
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Kolsa-Juvansuon hankkeen tarkoituksena on perustaa tuulivoimapuisto alueelle, jossa vaikutukset luontoon ja ihmisiin ovat mahdollisimman pienet ja jonka tuuliolosuhteet mahdollistavat hankkeen taloudellisen kannattavuuden.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa 12 voimalan tuulivoimapuisto, joka tuottaa uusiutuvaa
sähköenergiaa kotitalouksien ja teollisuuden tarpeisiin.
Puolustusvoimat on antanut vuonna 2018 myönteisen lausunnon korkeudeltaan 300 m voimaloille, joita silloisessa suunnitelmassa oli 19. Maanvuokraus alueella on aloitettu vuonna
2018 ja alueella on ollut keskustelua toisten toimijoiden toimesta ennen tätä. Hankealueen
vieressä on Munax Oy:n iso kanalahanke.

2.2

Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaa ABO Wind Oy.
ABO Wind aloitti toimintansa Suomessa 2013. Tähän mennessä yritys on rakentanut viisi
tuulipuistoa, jotka sijaitsevat Haapajärvellä, Pyhäjoella, Jämijärvellä ja Uudessakaupungissa. Lisäksi suunnitteilla on useita eri vaiheissa olevia hankkeita. ABO Wind Oy:llä työskentelee kesäkuusssa 2021 noin 30 työntekijää.
ABO Wind-yritysryhmällä on 25 vuoden kokemus tuulipuistojen suunnittelusta, rakentamisesta ja käytönaikaisesta hallinnasta. ABO Windillä työskentelee yli 700 ammattilaista 16
maassa. ABO Wind on tähän mennessä globaalisti pystyttänyt noin 700 voimalaa, joiden
kapasiteetti on yhteensä yli 1500 megawattia. ABO Wind AG:n pääkonttori sijaitsee Wiesbadenissa Saksassa.

2.3

Hankkeen sijaintipaikka ja maankäyttötarve
Hankkeessa suunnitellaan tuulivoimapuiston perustamista Varsinais-Suomeen Laitilan ja
Mynämäen kuntien rajalle. Hankealue sijaitsee noin 13 km Laitilan keskustan eteläpuolella
ja noin 10 km Mynämäen keskustasta pohjoiseen Porintien (vt8) länsipuolella. Vehmaan
keskusta sijaitsee noin 7 km hankealueen lounaispuolella. Hankealue on kooltaan noin
1984 ha. Kartoilla on esitetty hankkeen sijainti Varsinais-Suomessa (Kuva 1) ja Laitilan ja
Mynämäen kuntien rajalla (Kuva 2). Tuulivoimapuiston alustava voimalasijoittelu on esitetty
vaihtoehdon VE1 osalta (Kuva 3). Alustavat voimalasijainnit on esitetty myös ilmakuvakarttapohjalla (Kuva 4).
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Kuva 1. Hankkeen sijainti Varsinais-Suomessa.
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Kuva 2. Hankkeen sijainti Laitilan ja Mynämäen kuntien rajalla.

Kuva 3. Alustava voimalasijoittelu ja alustavat tielinjaukset. Kartta koossa A4 liitteessä 1.
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Kuva 4. Hankealue ilmakuvassa. Kartta koossa A4 liitteessä 2.

2.4

Hankkeen aikataulu
YVA-ohjelma valmistui kesäkuussa 2021. Nähtävillä oloaikana YVA-ohjelmasta voi jättää
kirjallisen mielipiteen yhteysviranomaisena toimivalle Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY). Samanaikaisesti ELY-keskus pyytää YVAohjelmasta myös lausuntoja eri viranomais- ja muilta tahoilta. Yhteysviranomainen antaa
ohjelmasta lausuntonsa syys-lokakuussa 2021.
YVA-selostuksen laatiminen aloitetaan YVA-ohjelman valmistuttua ja sen arvioidaan valmistuvan joulukuussa 2021. Tammi-helmikuussa 2022 järjestetään vuorovaikutustilaisuus,
jossa esitellään YVA-menettelyn tulokset ja niistä keskustellaan osallistujien kanssa. Nähtävillä oloaikana YVA-selostuksesta voi jättää kirjallisen mielipiteen yhteysviranomaisena
toimivalle Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus pyytää YVA-selostuksesta
myös lausuntoja eri viranomais- ja muilta tahoilta. Yhteysviranomainen antaa selostuksesta
perustellun päätelmän arviolta huhtikuussa 2022, jolloin YVA-menettely päättyy.
Samanaikaisesti laaditaan hankkeelle osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
valmistuu samoihin aikoihin YVA-ohjelman kanssa, kaavaluonnos YVA-selostuksen
kanssa ja kaavaehdotus asetetaan nähtäville arviolta toukokuussa 2022.
Tuulivoimaosayleiskaavan (MRL 77a §) perusteella hankkeen voimaloille voidaan hakea
rakennuslupia. Niiden jälkeen alkaa rakentamisvaihe, joka kestää noin vuoden. Tuulivoimapuisto voisi olla toiminnassa vuonna 2026.
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty YVA- ja osayleiskaavamenettelyjen aikatauluarvio.
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Taulukko 1. YVA- ja osayleiskaavamenettelyn aikatauluarvio.

2.5

Hankevaihtoehdot
Kolsa-Juvansuon alueelle suunnitellaan 12 tuulivoimalaa, joista alustavien suunnitelmien
mukaan viisi sijoittuu Laitilan Kolsaan ja seitsemän Mynämäen Juvansuolle. Hankealueen
koko on noin 2000 ha. Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan noin 200 m, roottorin
halkaisija noin 200 m ja maksimikorkeus 300 m. Voimaloiden teho tulee olemaan 5-10 MW.
YVA-menettelyssä on tarkoitus tarkastella seuraavia hankevaihtoehtoja:
•

VE0: Hanketta ei toteuteta

•

VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke, voimaloiden meluvaikutus mallinnetaan ja
arvioidaan matalammalla lähtömelutasolla kuin VE2.

•

VE2: Toteutetaan 11 voimalan hanke (voimala nro 8 jää pois), voimaloiden meluvaikutus mallinnetaan ja arvioidaan korkeammalla lähtömelutasolla kuin VE1.

Sähköliityntää suunnitellaan hankealueesta lounaaseen 110 kV verkkoon. Lähimmät liityttävissä olevat verkot ovat Fingridin Lieto-Uusikaupunki ja Carunan Naantalinsalmi-Uusikaupunki 110 kV voimajohdot. Verkkoyhtiö määrittää tarkemman liityntäpisteen, mutta
hankkeen yhteydessä selvitetään todennäköisiä ja soveltuvia liityntäpisteitä. Eräitä esitettyjä ratkaisuja ovat liittyminen Heikolan ja Hentulan sähköasemien yhteyteen. Etäisyyttä
Heikolan sähköasemalle on 5,2 km ja Hentulan sähköasemalle 9,7 km. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla.
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Kuva 5. Sähkönsiirtoreitit.

2.6

Hankkeen tekninen kuvaus

2.6.1 Tuulivoimapuiston rakenteet
Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto (~2000 ha) koostuu yhteensä enintään 12 tuulivoimalasta (Kuva 6) perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (33 kV maakaapeli) sekä hankealueelle mahdollisesti sijoitettavasta sähköasemasta. Tuulivoimapuiston aluetta ei lähtökohtaisesti aidata (pl. sähköaseman alue). Tuulivoimapuiston alue on siten käytettävissä lähes samalla tavalla, kuin
ennen tuulivoimapuiston rakentamista esim. retkeilyyn ja metsätalouteen lukuun ottamatta
itse voimalan kohtaa.
Tuulivoimapuiston tärkeimmät ja näkyvimmät rakenteet ovat varsinaiset voimalat, jotka sijoitetaan n. kilometrin etäisyydelle toisistaan. Tuulivoimala koostuu perustuksista, perustusten päälle rakennettavasta tornista, 3-lapaisesta roottorista ja konehuoneesta. Torneille
on olemassa erilaisia rakennusteknisiä ratkaisuja; torni voidaan rakentaa betoni-, tai teräsrakenteisena tai näiden yhdistelmänä. Tuulivoimalan generaattori sekä säätöön ja ohjaukseen liittyvät järjestelmät sijaitsevat konehuoneessa. Voimalan toimintaan liittyvien kemikaalien (hydrauliikkaöljyt, jäähdytysnesteet, voiteluaineet) käyttökohteet ja säiliöt sijaitse-
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vat konehuoneessa. Konehuoneet ovat etävalvottuja ja häiriötilanteen sattuessa tuulivoimala myös pysähtyy automaattisesti. Konehuoneet rakennetaan tiiviiksi, jolloin mahdolliset
nestevuodot jäävät konehuoneeseen.
Tämän asiakirjan selvitykset on laadittu maksimikorkeudeltaan 300 m voimalamallille,
jonka napakorkeus on 200 m ja roottorin halkaisija 200 m. Tuulivoimalaitokset varustetaan
lentoestevaloilla ja merkitään voimassa olevien säännösten mukaisesti (kohta 2.8). Valittavat perustusratkaisut sekä tornin ja konehuoneen rakennustekniset ratkaisut valitaan suunnittelun myöhemmässä vaiheessa.
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Kuva 6. Tuulivoimalan osat
(Motiva Oy, 2011).
2.6.2 Tuotanto
Tuulivoimalassa tuulen kineettinen energia siirtyy roottorin siipiin ja tästä voimalan generaattoriin. Tyypillisesti tuulivoimalat toimivat tuulialueella 3 m/s – 25 m/s, eli voimala käynnistyy vasta, kun tietty tuulennopeusolosuhde (joka mahdollistaa sähköntuotannon) saavutetaan ja vastaavasti pysähtyy, kun turvallisen toiminnan rajaksi määritetty tuulennopeus
ylitetään (Burton ym. 2021).
Tuulivoimalan teoreettinen hyötysuhde voi olla noin 59 % (Betzin raja), mutta erilaisten
häviöiden (siipiin liittyvät häviöt ja kitka) johdosta maksimaalinen hyötysuhde on tuulivoi22 (92)
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maloissa suunnilleen 50 %. Oleellista on, että mahdollisimman hyvää hyötysuhdetta pystytään pitämään yllä mahdollisimman laajalla tuulennopeusalueella. Tähän pyritään moderneissa tuulivoimaloissa mm. säätämällä pyörimisnopeutta ja lapakulmaa. Varsinaiseen
tuotetun energian määrään kuitenkin vaikuttaa eniten pyyhkäisyala (roottorin kattama
pinta-ala) ja tuulen nopeus (Burton ym. 2021). Tyypistä riippuen, tuulivoimala saavuttaa
nimellistehonsa tuulen voimakkuudella 10-15 m/s ja sähköntuotto jatkuu vakioteholla maksimituulennopeuteen asti. (Lledo ym 2019). Hankkeen voimalat sijoittuvat kokonsa ja tehonsa (5-10 MW) puolesta Suomessa markkinoilla olevien maatuulivoimalaitosten keskiluokkaan.
Tuulivoimalat toimivat automaattisesti eikä henkilökuntaa tarvita tuotannon ohjaamiseen.
Huolto-ohjelman mukaisia ja ennakoimattomia huoltokäyntejä tulee arviolta 10-35 päivää
vuodessa. Tuulivoimalan käyttöikä on tyypillisesti 20-30 vuotta (Motiva Oy, 2021). Sähkönsiirtoon liittyvät huoltotoimenpiteet ovat vähäisiä.
2.6.3 Sähköverkkoon liittyminen
Puiston sisäinen sähköverkko toteutetaan keskijännitteisin maakaapelein. Sähköliityntää
suunnitellaan hankealueesta lounaaseen 110 kV verkkoon. Lähimmät liityttävissä olevat
verkot ovat Fingridin Lieto-Uusikaupunki ja Carunan Naantalinsalmi-Uusikaupunki 110 kV
voimajohdot. Verkkoyhtiö määrittää tarkemman liityntäpisteen, mutta hankkeen yhteydessä selvitetään todennäköisiä ja soveltuvia liityntäpisteitä. Eräitä esitettyjä ratkaisuja
ovat liittyminen Heikolan ja Hentulan sähköasemien yhteyteen. Etäisyyttä Heikolan sähköasemalle on 5,2 km ja Hentulan sähköasemalle 9,7 km. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan keskijännite (20-45 kV) maakaapeleilla. Maakaapelit on suunniteltu toteutettavan ensisijaisesti teiden yhteyteen kaapeliojaan. Tuulivoimapuiston sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava
määrä jakokaappeja. Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan generaattorin tuottaman jännitteen 20-45 kV tasolle. Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuoneessa, tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muuntamokopissa.
Uusi 110 kV sähköaseman tilantarve on noin 1,0 ha. Asemalle sijoitetaan muuntajat, tarvittavat kytkinkentät sekä rakennus suojaa tarvitseville laitteistoille. Rakennuksen pohjapintaala on noin 50-100 neliömetriä. Turvallisuussyistä sähköaseman alue aidataan.
Sähkönsiirtoon liittyvät suunnitelmat tarkentuvat YVA-prosessin edetessä.
2.6.4 Liikenne
Tuulivoimalat kuljetetaan osissa rakennuspaikalle ja kootaan nostopaikalla. Pisimmät yksittäiset osat ovat roottorin lavat noin 90 metrin pituisina. Sijoituspaikoille johtavia teitä tulee
mahdollisesti vahvistaa ja rakentaa osin kokonaan uusia tieyhteyksiä. Tien leveyden (sorattu alue) tulee olla noin 10 metriä, ja kantavan alueen noin 5 metriä. Mutkien on oltava
riittävän loivia ja on otettava huomioon pitkien kuljetusten peräylitykset.
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Uudet tielinjaukset tarkennetaan YVA-selostusvaiheessa. Samoin esitetään kuljetusten
osalta senhetkinen alustava kuljetussuunnitelma, jota tullaan tarkentamaan hankesuunnittelun edetessä.
2.6.5 Jätteet
Merkittävin määrä jätteitä syntyy rakennusaikana ja toisaalta voimaloiden saavuttaessa
teknistaloudellisen käyttöikänsä noin 20–30 vuoden kuluttua. Rakennusaikaiset jätemäärät
ovat verrattain pieniä koostuen lähinnä pakkaus- ja muusta normaalista rakennusjätteestä
sekä maan muokkauksen yhteydessä syntyvästä aineksesta. Tuulivoimaloiden tornit ovat
terästä tai teräsbetonia ja perustukset teräsbetonia. Konehuoneessa on terästä, valurautaa, kuparia ja alumiinia. Roottorit valmistetaan lasikuidusta ja hiilikuidusta. Metalleista
suurin osa voidaan kierrättää, lasikuitu ja muovi hyödyntää energiajätteenä tai sementin
valmistuksessaja betoni maarakennuksessa.
Käytön aikana tuulivoimaloista muodostuu jätteinä lähinnä voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä,
jotka toimitetaan kierrätykseen tai hyödynnettäviksi energiaksi.
2.6.6 Käytöstä poisto
Tuulivoimapuiston käytöstä poistoon liittyvät toimenpiteet ja tarvittavat laitteet ovat suurimmaksi osaksi samanlaisia kuin rakentamisen aikana. Torni puretaan nosturin avulla (terästorni) tai räjäytetään (betonitorni) ja kuljetetaan osina taikka murskeena kierrätettäväksi.
Siivet ja konehuone kuljetetaan pois ja kierrätetään. Sähköaseman rakenteet ja kaapeloinnit puretaan ja kuljetetaan kierrätettäväksi. Betoninen perustus maisemoidaan paikalleen,
ellei erityistä syytä sen purkamiseen tule esiin.
2.6.7 Maankäyttö ja rakentaminen
Yhden tuulivoimalan rakentaminen kestää valuineen noin 15 viikkoa. Ensimmäisessä vaiheessa perustusten, kokoamisalueen ja nostoalueen kohdalta raivataan puut ja muu kasvillisuus (noin 1 ha). Seuraavassa vaiheessa tehdään tarvittaessa tasoitus- ja vahvistustöitä pystytyskalustoa varten sekä muita maanrakennustöitä. Perustuksia varten tehdään
syvyinen ~2-3 m kaivanto. Perustuksen halkaisija 20-25 on metriä ja korkeus 3-4 m. Varsinaisen tornin alaosan halkaisija on 4,5-8 m. Voimalan pystytys kestää yleensä 4-5 päivää.
Lopullinen perustamistapa tarkentuu rakennuslupavaiheessa.
Puiston rakentamiseen kuuluu myös olemassa olevien teiden parannustyöt ja uusien teiden rakentaminen, sisäiset kaapeloinnit ja voimalarakenteiden kuljetukset sekä muiden
voimalapuiston komponenttien, kuten mahdollisen sähköaseman ja sähkönsiirtoon liittyvä
muu rakentaminen. Lisäksi rakentamisen aikana voidaan tarvita väliaikaisia varastointi- ja
pysäköintialueita.
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2.7

Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin
Hanke liittyy suoraan Kolsan ja Juvansuon tuulivoimayleiskaavahankkeisiin. Yleiskaavoituksen ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaavat Laitilan kaupunki ja Mynämäen kunta.
Kaavoituskustannukset maksaa ABO Wind Oy.
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse rakennettuja tuulivoimapuistoja tai
yksittäisiä tuulivoimaloita. Lähin toiminnassa oleva tuulivoimapuisto on Muntila Uudessakaupungissa. Alueella on kolme tuulivoimalaa (Suomen Tuulivoimayhdistyksen hankerekisteri, Kartta - Suomen Tuulivoimayhdistys).
Hankealueen välittömässä läheisyydessä on Munax Oy:n kanalahanke.

2.8

Hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat
YVA-menettelyn lisäksi hanke vaatii osayleiskaavaan. Tuulivoimarakentamista koskeva
maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.4.2011. Muutoksen tavoitteena on, että
yleiskaavaa olisi mahdollista käyttää aikaisempaa useammin suunnitteluvälineenä tuulivoimarakentamisessa. Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille
suoraan yleiskaavan perusteella. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava siten, että sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a
§). MRL 77 b § mukaan laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä,
että:
1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;
2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja
ympäristöön;
3. tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.
YVA-menettelyn jälkeen hankkeen toteuttamiseksi tulee mahdollisesti hakea ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa. Ympäristölupaa on haettava, mikäli toiminnasta voi aiheutua naapuruussuhdelaissa (26/1920) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Yleensä tuulivoimaloilta ei vaadita ympäristölupaa. Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimivat Laitilan ja Mynämäen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Lupaviranomainen ei
voi myöntää hankkeelle ympäristölupaa ennen kuin sen käytössä on ympäristövaikutusten
arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.
Hankkeen toteuttaminen vaatii maakäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen rakennusluvan. Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimii Laitilan ja Mynämäen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Tuulivoimaloille voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimaosayleiskaavan perusteella MRL:n luvun 10 a 77a § mukaisesti.
Sähkönsiirrosta ja -myynnistä on tehtävä sopimus.
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Ilmailulain (864/2014) 158§ edellyttää, että ilmailulle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, rakennuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan Traficomin lentoestelupa. Mikäli lainkohdan ehdot täyttyvät ja lentoestelupa edellytetään, tulee lentoesteen
asettajan selvittää lentoesteen vaikutukset Fintraffic lennonvarmistus Oy:n lentoestelausunnon avulla.
Tuulivoimahankkeen vaikutukset tutkiin ja muihin Puolustusvoimien toimintoihin tulee selvittää.
Liikennevirasto on 24.5.2012 antanut ohjeen (dnro 1816/065/2012) tuulivoimaloiden etäisyydestä maanteihin ja rautateihin. Pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimalan suositeltava etäisyys maantiestä (keskiviivasta) on 300 m.
Tuulipuistohankkeesta on syytä ilmoittaa ainakin seuraaville radiotaajuuksien käyttäjille:
•

Telia Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, Datame Oy

•

Ilmailuhallinto

•

Finavia Oyj

•

Puolustusvoimat

•

Ilmatieteenlaitos

•

Alueen hätäkeskus

•

Digita Oy

•

Suomen Erillisverkot Oy

Hankkeen rakennusvaiheessa tarvitaan erikoiskuljetuslupia, jossa myöntäjänä on Pirkanmaan ELY-keskus. Luvat myönnetään yleensä neljässä arkipäivässä. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi käsittely kestää pidempään. Erittäin raskaiden kuljetusten luvat
pyritään käsittelemään kahdessa viikossa, mutta siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi.
Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom on 7.9.2020 julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden päivämerkintään, lentoestevaloihin sekä valojen ryhmitykseen liittyen. Voimalan lavan korkeimman kohdan ollessa yli 150 metriä on päivällä käytettävä B-tyypin suuritehoista (100
000 cd) vilkkuvaa valkoista valoa konehuoneen päällä (myös 2 x 50 000 cd valaisimien
katsotaan täyttävän vaatimuksen). Lapojen ja moottorisuojan päivämerkinnän värin tulee
olla valkoinen ja kannatinmaston ylimmän 2/3 päivämerkinnän tulee olla valkoinen. Ristikkorakenteisen kannatinmaston valkoinen päivämerkintä voidaan korvata maston huipusta
lukien 2/3 korkeudelle asennettavilla pienitehoisilla B- tyypin lentoestevaloilla sekä punaisella 6 m korkealla maalauksella valoista alaspäin. Hämärällä on käytettävä B-tyypin suuritehoista (20 000 cd) vilkkuvaa valkoista valoa konehuoneen päällä (myös 2 x 10 000 cd
käy). Yöllä on käytettävä B-tyypin suuritehoista (2 000 cd) vilkkuvaa valkoista tai keskitehoista (2 000 cd) B-tyypin vilkkuvaa punaista tai keskitehoista (2 000 cd) C-tyypin kiinteää
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punaista valoa konehuoneen päällä. Led-tekniikkaa käytettäessä tulee varmistua, että käytettävä valaisin lähettää näkyvän valon lisäksi IR-valoa aallonpituusalueella 800-940 nm
ohjeessa annettujen tehovaatimusten mukaisesti.
Lisäksi, mikäli voimalan maston korkeus maanpinnasta on 105 metriä tai enemmän, tulee
maston välikorkeuksiin sijoittaa B-tyypin pienitehoiset lentoestevalot, tasaisin enintään 52
metrin välein. Alimman valotason tulee jäädä ympäröivän puuston yläpuolelle. Valojen sijainti ja lukumäärä on suunniteltava siten, että vähintään yksi konehuoneen ja kaksi kunkin
välikorkeuden estevaloista on havaittavissa kaikista ilma-aluksen lähestymissuunnista voimalan rakenteiden estämättä.
Nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 %:iin näkyvyyden ollessa yli 5 000 metriä ja 10
%:iin näkyvyyden ollessa yli 10 000 metriä. Näkyvyys tulee määrittää tuulivoimalan konehuoneen päälle asennettavalla käyttöön suunnitellulla näkyvyyden mittauslaitteella ohjeessa annettujen määräysten mukaisesti.
Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi voidaan yhtenäisten tuulivoimapuistojen lentoestevaloja ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien ja saman aikaisesti välähtävien vilkkuvien valaisinten
kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden lentoestevalot voivat olla pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Puiston sisällä merkittävästi muita korkeampi
voimala tulee merkitä tehokkaammin estevaloin. Ohjeessa annetaan lisäohjeita tuulivoimapuiston lentoestevalojen ryhmittämisestä (Traficom, 2020)
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3

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN PERIAATTEET

3.1

Lainsäädäntö
YVA-menettely pohjautuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017,
YVA-laki). Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kaikkien
tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. Valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (VNa 277/2017) säädetään tarkemmin lain soveltamisesta
ja viranomaisten tehtävistä.
Tämä hanke edellyttää YVA-menettelyä YVA-lain liitteen 1 kohdan 7 e) mukaan:
7) energian tuotanto:
e) tuulivoimalahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta
tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia;

3.2

Arviointiohjelma (YVA-ohjelma)
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäinen vaihe, YVA-ohjelma, on selvitys
hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset tehdään. YVA-ohjelmassa selvitetään hankkeen perustiedot ja vaikutusalue, esitetään toteutusvaihtoehdot, rajataan arvioitavat asiat ja arvioidaan hankkeen aikataulu.
YVA-menettely alkaa virallisesti, kun hankevastaava toimittaa YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle. YVA-asetuksen mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin:
1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta;
2) hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien
kannalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton;
3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista;
4) kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä;
5) ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioiden
rajat ylittävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä
laajuudessa kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle;

28 (92)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

6) tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä
aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista;
7) tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä; sekä
8) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä
näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

3.3

Arviointiselostus (YVA-selostus)
Arviointiohjelman sekä yhteysviranomaisen antaman lausunnon perusteella tehdään YVAselostus. YVA-selostuksessa esitetään mm. YVA-ohjelman tiedot tarkistettuina, hankkeen
kuvaus ja tekniset tiedot, selvitys ympäristöstä ja hankkeen vaikutuksesta ympäristöön
sekä ympäristövaikutusten ehkäisy, hankkeen vaihtoehdot ja niiden toteuttamiskelpoisuus,
ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi, selvitys osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta arviointimenettelyn aikana ja selvitys yhteysviranomaisen lausunnon huomioon
ottamisesta arviointiohjelmassa.
YVA-selostuksessa hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset tunnistetaan ja perustellaan selkeästi. Vaikutuksia arvioitaessa myös lieventämistoimenpiteet otetaan huomioon. Alueen eri toimintojen mahdolliset yhteisvaikutukset huomioidaan vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa.
YVA-asetuksen mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin:
1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta,
tärkeimmistä ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnonvarat, todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu
ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen
ja poikkeustilanteet mukaan lukien;
2) tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta,
toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin;
3) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;
4) kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta ei toteuteta;
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5) arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon
hankkeen alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet;
6) arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista;
7) tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista;
8) vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu;
9) tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista
syistä, mukaan lukien ympäristövaikutukset;
10) ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia;
11) tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä;
12) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä
hankkeen suunnitteluun;
13) luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien
laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä;
14) tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä;
15) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; sekä
16) yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1-15 kohdassa esitetyistä tiedoista.

3.4

Osapuolet
Hankkeesta vastaava on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. Tässä
hankkeessa hankevastaavana toimii ABO Wind Oy ja yhteyshenkilönä Veera Hatulainen.
Yhteysviranomainen vastaa hankkeen kuuluttamisesta, kirjallisten lausuntojen ja mielipiteiden keräämisestä sekä oman lausuntonsa antamisesta YVA-ohjelmasta ja YVAselostuksesta. Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELYkeskus, jonka yhteyshenkilönä toimii erityisasiantuntija Frans Duldin.
YVA-konsultti vastaa tarkasteltavien vaihtoehtojen ympäristövaikutusten puolueettomasta
ja asiantuntevasta selvittämistä ja arvioinnista. Tässä hankkeessa YVA-konsulttina toimii
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Sweco Infra & Rail Oy, jonka yhteyshenkilöinä toimivat projektipäällikkö Mika Manninen ja
varaprojektipäällikkö Timo Rysä.
Hankkeen vaikutusalueen ihmiset sekä muut sidosryhmät ovat erittäin tärkeässä roolissa
YVA-menettelyn aikana. Lähialueen ihmiset ja muut sidosryhmät tuntevat hyvin alueen
ominaispiirteet ja merkityksen, ja ovat täten erittäin tärkeä tietolähde ja selvityksen tukiverkosto.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 7) on yleistäen esitetty YVA-hankkeen olennaiset osapuolet.
Kunkin hankkeen keskeiset osapuolet määrittyvät tapauskohtaisesti hankkeen sisällön,
vaikutusalueen laajuuden ja vaikutusten merkittävyyden mukaan. Osapuolten välinen
avoin ja rakentava vuorovaikutus on tärkeää YVA-menettelyn onnistumisen kannalta.

Kuva 7. Osapuolet YVA-hankkeissa.
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3.5

Vuorovaikutus ja viestintä
Yhteysviranomaisen ja muiden viranomaisten kanssa on pidetty hankkeesta ennakkoneuvottelu maaliskuussa 2021, jolloin käytiin läpi hankkeen taustaa ja YVA-prosessin kannalta
keskeisiä tekijöitä.
Huhtikuussa 2021 pidettiin seurantaryhmän ensimmäinen kokous, jossa hanketta, ympäristön nykytilaa ja suunniteltuja selvityksiä esiteltiin sekä keskusteltiin merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Seurantaryhmään oli kutsuttu seuraavat tahot: Varsinais-Suomen
ELY-keskus, Laitilan kaupunki, Mynämäen kunta, Vehmaan kunta, Varsinais-Suomen liitto,
Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Ilmatieteenlaitos, Liikenne- ja
viestintävirasto (Traficom), Luonnonvarakeskus (Luke), Metsähallitus, Metsäkeskus, Puolustusvoimat, pääesikunta, Puolustusvoimat, 2. Logistiikkarykmentti, Väylävirasto, Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto, Laitilan seudun ympäristöyhdistys, Mynämäenseudun luonnonsuojeluyhdistys, Laitilan metsästysseura, Mynämäen erä, Laitilan seudun riistanhoitoyhdistys, Mynämäen alueen riistanhoitoyhdistys, Turun lintutieteellinen yhdistys ry,
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Varsinais-Suomi, Metsänhoitoyhdistys
Lounametsä, Laitilan-Pyhärannan Yrittäjät ry, Mynämäen Yrittäjät ry, Munax Oy, Wirmoseura ry (Mynämäen kotiseutuyhdistys), Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen
piiri ry, Metsästysseura Tapio ry ja Kairajärven erämiehet ry. Toinen seurantaryhmän kokous järjestetään arviolta joulukuussa 2021.
Ohjelmavaiheessa järjestetään yleisötilaisuus. Mikäli koronatilanne edellyttää, niin tilaisuus
järjestetään webinaarina (Teams). Selostusvaiheessa järjestetään toinen vuorovaikutus- ja
kuulemistilaisuus.
Yhteysviranomainen huolehtii arviointiohjelman ja –selostuksen tiedottamisesta kuuluttamalla mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan sähköisesti omilla
internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa
kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää ohjelmavaiheessa 30 päivää (erityisestä syystä
60 päivää) ja selostusvaiheessa vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen ja mielipiteiden antamiseen varatun ajan päätyttyä. Selostusvaiheessa vastaava yhteysviranomaisen lausunnonantamisaika (perusteltu päätelmä) on enintään kaksi kuukautta.
Arviointiohjelma ja –selostus ovat kuulutusaikana julkisesti nähtävillä kuulutuksessa ilmoitetuissa paikoissa. Ne tulevat nähtäville myös internetiin ympäristöhallinnon yhteiseen
verkkopalveluun www.ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA.
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3.6

YVA-menettelyn kulku
YVA-menettely (Kuva 8) on luvitusta edeltävä vaihe, eikä siinä tehdä viranomaispäätöksiä.
Julkinen kuuleminen on keskeinen osa prosessia. YVA-menettely jakaantuu kahteen vaiheeseen: ohjelma- ja selostusvaihe. Seuraavassa kuvassa on esitetty YVA-menettelyn eri
vaiheet.

Kuva 8. YVA-menettelyn vaiheet
(Ympäristöministeriö, 2017).
Seuraavassa kuvassa on esitetty vaikutusmahdollisuuksia YVA- ja kaavoitusmenettelyissä
(Kuva 9). Uuden YVA-lain mukaan yhteysviranomainen ei anna YVA-selostuksesta lausuntoa, vaan perustellun päätelmän. YVA-menettely kestää tyypillisesti noin vuoden. Tämän YVA-menettelyn eri vaiheet ja aikataulu on esitetty luvussa 5.

33 (92)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Kuva 9. Vaikutusmahdollisuudet YVA- ja kaavoitusmenettelyissä
(Motiva 2013, muokattu).
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4

YMPÄRISTÖN NYKYTILAN KUVAUS

4.1

Hankealueen yleiskuvaus
Hankealue sijaitsee noin 13 km Laitilan keskustan eteläpuolella ja noin 10 km Mynämäen
keskustasta pohjoiseen Porintien (vt8) länsipuolella. Vehmaan keskusta sijaitsee noin 7 km
hankealueen lounaispuolella. Hankealue on kooltaan noin 1984 ha.
Alue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa. Metsät ovat talouskäytössä olevia tuoreita ja kuivahkoja kuusi- tai mäntyvaltaisia kankaita. Hankealueella on ojitettuja ja ojittamattomia
soita maaston painanteissa. Alavimmilla mailla mäkien väleissä on viljelykäytössä olevia
peltoja, laajemmin alueen poikki virtaavien Pehtojan, Ruotiojan ja Haavistonojan varressa.
Alueen tiestö liittyy maanviljelyyn ja metsätalouteen.
Laitilan kaupungin pinta-ala on 545 km2 ja taajama-aste 69,3 %. Vuoden 2019 lopussa
Laitilan väkiluku oli 8588 asukasta ja asuntokuntien määrä oli 4097. Vuoden 2018 lopussa
kunnassa oli työpaikkoja 3739 kpl, joista alkutuotannon osuus oli 8,6 %, jalostuksen 41,2
% ja palvelujen 48,8 %. (Tilastokeskus, 2021)
Mynämäen kunnan pinta-ala on 536 km2 ja taajama-aste 65,7 %. Vuoden 2019 lopussa
Mynämäen väkiluku oli 7654 asukasta ja asuntokuntien määrä oli 3590. Vuoden 2018 lopussa kunnassa oli työpaikkoja 1988 kpl, joista alkutuotannon osuus oli 15,1 %, jalostuksen
25,2 % ja palvelujen 57,8 %. (Tilastokeskus, 2021)

4.1.1 Asutus
Hankealueella ei ole vakituista tai vapaa-ajanasutusta. Alueella on maa- ja metsätalousrakennuksia peltoalueiden reunoilla. Vajaan kilometrin päähän hankealueen rajasta sijoittuu
Kolsan kylä (Koliseva), lisäksi alle kahden kilometrin etäisyydellä on muutamia yksittäisiä
vakituisia asuinrakennuksia Krouvinummentien (yhdystie 12523) varrella sekä hankealueen länsi- ja eteläpuolella. Lähimmät vakituisen asumisen rakennukset ovat Suolahdella
vajaan 50 metrin päässä hankealueen rajasta. Vajaan viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsevat lisäksi Kahilaisen, Kovion sekä Juva/Kivikylän asutut alueet. Vehmaan taajama sijaitsee noin 7 kilometrin etäisyydellä, Mynämäen taajama noin 10 kilometrin etäisyydellä ja
Laitilan taajama noin 13 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Vapaa-ajanasutusta on erityisesti hankealueen läheisten vesistöjen (Pehtjärvi, Valjärvi, Appuljärvi, Vihtijärvi, Kivijärvi) rannoilla. Lähimmillään vapaa-ajanasuntoja on hankealueen
rajan välittömässä läheisyydessä. Lähin vakituinen ja vapaa-ajanasutus on esitetty seuraavalla kartalla (Kuva 10) ja liitteessä 3.
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Kuva 10. Hankealueen lähimpien asuinrakennusten ja loma-asuntojen sijainti.
Vakituisen asumisen kiinteistöt on merkitty punaisella ja loma-asunnot vihreällä. Kartta
koossa A4 on esitetty liitteessä 3.
4.1.2 Elinkeinot ja virkistyskäyttö
Hankealueella on peltoja, metsäalueita, joista osa hakattuja, sekä soita. Hankealueella harjoitetaan alkutuotantoa (maa- ja metsätaloutta). Munax Oy:n kanalahanke sijaitsee hankealueella. Hankealueen itäpuolella kulkee valtatie 8.
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Kuva 11 Munax Oy:n kanalan alue on esitetty kartalla punaisella katkoviivalla.
Hankealueen virkistyskäyttöä tulla selvittämään kyselyllä ja lisäksi tarvittaessa muun vuorovaikutuksen yhteydessä. Virkistyskäyttö koostunee normaalista metsäalueen käytöstä,
eli luonnossa liikkumisesta (kävely, hiihto, pyöräily), keräilystä (marjastus, sienestys) sekä
metsästyksestä. Hankealueen koillispuolella on metsästysmaja, jonka omistaa Mynämäen
Erä (Päärnävuoren metsästysmaja, Erämaja). Hankealue kuuluu suurelta osin Mynämäen
Erän toiminta-alueeseen, joka kokonaislaajuus on noin 180 km2 (Mynämäen Erä, 2021.
Toiminta-alueet osoitteessa: http://www.mynamaenera.org/info/toiminta-alueet/.
Hankealueen läheiset virkistyskohteet on esitetty seuraavalla kartalla (Kuva 12). Hankealueen koillispuolella, noin 200 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta on Krouvinnummen ampumarata. Vehmaan taajamassa noin 7,5 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta on toinen ampumarata (Vinkkilän ampumarata). Hankealueen pohjoispuolella, noin
neljän kilometrin päässä hankealueen rajasta on Krouvinnummen autocross- ja motocrossrata (kartalla nimellä moottorirata ja moottoripyöräilyalue). Alueen läheisillä vesistöillä on
uimarantoja (Kivijärvi, Vallijärvi, Vähä-Tulejärvi, Hietajärvi). Kaukjärvellä on uimapaikan lisäksi talviuintipaikka. Melontareittejä on Laajoella ja Mynäjoella. Läheisissä taajamissa on
lisäksi muitakin liikuntapaikkoja (sisä- ja ulkoliikuntapaikat, ladut ja kuntoradat).
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Kuva 12. Virkistysalueet ja -reitit. Kartta on esitetty koossa A4 liitteessä 3.
4.1.3 Liikenne
Hankealueen itäpuolella kulkee Porintie, eli valtatie 8 (Turku-Oulu). Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vuonna 2020 hankealueen kohdalla oli noin 7345 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen määrä oli noin 815 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Kuvassa alla on esitetty ote raskaan liikenteen liikennemääräkartasta (Kuva 13).

Kuva 13. Väyläviraston liikennemääräkartta (vuosi 2020) raskas liikenne ja suunnittelualueen likimääräinen sijainti.
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4.2

Maankäyttö ja kaavoitus
Alueiden maankäyttöä ohjataan valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla, maakuntakaavalla, yleis- ja osayleiskaavoilla sekä asemakaavoilla. Toimivan suunnittelujärjestelmän
keskeisenä periaatteena on se, että yleispiirteisempi kaava on ohjeena laadittaessa tai
muutettaessa yksityiskohtaisempaa kaavaa.

4.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteuttamista. Viranomaisten
tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden suhteen.
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
14.12.2017. Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman
päätöksen. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018 ja siinä on todettu seuraavaa: ”Tuulivoimatuotannon lisääminen edellyttää tuulivoimarakentamisen sovittamista ympäröivään maankäyttöön ja haitallisten vaikutusten asianmukaista huomioon ottamista.
Tuulivoimaloista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan minimoida ja teknistaloudellista
toteutettavuutta parantaa, mikäli tuulivoimalat sijoitetaan suuriin yksiköihin”.
Keskeiset teemat uusissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen
elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.
Tämän hankkeen kannalta olennaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet liittyvät ennen muuta terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön, elinvoimaiseen luonto- ja kulttuuriympäristöön ja uusiutumiskykyiseen energiahuoltoon.
4.2.2 Maakuntakaava
Varsinais-Suomessa on voimassa seuraavat maakuntakaavat: Loimaan seudun, Turun
seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat (vahvistuspäätös
20.3.2013); Tuulivoimavaihemaakuntakaava (vahvistuspäätös 9.9.2014); Taajamien
maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava (hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018).
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavassa suunnittelualueelle ei sijoitu aluevarauksia lukuun ottamatta Motellin vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (1, 0250303 V), jonka luoteiskulma sijoittuu hankealueelle. Tuulivoimavaihemaakuntakaavassa hankealue sijoittuu tuulivoimaan varatulle
alueelle tv 504, jonka sähköverkkoon liittymisestä on kaavaselostuksessa todettu: ”Liityntä
Kalannin sähköasemalle noin 15 kilometrin etäisyydelle, suurin osa rakennettavasta linjasta voidaan sijoittaa olemassa olevan siirtolinjan kanssa samaan johtokäytävään”. Hankealueen kaakkois- ja länsipuolelle on osoitettu energiantuotannon kohteet en 602 ja en
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009, joiden kaavamerkinnän mukaan alueelle on mahdollista rakentaa 3–9 voimalaitosta.
tv-alueet soveltuvat hankkeille, joissa on tarkoitus rakentaa yli 10 voimalaitosta. Aluevarausten en 009 ja en 602 alueille ei ole suunnitteilla hankkeita.
Tuulivoimaloiden alue (tv) kaavamerkinnän kuvaus: ”Maakunnallisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon soveltuva alue, jolle voidaan selvitysten mukaan sijoittaa yli 10 tuulivoimalayksikköä”.
Kaavamääräys: ”Alueen säilyminen tuulivoimatuotannolle soveltuvana alueena tulee turvata kuntakaavoituksella. Kuntakaavoituksen ja alueen muun yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä tulee huomioida vaikutukset elinympäristöön, linnustoon sekä kulttuuriympäristön ja maiseman arvoihin. Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteen ja puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet. Alueellisille ympäristöviranomaisille, puolustusvoimille, lentoliikennettä valvoville viranomaisille sekä museoviranomaisille tulee varata
mahdollisuus lausunnon antamiseen”.

Kuva 14. Tuulivoimaan varattu alue tv 504 Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavassa.
Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa ei ole hankealueelle tai sen lähiympäristöön sijoittuvia aluevarauksia.
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4.2.3 Yleis- ja asemakaavat
Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu yleis- tai asemakaavoitettuja alueita.

4.3

Maisema ja kulttuuriympäristö
Maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteiden tarkastelussa keskeisiä lähteitä ovat:
-

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009. Museoviraston internet-sivut, http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx

-

Rakennettu kulttuuriympäristö. Museovirasto ja Ympäristöministeriö, 1993

-

Maisemanhoito – Maisema-aluetyöryhmän mietintö I ja Arvokkaat maisema-alueet
– Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 1993a ja 1993b

-

Varsinais-Suomen kulttuurimaisemaselvitys, Loimaan seutu, Vakka-Suomi, Turunmaa, Turun seudun kehyskunnat, Anni Järvitalo ja Matleena Muhonen, 30.09.2008

-

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotus Satakunnan ja
Varsinais-Suomen arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014. ELY-keskus raportteja
75/2014

-

Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa. Suomen ympäristö
1/2016

-

Weckman, Emilia. Tuulivoimalat ja maisema. Suomen ympäristö 5/2006

-

Varsinais-Suomen maakuntakaava, Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaava. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.12.2010, Ympäristöministeriö vahvistanut 20.3.2013

-

Museovirasto,
Muinaisjäännösrekisteri,
kuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx

https://www.kyppi.fi/palveluik-

4.3.1 Maisemamaakuntajako
Hankealue sijaitsee Mynämäen kunnan ja Laitilan kaupungin rajalla. Alue kuuluu maisemamaakuntajaossa Lounaismaahan, sijaiten maisemamaakunnan keskivaiheilla. Lounaismaan maisema on peruselementeiltään vaihtelevaa. Kasvukausi on pitkä ja maaperä viljelyyn sovelias, minkä vuoksi alueella on pitkä maatalousmenneisyys. Asutus on ollut jo varhain tiivistä ja vanhaa rakennuskantaa ja muinaisjäännöksiä on runsaasti. Soita puolestaan
on koko maisemamaakunnan alueella niukasti.
Lounaismaan sisällä alue sijoittuu tarkemmin Ala-Satakunnan viljelyseudun eteläosiin.
Seutua luonnehditaan vauraaksi viljelysalueeksi, vaikkakin koko maisemamaakuntaan
nähden Ala-Satakunnan viljelysseudulla on enemmän myös karuja metsäisiä ja soisia syr-
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jäseutuja. Nämä karut metsät ja suot keskittyvätkin pääasiassa Säkylän Pyhäjärven lounaispuolen rapakivigraniittialueelle sekä kallio- ja moreenialueille. Asutus sijoittuu pääasiassa viljavien savikoiden läheisyyteen. Taajamien ulkopuolinen asutus on useimmiten ryhmittynyt nauhamaisesti. (Ympäristöministeriö 1993a)

Kuva 15. Maisemamaakuntajako.
Sinertävän vihreä taustaväri osoittaa Lounaismaan maisemamaakunnan, joka rajautuu
mustalla viivalla osoitettuihin tarkempiin maisemaseutuihin. Hankealueen sijoittuminen on
merkitty kartalle punaisella ympyrällä. (Kartta (C) SYKE)
4.3.2 Maisemapiirteet

Topografia
Hankealue sijoittuu selännealueelle. Maasto laskee kohti länttä, koillisosaa halkoo Pyhäranta-Turku välinen harjumuodostelma. Maaston alavimmat kohdat sijoittuvat Pehtojen ja
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Ruotinojan kohdille, missä korkeustaso on 22 m mpy tuntumassa. Korkeimmat kohdat puolestaan sijoittuvat Isometsän alueelle, missä maasto kohoaa korkeimmillaan 52 m mpy tuntumaan.

Kuva 16. Maastonmuodot.
Maasto laskee kohti länttä. Kartalla on esitetty hankealueen rajaus mustalla katkoviivalla.
Kulttuurimaisema
Mynämäellä asutus on keskittynyt keskustan ja Mietoisten peltoaukeiden lisäksi suurimpien
jokien varteen nauhamaisesti. Myös Kolsan (Kolisevan) kylä Laitilassa sijaitsee Pehtojan
varressa, mutta se on muodostunut enemmän ryhmäkylämaiseksi. Laajat peltoalueet sijoittuvat kuntakeskusten ja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden yhteyteen.
Hankealue erottuu maisemasta metsäisenä selänteenä.
4.3.3 Maisemakuva
Hankealue
Hankealue sijoittuu Laitilan ja Mynämäen keskustojen väliselle metsäiselle selänteelle ja
on pääasiassa maisemiltaan sulkeutunutta. Maisema on pienipiirteistä ja koostuu metsän
lisäksi pienialaisista, pääasiassa ojitetuista soista ja pelloista, jotka ovat sijoittuneet alavim-
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mille alueille ojien varteen. Hankealueen läpi kulkee muutamia pienempiä teitä. Pohjoispuolella, alueen välittömässä läheisyydessä on muutama pienialainen järvi, joista lähimpänä Patajärvi.
Hankealueen lähiseudut
Hankealueen lähistöllä on muutamia keskikokoisia järviä, kuten Kivijärvi alueen eteläpuolella. Järvet kuitenkin sijoittuvat pääosin metsäisille selänteille, eivätkä luo pitkiä näkymiä.
Hankealueen läheisyydessä avarammat näkymät muodostuvat laajoille kumpuileville peltoalueille niin Vehmaan, Laitilan kuin Mynämäen keskustojen tuntumissa. Mynämäenlahden laajat viljelyaukeat ulottuvat merenrantaan. Kapeampia, pitkulaisia peltosuikaleita on
muodostunut myös jokien ja ojien varteen ja näitä on lähempänä hankealuetta muun muassa Laajoen varrella. Hankealueen itä- ja koillispuolet ovat metsäisempiä.

Kuva 17. Ortokuva hankealueesta.
Hankealueen rajaus on esitetty mustalla katkoviivalla ja suunnitellut voimalapaikat ympyröillä. Ortokuva alueesta on esitetty koossa A4 liitteessä 2.
4.3.4 Tuulivoimalat maisemakuvassa
Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaan.
Tuulivoimalat näkyvät kauas eivätkä suuren kokonsa vuoksi juuri vertaudu muuhun ympäristöön. Merkitystä on erityisesti sillä, millaiseen maisemaan tuulivoimaloita suunnitellaan
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sijoitettavaksi. Tuulivoimarakentaminen voi muuttaa maisemakokonaisuuden luonnetta, tai
tuulivoima-alue voi nivoutua osaksi maisemaa muodostaen kuitenkin uuden, maisemakuvassa laajalle alueelle erottuvan elementin. Parhaassa tapauksessa tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset maisemakuvaan ovat neutraaleja tai kohtuullisia, jolloin voimala ja
siihen liittyvät rakenteet jäävät maisemakuvassa taustalle, sulautuvat tai asettuvat osaksi
maisemakuvaa. (Weckman, 2006; Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa, 2016)
Tuulivoimaloiden näkyvyyteen maisemassa vaikuttavat monet tekijät. Niitä ovat maaston,
kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus, tuulivoimaloiden lukumäärä ja
ryhmän laajuus, tuulivoimaloiden sijainti ja maaston korkeussuhteet, tuulivoimalarakenteiden korkeus sekä rakenteiden koko ja väritys. Tuulivoimaloiden näkyvyyteen maisemassa
vaikuttavat myös vuodenajat sekä valo-olosuhteet.
Visuaalinen vaikutus maisemaan ei automaattisesti tarkoita haitallista vaikutusta. Näkymien muuttumisen merkitystä tulee suhteuttaa alueen luonteeseen, ominaispiirteisiin ja arvoihin sekä maisematilaan ja sen suuntautumiseen kokonaisuutena.
Etäisyys on merkittävä tekijä tarkasteltaessa maisemavaikutusten luonnetta. Tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi voivat visuaaliset vaikutukset ulottua avoimessa maisemassa
10–15 kilometrin säteelle tuulivoima-alueesta. Yleisesti kuitenkin suurtenkin tuulivoimaloiden hallitsevuus havainnoidussa maisemassa alkaa vähentyä 5–7 kilometrin etäisyydessä.
(Weckman, 2006)
Taulukko 2. Ohjeellisia esimerkkejä etäisyysvyöhykkeistä, joita voi hyödyntää maisemaselvityksissä ja vaikutusten arvioinnissa.
(Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa, 2016)
Tuulivoima-alue ja
sen välitön lähiympäristö
Lähivaikutusalue

0…1–2 km voimaloista

• välittömät vaikutukset maisemaan

noin 1–2 km…4–6 km
voimaloista

• alue, jolla visuaaliset vaikutukset voivat
olla niin merkittäviä, että ne voivat vaikuttaa
maiseman luonteeseen ja laatuun
• tuulivoimalat voivat olla maisemakuvassa
hallitsevia

Ulompi vaikutusalue

noin 4–6 km…10–15
km voimaloista

• alue, jolle voimalat voivat näkyä selvästi,
mutta jolla niiden mahdolliset vaikutukset
maiseman luonteeseen ja laatuun vähenevät etäisyyden kasvaessa
• voimalat ovat osa laajempaa maisemakokonaisuutta
• voimaloiden kokoa ja etäisyyttä voimaloille
voi olla vaikea hahmottaa
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Kaukovaikutusalue

noin 10–15 km…20–25
km voimaloista

• alue, jolle voimalat voivat näkyä, mutta
jolla niillä ei välttämättä enää ole merkitystä
maiseman luonteen ja laadun kannalta;
poikkeuksena esimerkiksi erämaiset alueet

Teoreettinen
maksiminäkyvyysalue

noin 20–25 km…35 km
voimaloista

• voimalat voi hyvissä sää- ja valaistusolosuhteissa erottaa paljaalla silmällä; todennäköisesti ei merkitystä maiseman luonteen
tai laadun kannalta

Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston vaikutuksia maisemakuvaan arvioidaan YVAselostusvaiheessa maiseman herkkyyden arvioinnin, näkyvyysanalyysien ja havainnekuvien perusteella.
4.3.5 Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvo alueet ja -kohteet
Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueet ja -kohteet on esitetty kootusti kartalla liitteessä 4.
Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävimmät hankealueen läheisyyteen sijoittuvat kohteet ovat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Mynämäenlahti ja UntamalaKodjala, jotka kummatkin sijoittuvat noin 7 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista tuulivoimaloista, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY), joista lähimpänä on Kallelan kylä sekä seudullisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet,
joista lähimmät sijaitsevat Juvan, Kivikylän, Kolsan ja Nästin kylissä sekä Vehmaalla. Arvokohteet sijaitsevat erityisesti läheisten kuntakeskusten tuntumassa, vähiten kohteita on
koillisen ja idän suunnissa.
Hankealueen ympärillä sijaitsevat maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueet
Loimaanseudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavan teemakartassa:
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Kuva 18. Hankealueen ympärillä sijaitsevat maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön
arvoalueet Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen
maakuntakaavan kulttuuriperintöä käsittelevässä teemakartassa.
Vihreällä raidoituksella on osoitettu maisema-alueet, joista valtakunnallisesti arvokkaat on
rajattu tumman vihreällä reunalla. Violetilla on osoitettu valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY). Punaisella on osoitettu merkittäviä rakennetun ympäristön ryhmäkokonaisuuksia (srr) ja sinisellä pisteellä merkittäviä rakennetun ympäristön
kohdekokonaisuuksia (sr).

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009)
Hankealueelle ei sijoitu valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Lähimpänä sijaitseva valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) on
Kallelan kylä, joka sijaitsee Uudessakaupungissa ja sijoittuu suunnilleen 8,5 km päähän
lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Noin kymmenen kilometrin päähän voimaloista
sijoittuvat myös Mynämäen kirkko, Vehmaan kirkko ja pappila, Mynämäellä sijaitseva Karjalan kylä ja kirkko sekä Koukkelan Kauppilan umpipiha Laitilassa.
Museoviraston internet-sivustolla Kallelan kylää kuvaillaan seuraavasti:
“Kallelan kylä kuuluu Kalannin vanhan ydinalueen rautakaudelta asti asuttuihin suuriin,
monitaloisiin kyliin. Kylässä on säilynyt perinteinen 1800-luvun talonpoikaisrakennusten
muodostama raittinäkymä. Kallela kuuluu Sirppujoen muinaislahden rautakaudella asutettuun alueeseen. Mäen syrjään rakentuneelta kylätontilta on isojaon jälkeen siirtynyt pois
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Hellän kantatalo. Kylästä tunnetaan lukuisia esihistoriallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä, joista merkittävimpiä ovat satoja vuosia käytössä olleet rautakautiset kalmistot kuten
Kalmumäki ja Hiidenvainio. Kylämiljööseen liittyy lisäksi kallioon hakattuja uhrikuoppia, kiviaitoja ja 1920-luvulla perustettu saha. Kylän rakennuksista suuri osa on rakennettu 1900luvun alkupuolelle mennessä.”
Samalla Museoviraston sivustolla Mynämäen kirkkoa kuvaillaan seuraavasti:
“Mynämäen keskiaikainen kirkko kuuluu maaseudun mahtavimpiin ja sen erikoisuutena on
länsipäähän suunniteltu massiivinen tornirakennelma. Kirkon kuorissa oleva Henrik Flemingin ja hänen vaimonsa Ebba Bååtin hautamuistomerkki on barokin kuvanveistotaiteen
hienompia esimerkkejä Suomessa. Mynämäen kirkonkylä sijaitsee viljelysalueen keskellä
Mynäjoen varrella. Kirkko on poikkeuksellisen kookas hallikirkko. Runkohuonetta vanhempi
sakaristo on pohjoisseinän itäpäässä. Kuoripäädyssä ei ole tiilikoristelua ja kuori-ikkuna on
kolmiosainen. Sivuseiniä jäsentävät tukipilarit. Länsipäädyssä olevaa lähes runkohuoneen
levyistä ja sen tasakerran korkuista torninjalkaa kattaa runkohuoneen kanssa yhteinen vesikatto. Kolmilaivaisessa ja viisitraveisessa kirkkosalissa on jyhkeät nelikulmaiset pilarit ja
tasakorkeat ristiholvit. Keskilaiva on sivulaivoja kapeampi. Keskiaikaiseen esineistöön kuuluvat alttaripöydän kalkkikivilevy, kalkkikivinen kasteallas sekä lukuisat keskiaikaiset veistokset ja antemensalen osat. Suurvalta-ajalta on peräisin saarnastuoli sekä kaksiosainen
Henrik Flemingin (k. 1650) ja hänen vaimonsa Ebba Bååtin maallisen elämän katoavuutta
kuvastava hiekkakivinen hautamuistomerkki sekä siihen liittyvä kookas epitafi. Kirkkomaata reunustaa kylmämuurattu kiviaita. Mynämäen pappila sijaitsee kirkon itäpuolella
Mynäjoen varrella. Pappilan nykyinen päärakennus on vuodelta 1866.”

Vehmaan kirkosta ja pappilasta sanotaan näin:
”Vehmaan keskiaikainen kivikirkko pappiloineen muodostaa Vakka-Suomen vanhoihin
seurakuntiin kuuluvan Vehmaan pitäjän keskiajalta periytyvän kirkollisen keskuksen. Kokonaisuuteen kuuluu kirkkomaa hautakappeleineen ja Suomen Intendentinkonttorin suunnittelema kellotapuli 1820-luvulta. Vehmaan kirkko on omistettu Pyhälle Margareetalle.
Runkohuoneen itäpään ulkonurkissa on poikkeuksellisen suuret ja laajat kontreforit, länsipäätyyn liittyy puolitorni ja sen vieressä sijaitseva ruumishuone sekä lounaisnurkan kontrefori. Kolmilaivaisen ja viisitraveisen kirkkosalin sivulaivoja korkeammalle kohoava basilikaalinen keskilaiva on niitä kaksi kertaa leveämpi. Kirkon sisustus on 1600-luvun barokkisaarnastuolia lukuun ottamatta 1840-luvulta. Keskiaikaiseen esineistöön kuuluu 1300-luvun alkuun ajoitettu krusifiksi sekä 1300-luvun lopulla tai 1400-luvun alussa valmistettu kolmiapila- ja vihkiristiaihein koristeltu vihkivesiallas eteläportaalin vieressä ja samanlainen
kasteallas kuorissa. Ne ovat molemmat valmistettu kemiöläisestä kalkkikivestä. Kirkkotarhan itäosassa on Stackelberg- ja Eneskjöld-sukujen hautakappelit ja eteläosassa luultavasti 1500-luvulla rakennetun kellotapulin kivinen pohjakerros. Kellotapuli kirkon koillispuolella on rakennettu Suomen Intendenttikonttorin piirustusten mukaan. Tyyliltään lähinnä
myöhäiskustavilainen kivitapuli on valmistunut 1826. Kirkon vierellä on hirsinen lainamakasiini sekä ruumishuone. Vehmaan vanha pappila sijaitsee kirkon keskiaikaisella paikallaan
noin 500 metriä kirkosta kaakkoon. Päärakennus on 1870-luvulta.”
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Karjalan kylästä ja kirkosta Museoviraston sivuilla kerrotaan seuraavasti:
“Karjalan kylä on keskiajalla kehittynyt Mynämäen pitäjän syrjäinen kylä, joka on ollut myllyja sahatoiminnan myötä maaseutupitäjän pieni kaupan ja liiketoiminnan keskus.
Mynälahdelle laskevan Laajoen mutkassa sijaitsevassa Karjalankylässä on toiminut mylly,
saha, meijeri ja kyläkauppa ja se kuvastaa syrjäisen maaseutukeskuksen kehittymistä
maatalousvaltaisessa pitäjässä. Seudun pitkästä asutushistoriasta kertovat Laajoen varren
kivikautiset asuinpaikat. Laajoen rannassa, 1600-luvulta periytyvällä kirkon paikalla, on kylän rukoushuone. Karjalan nykyinen mylly on rakennettu mahdollisesti 1920-luvulla, mutta
paikalla tiedetään sijainneen myllyn jo 1700-luvulla. Mansardikattoisen, pystyllä peiterimoituksella vuoratun myllyn koneisto on säilynyt. Nykyinen mylly on ollut yhteisomistuksessa
ja käytössä vielä sotien jälkeen. Myllyn vieressä on myllärin torppa. Perinteisesti avointa
viljelysmaisemaa on hallinnut puurakenteisen, satulakattoisen sahan tiilipiippu. Sähkömoottorilla toiminut saha sijaitsee myllyn ja joen välillä. Vanhan kylätien varrella sijaitsevat
mansardikattoinen, asuinkäyttöön muutettu meijerirakennus sekä entinen kyläkauppa. Kyläasutus on joen pohjoisrannalla. 1600-luvun kirkon paikalla seisova hirsirakenteinen rukoushuone on suorakaiteen muotoinen ja satulakattoinen. Julkisivu on koristettu listoituksilla. Kirkkotarhaa on laajennettu edellisen kirkon aikana 1833 ja kiviaitaa on uusittu 1900luvun alkupuolella. Karjalan ja Vehmalaisten kappeliseurakuntien yhdistymisen ajalta periytyvä kirkko on rakennettu kylien puolimatkaan, seitsemisen kilometriä Karjalan kylästä
etelään. Uusgoottilainen puukirkko on muodoltaan länsitornillinen pitkäkirkko. Rakennusaikansa asussa säilyneen kirkon runkohuoneeseen liittyy pitkillä sivuilla sakaristo ja eteishuone. Pohjaltaan neliömäinen torni on kaksinivelinen. Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa. Viereisessä hirsirakenteisessa lainamakasiinissa vuodelta 1891 toimii kotiseutumuseo.”
Museoviraston internet-sivuston aluekuvaus kertoo Koukkelan Kauppilan umpipihasta seuraavaa:
“Koukkelan Kauppilan talo edustaa vaurasta länsisuomalaista talonpoikaisrakentamista ja
se on yksi Varsinais-Suomen parhaiten säilyneitä umpipihoja. Kauppilan talo sijaitsee kuivatun Koukkelanjärven rannalla. Kauppila on yksi kylän kantataloista. Talonpoikaistilan hirsiset asuin- ja ulkorakennukset rajaavat tiiviiisti neliömäistä miespihaa. Umpipihan ulkopuolella on vanhoja talousrakennuksia, joiden joukossa on mamsellityyppinen tuulimylly,
sauna, vilja-aitat, kellarit, riihi ja suuli. Rakennuksista suurin osa on alkuperäisellä paikallaan. Kauppilan rakennukset ovat ilmeisesti 1700- ja 1800-luvuilta, mutta kuvastavat huomattavasti vanhempaa rakennustraditiota. Kauppila sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle
Untamala-Kodjala -maisema-alueelle.”
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Kuva 19. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) hankealueen
läheisyydessä.
Kulttuuriympäristökohteet on esitetty myös liitteen 4 kartalla.
Saaren virkatalo ja Postitien Vehmaan kuntaan osuva osa sijaitsevat noin 12 kilometrin
päässä lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista. Kalannin kirkko sijaitsee suunnilleen 14
kilometrin päässä, Männäisten ruukkialue noin 15 kilometrin päässä, Nuhjalan kartano 16
kilometrin päässä lähimmistä tuulivoimaloista. Noin 18 kilometrin päähän sijoittuvat Untamalan raittikylä, Suontaan ryhmäkylä, Louhisaaren kartano ja Askaisten kirkko. Lokalahden
kirkko sijoittuu suunnilleen 19 kilometrin päähän. Muut valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt sijaitsevat yli 20 kilometrin päässä suunnitelluista tuulivoimaloista.

Arvokkaat maisema-alueet
Hankealueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sijaitsevat kuitenkin suhteellisen lähellä, sillä Mynämäenlahti sijaitsee lähimmästä suunnitellusta voimalasta noin 5,6 kilometrin päässä alueen eteläpuolella ja Untamala-Kodjala luoteessa noin 6,5 kilometrin päässä.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueiden rajaukset perustuvat Valtioneuvoston
5.1.1995 tekemään periaatepäätökseen maisema-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksia on tarkistettu valtakunnallisessa päivitysinventointihankkeessa. Päivitysinventoinnissa Untamala-Kodjalan maisema-alueen nimeksi on ehdotettu nimeä Laitilan lakeus. Valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivitysinventoinnin on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995
periaatepäätöksellä hyväksymä inventointi. Päivitysinventointi ei ole tullut voimaan.
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(https://ym.fi/maisemakuuleminen,
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/maisemat/arvokkaat_maisemaalueet, http://www.maaseutumaisemat.fi/) (Maaseudun kulttuurimaisemat ja
maisemanähtävyydet. Ehdotus Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvokkaiksi maisemaalueiksi 2014).

Kuva 20. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet osoitettu oranssilla viivalla (voimassa oleva rajaus) ja päivitysinventoinnin aluerajausehdotukset mustalla viivalla.
Kaava-alueen sijainti osoitettu likimääräinen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä. (SYKE
2020 Arvokkaat maisema-alueet syksy 2020)
Valtakunnallisesti arvokas Mynämäenlahden maisema-alue on vanhaa merenpohjaa, joka
on raivattu viljelyskäyttöön. Lahdenpohjukka on ollut merenpinnan alla pitkään, joten muinaisjäännöksiä on suhteessa ympäröiviin alueihin vähemmän. Maisema-alueella sijaitsee
useita vanhoja, kuuluisia kartanoita puistoineen ja puukujanteineen. (Maisemamietintö II)
Untamala-Kodjalan maisema-alue on vanhaa asutusaluetta. Keskeinen piirre on perinteinen talonpoikaisasutus, joka on muodostunut eheiksi ryhmä- ja raittikyliksi. Suurin osa pelloista on tehty entisille soille ja järvien pohjille. Yksittäiset maatilat sijaitsevat peltomaisemaa hieman korkeammilla kumpareilla. Alueen kallioperä on Laitilan rapakiveä. Laitilan
kirkonkylän etelä- ja länsipuolelle levittäytyvää peltoaluetta kutsutaan Laitilan lakeudeksi.
Sitä ympäröivillä alueilla jyrkät rinteet ja louhikot ovat tyypillisiä. Myös suuret siirtolohkareet
ovat leimallisia. (Maisemamietintö II)
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Hankealueella ei sijaitse maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin maakunnallisesti arvokas maisema-alue, Nousiaisten-Hirvijoen kulttuurimaisema sijaitsee lähimmillään
noin 19 kilometrin päässä.
Maakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt
Maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat kohteet huomioidaan Varsinais-Suomen maakuntakaavan aineistojen pohjalta.
Hankealueella ei sijaitse maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia kohteita. Varsinas-Suomen maakuntakaavassa merkittävät rakennetun ympäristön
kohteet on esitetty kokonaisuuksina (sr), alueina (sra) tai ryhminä (srr). Alueen läheisyyteen sijoittuvat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on esitetty edellä. Seuraavassa esitetään maakuntakaavassa osoitettuja seudullisesti arvokkaita
kohteita. Näistä enintään viiden (5) kilometrin päähän sijoittuvat seuraavat kokonaisuudet/ryhmät:
-

Laitilan Kolisevan merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr-4101), joka käsittää kohteet Ellä ja Nikula. Lähimpään suunniteltuun tuulivoimaan on etäisyyttä noin
1,6 km.

-

Laitilan Nästissä sijaitseva Heikkilän merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus (sr-4103). Lähimpään tuulivoimalaan on etäisyyttä noin 3,1 km.

-

Mynämäen Haloilan merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr 3405), joka käsittää kohteet Haloilanmäki ja Haloilan yksinäistalon tontti lähiympäristöineen. Lähimpään tuulivoimalaan on etäisyyttä noin 4,8 km.

-

Mynämäen Kivikylän merkittävän rakennetun ympäristön ryhmä (srr 3417), joka
käsittää Kivikylän ja Juvan vanhat kylätontit sekä Nikulan. Lähimpään tuulivoimalaan on etäisyyttä noin 3,5 km.

-

Mynämäen Juvassa sijaitsevan Suovasen merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus (sr 3413). Lähimpään tuulivoimalaan on etäisyyttä noin 3,4 km.

-

Vehmaan Heikolan merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr-4810), joka käsittää kohteet Heikolan vanha kylätontti ja Heikolan Keskitalo. Lähimpään tuulivoimalaan on etäisyyttä noin 3,9 km.

5-10 kilometrin etäisyydelle lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista sijoittuvat seudulliset merkittävät rakennetut ympäristön kohteet:
-

Laitilan Haukan merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr-4107), joka käsittää
vanhan kylätontin lähiympäristöineen ja Vanha-Setälän.

-

Laitilan Koverossa sijaitseva Heikkilän merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus (sr 4121)

-

Mynämäen Aikkisen ja Nihteisen vanhat kylätontit lähiympäristöineen ovat merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr-3442).
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-

Mynämäen Vihtamäen Vanhan Krappalan merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus (sr 3474).

-

Mynämäen Vihtamäellä sijaitseva merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr
3439), johon kuuluvat Raiko ja vanha kylämäki lähiympäristöineen.

-

Mynämäen Nihattulan merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr 3443), joka
käsittää Oksan sekä vanhan kylätontin ja raitin lähiympäristöineen.

-

Mynämäen Raimelan merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr 3441), joka käsittää kohteet Kiviranta ja vanha kylätontti lähiympäristöineen.

-

Mynämäen Liuskalliossa sijaitseva käsityökoulun merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus (sr 3439)

-

Mynämäen Liuskallion merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä, joka käsittää kohteet Mäkilä ja vanha kylätontti lähiympäristöineen (srr 3422)

-

Mynämäen Lemmettylän merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr 3420), joka
käsittää Isotalon ja vanhan kylätontin lähiympäristöineen.

-

Mynämäen Lempiskallion merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr 3421),
joka käsittää Kallisen, Viinimäen ja Kalleisten kartanon tontin lähiympäristöineen.

-

Mynämäen Korvensuun merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr 3418), joka
käsittää tehdasalueen, raittimiljöön, Hentula II:n, kivisillan, kone- ja sähkötehtaan
sekä opinahjon.

-

Mynämäellä sijaitseva Hietasten aseman merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus (sr 3455).

-

Mynämäellä sijaitseva Lujalan merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus (sr
3477).

-

Mynämäen Kaivolan merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr 3410), joka käsittää Itätalon ja yksinäistalon tontin.

-

Mynämäellä sijaitseva Huolisen merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr
3408), joka käsittää Rusthollin ja Huolin kylätontin lähiympäristöineen.

-

Mynämäellä sijaitseva Palolaisen merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr
3445), joka käsittää Härkölän ja vanhan kylätontin lähiympäristöineen.

-

Uudenkaupungin Nuutilan merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus (sr4614)

-

Uudenkaupungin Sairisen merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr-4448),
joka käsittää vanhan kylätontin lähiympäristöineen ja Vähätalon.

-

Uudenkaupungin Häähässä sijaitseva Marttisen merkittävä rakennetun ympäristön
kokonaisuus (sr- 4407)
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-

Uudenkaupungin Varhelassa sijaitseva merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä
(srr-4456), joka käsittää Rauvalan ja Raulan lähiympäristöineen.

-

Vehmaan Lahdingolla sijaitseva rakennetun ympäristön ryhmä, (srr 4815), joka käsittää museoalueen, Huolilan ja Kallion.

-

Vehmaan Vinkkilän ja Ilmarisen rakennetun ympäristön ryhmä (srr 4819), joka käsittää rautatiealuetta, Villa Ratamon ja rautatien miljöön.

-

Vehmaalla sijaitseva Vinkkilän rakennetun ympäristön ryhmä (srr 4818), joka käsittää Amberlan ja Hokunin.

Kuva 21. Ote Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen
maakuntakaavan teemakartasta “Rakennettu ympäristö”.
Hankealueen likimääräinen sijainti on ympyröity punaisella. Punaisilla pisteillä rakennetun
ympäristön ryhmäkohteet, sinisillä neliöillä kokonaisuudet. Alueen lähimmät kohteet ovat
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seudullisesti arvokkaita. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt on rajattu violetilla värillä. Vihreällä rasterilla on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet.
Hankealueesta 10–20 kilometrin etäisyydelle sijoittuu kymmeniä seudullisesti merkittäviä
rakennetun ympäristön kohteita. Kohteet sijoittuvat pääasiassa avoimien viljelysseutujen
läheisyyteen, Laitilan, Mynämäen ja Vehmaan keskustojen tuntumaan, minne myös vanhempi asutus on sijoittunut. Arvokkaita kohteita on vähemmän hankealueen koillis- ja itäpuolella, missä asutusta on vähemmän.
Muinaisjäännökset
Hankealueelta ei museorekisterin tietojen mukaan tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Muinaisjäännökset sijaitsevat pitkälti asutuskeskusten yhteydessä, niitä on vähemmän
metsäisillä selännealueilla. Alueella tullaan tekemään arkeologinen inventointi maastokaudella 2021. Tiedossa olevat arkeologiset kohteet on esitetty kartalla liitteessä 5.
Lähin kiinteä muinaisjäännös on Vanha Turku-Rauma tie, joka sijoittuu Krouvinnummentien ja Porintien risteyksestä noin 1,5 kilometriä luoteeseen. Kohde on noin 900 metrin
päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Alle kahden kilometrin etäisyydelle sijoittuvat myös Lännistön kiinteä muinaisjäännös noin 1,7 km ja Oksasen kiinteä muinaisjäännös noin 1,8 km päässä lähimmästä tuulivoimalasta.

Kuva 22. Lähialueen muinaisjäännökset suhteessa tuulivoimapuistoon.
Muinaisjäännökset Museoviraston aineiston mukaisesti (26.3.2021). Arkeologiset kohteet
on esitetty myös liitteen 5 kartalla.
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4.4

Luonnonympäristö

4.4.1 Kasvillisuus ja luontotyypit
Hankealueen kasvillisuus ja luontotyypit tullaan inventoimaan heinä-syyskuussa 2021.
Maastotöissä keskitytään löytämään lakien perusteella suojeltavat elinympäristöt ja uhanalaiset putkilokasvit sekä mahdollisesti muuten arvokkaat luontokohteet. Alueen kaikki putkilokasvit taulukoidaan raporttiin. Alue inventoidaan siten, että turbiinipaikkojen muutokset
ovat mahdollisia jatkossa ilman uusia maastotöitä.
Hankealueen metsät ovat tuoreita ja kuivahkoja kuusi- tai mäntyvaltaisia kankaita. Metsät
ovat pääasiassa nuoria, iältään alle 50-60-vuotiaita monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineiston (vuosi 2017) mukaan (Paikkatietoikkuna.fi). Maasto on
pienipiirteisesti vaihtelevaa, mäkistä ja kallioista. Alavimmille maille mäkien väliin on aikoinaan raivattu peltoja, joita on laajemmin Pehtojan, Ruotiojan ja Haavistonojan varressa.
Hankealueen länsiosassa on vähäpuustoisia ojittamattomia soita. Salinaukko on keskiosistaan avoin suo, joka on aikoinaan ollut järvi vanhojen karttojen mukaan (vanhatkartat.fi).
Hankealueella on useita ojitettuja soita, joista suurimmat ovat Rahkasuo hankealueen luoteisosassa, Mustasuo alueen keskiosissa, Simusuo alueen pohjoisosassa ja Lähteensuo
hankealueen koillisosassa. Hankealueella on lukuisia pieniä maaston painanteisiin muodostuneita suopainanteita/soistumia, joista on ojittamattomia.
Hankealueella on joitakin metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä Metsäkeskuksen avoimen aineiston mukaan (Metsaan.fi). Lajitietokeskuksen Laji.fi-tietokannassa ei
ole havaintoja uhanalaisista tai muuten huomionarvoisista putkilokasvilajeista (21.3.2021).
4.4.2 Linnusto
Hankealuetta ympäröivät tärkeät lintualueet ja Natura-alueet on esitetty kartalla liitteessä
6. Lähimmät lintudirektiivin perusteella suojellut Natura-alueet ovat Nukinrahka-Hirvilamminsuo (FI0200096, SAC/SPA) noin 10 km hankealueen koillispuolella ja Mietoistenlahti
(FI0200089, SPA) noin 10 km hankealueen eteläpuolella. Mietoistenlahti / MietoistenlahtiLouhisaarenlahti on myös kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA), Suomen tärkeä lintualue
(FINIBA) ja hiukan laajemmalla rajauksella maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI). Mietoistenlahden IBA- ja FINIBA- ja MAALI-alueet ulottuvat noin 9,1 kilometrin etäisyydelle
hankealueesta. Vuoden 2019 MAALI-raportin (Ahola ym., 2019) mukaan Mietoistenlahti on
Varsinais-Suomen merkittävin keväinen ja syksyinen kerääntymisalue monille vesi- ja rantalinnuille. Keväällä alue on merkittävä muuttolintujen kerääntymisalue 36 kriteerilajille ja
syksyllä 29:lle. Kohteeseen sisältyvät Mietoistenlahti ja sen rantaniityt, Mynäjoen suisto
rantaniittyineen sekä lahden läheiset pellot, jotka ovat tärkeitä hanhien ruokailualueita.
(Ahola ym. 2019.) Muut kymmenen kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsevat tärkeät
lintualueet ovat Pehtjärven ja Pehtjärvenojan maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI) 1,6
kilometriä hankealueesta pohjoiseen sekä Kallelan peltojen MAALI-alue 7,6 kilometriä hankealueesta luoteeseen (Ahola ym., 2019; BirdLife Suomi, 2021).
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Hankealue sijoittuu vuoden 2014 Lintujen päämuuttoreitit Suomessa -selvityksessä (Toivanen ym. 2014) rajatuille valtakunnallisille merikotkan ja kurjen päämuuttoreiteille. Merikotkan osalta hankealue sijoittuu sekä kevätmuuton että syysmuuton päämuuttoreitille.
Kurjen osalta hankealue sijoittuu syysmuuton päämuuttoreitille (Toivanen ym. 2014). Varsinais-Suomen liiton tuulivoimavaihemaakuntakaavaan liittyen tehdyssä tärkeiden lintualueiden ja linnustomuuton valtaväyliä käsittelevässä selvitysraportissa (Faunatica, 2012)
hankealue sijoittuu ainakin osittain lounaiselle muuttoväylälle, joka kulkee Mietoistenlahden kautta. Hankealueen kautta kulkevaa muuttolinnustoa selvitetään tarkemmin kaudella
2021 kevät- ja syysmuuttoselvityksissä.
Hankealueen pesimälinnustoa selvitetään kaudella 2021 pesimälinnustoselvityksessä, päiväpetolintutarkkailussa, pöllöselvityksessä sekä metsojen soidinpaikkakartoituksessa.
Tuulivoimavaihemaakuntakaavan (2013) kaavaselostuksen mukaan tv 504 -alueella tai
sen lähialueella (1 km säteellä) esiintyivät lintudirektiivin liitteen I lajeista ja uhanalaisten
lintulajien tai kalasääsken pesäpuista seuraavat huomionarvoiset lajit: varpuspöllö (alueella), kangaskiuru, kehrääjä, rantasipi ja kalasääski. Maakuntakaavan tv 504-alue sijaitsee suurin piirtein samalla alueella kuin hankealue. Laji.fi:n julkisessa lintuhavaintoaineistossa on silmälläpidettäväksi luokitellun pikkutyllin rengastustieto hankealueen itälaidalla
Peurun pellon itäpuolella sijaitsevalta lammelta 2000-luvun alusta. Hankealueen itäreunalta on Laji.fi:ssä havainto Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin kuuluvasta rantasipistä
vuodelta 2007.
4.4.3 Lepakot
Lepakkoselvityksen maastoinventoinnit tullaan tekemään kesä-, heinä- ja elokuussa 2021.
Lepakoiden yleispiirteinen selvitys tehdään ultraäänidetektorin avulla kiertämällä hankealue mahdollisimman kattavasti läpi sekä kävellen että pyöräillen. Selvityksessä keskitytään muun muassa merkittävien saalistusalueiden etsimiseen.
Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia, jotka kaikki ovat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja.
Siten niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty.
Lepakkolajeja koskevat luonnonsuojelulain (1096/1996) 39 §:n rauhoitussäännökset. Kiellettyä on tahallinen tappaminen ja pyydystäminen, tahallinen vahingoittaminen ja tahallinen
häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana ja niiden elämänkierron aikana tärkeillä
paikoilla
Suomessa tavattavia yleisiä lepakkolajeja ovat pohjanlepakko (tavataan miltei koko Suomesta), vesisiippa (tavataan Etelä- ja Keski-Suomessa), viiksisiippa (Suomen itäosat Kainuun tasolle asti), isoviiksisiippa (Suomen itäosat Kainuun tasolle asti) ja korvayökkö (pohjoisimmillaan havaittu Kokkolan tasolta). Harvinaisia ja harvalukuisia lajeja ovat ripsisiippa
(tavattu vain eteläisestä Suomesta), isolepakko (tavattu usein eteläisessä Suomessa), kimolepakko (tavattu vain muutaman kerran), pikkulepakko (Suomen ensimmäinen lisääntymisyhdyskunta tavattiin vuonna 2006 Ruotsinpyhtäällä), vaivaislepakko (muutamia havaintoja etelärannikolla), kääpiölepakko (esiintyy mahdollisesti eteläisessä Suomessa), lampisiippa (kaksi havaintoa Kaakkois-Suomessa) ja etelänlepakko (ensimmäinen tavattiin Hangossa vuonna 2008). (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys, 2014a)
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Hankealueelta ei ole tiedossa havaintoja lepakoista Laji.fi-tietokannassa.
4.4.4 Liito-orava
Luontodirektiivin IV (a) lajeista selvitetään liito-oravan esiintymistä hankealueella keväällä
tehtävällä erillisselvityksellä havainnoimalla lajin jätöksiä sopivista elinympäristöistä.
4.4.5 Muu eläimistö
Susi on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji. Sudesta tehdään erillinen selvitys, jossa tarkastellaan hankealueen merkitystä lajin kannalta. Selvitys olemassa olevaan tietoon (mm.
Luonnonvarakeskuksen julkaisut) ja luontoselvityksen tuloksiin perustuen. Lisäksi haastatellaan niitä riistakeskuksessa työskenteleviä henkilöitä, jotka tuntevat alueen susitilanteen
parhaiten. Alueella ei ole vuosiin pannoitettu uusia yksilöitä ja vanhat pannoitetut sudet
ovat kuolleet. Tämän vuoksi pantasusipaikkatietoaineisto ei tarjoa sellaista lisäarvoa, josta
olisi hyötyä selvityksen laadinnassa.
Alueelle on tehty lumijälkiselvitys talvella 2021. Selvityksessä tehtiin havaintoja metsäkauriin, valkohäntäkauriin ja hirven jäljistä. Tulosten mukaan hirvieläinkannat vaikuttavat
olevan hankealueella erittäin vahvoja. Metsäjäniksen ja rusakon jälkiä havaittiin hyvin niukasti. Muita havaintoja olivat kettu, lumikko, orava ja susi.
4.4.6 Luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja
muut luonnonympäristön arvoalueet
Hankealuetta ympäröivät Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelmien
kohteet ja tärkeät lintualueet on esitetty seuraavalla kartalla sekä liitteessä 6.
Hankealueen koillisosassa on valtionmaiden luonnonsuojelualueisiin kuuluva Ristimäen
luonnonsuojelualue (ESA300228).
Hankealueen lounaispuolella osin hankealueella sijaitsee Natura-alue Kivijärven metsät
(FI0200106, SAC). Natura-alue on kooltaan 174 ha. Alue koostuu vanhoista metsistä, pienistä lehtolaikuista ja puustoisista soista. Natura-alueen suojeluperusteena on metsien,
soiden ja vesistöjen luontotyyppejä ja lajeista liito-orava. Suurin osa Kivijärven metsien Natura-alueesta kuuluu valtionmaiden luonnonsuojelualueisiin Kivijärven metsät
(ESA300189). Osa Natura-alueesta kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelman kohteeseen
Mustalhon metsät (AMO020313).
Hankealueen koillispuolella Porintien itäpuolella noin 1,6 km etäisyydellä hankealueesta
on valtion maiden luonnonsuojelualueisiin kuuluva Laitilan metsien luonnonsuojelualue
(ESA300188), jonka alueella on Natura-alue Laitilan metsät (FI0200107, SAC).
Lähimmät lintudirektiivin perusteella suojellut Natura-alueet ovat Nukinrahka-Hirvilamminsuo (FI0200096, SAC/SPA) noin 10 km hankealueen koillispuolella ja Mietoistenlahti
(FI0200089, SPA) noin 10 km hankealueen eteläpuolella. Mietoistenlahti on kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA) ja Suomen arvokas lintualue (FINIBA), Nukinrahka-Hirvilamminsuo on Suomen arvokas lintualue (FINIBA).
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Maakunnallisesti arvokkaita lintualueita (MAALI) ovat Pehtjärvi ja Pehtjärvenoja 1,6 km
etäisyydellä ja Kallelan pellot noin 7,5 km etäisyydellä hankealueesta.
Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin kuuluvista alueista maisemakokonaisuus
Untamala-Kodjala (MAO sijaitsee noin 6,5 km hankealueen pohjoispuolella ja Mynämäenlahti (MAO020029) noin 5,6 km hankealueen eteläpuolella.
Geologisesti arvokkaista kohteista valtakunnallisesti arvokkaisiin moreenimuodostumiin
kuuluva Hentulan-Mustikkasuon reunamoreeniparvi (MOR-Y02-018) sijaitsee hankealueen eteläpuolella noin 2,3 km etäisyydellä.
4.4.7 Pohjavedet
Suunnittelualuetta lähin luokiteltu pohjavesialue Motelli (luokka 1) sijaitsee pääosin hankealueen ulkopuolella, sen kaakkoispuolella, mutta ulottuu hiukan hankealueen itäosaan.
Pohjavesialueelle ei ole suunnitella voimaloita, teitä eikä sähkönsiirtorakenteita. Lähin
suunniteltu voimalapaikka ja sille johtava tielinja sijaitsee noin 300 metrin päässä Motellin
pohjavesialueen reunasta ja noin 450 metrin päässä varsinaisen muodostumisalueen reunasta. Nummenharju (luokka 2) sijaitsee aivan hankealueen koillispuolella. Suunniteltu
hankealueelle johtava tie kulkee Nummenharjun pohjavesialueen reunaa olemassa olevan
tien linjaa pitkin. Lähin suunniteltu voimalapaikka sijaitsee noin 900 metriä Nummenharjun
pohjavesialueelta. Maansillan pohjavesialue (luokka 2) sijaitsee Motellin pohjavesialueen
jatkeena noin 3 km hankealueesta kaakkoon. (Kuva 23). Kaikille edellä mainituille pohjavesialueille on ympäristökarttapalvelu Karpalon mukaan laadittu suojelusuunnitelma.
Lähimmät pohjavesialueet ovat seuraavan taulukon mukaiset (Taulukko 3).
Taulukko 3. Lähimmät pohjavesialueet sekä niiden pohjavesiluokka, antoisuus, pinta-ala
ja etäisyys hankealueesta.
Alueen nimi

Pohjavesiluokka

Antoisuus

Pinta-ala

Etäisyys

(m3/d)

(km2)

(km)

Motelli

1

1 200

1,81

0,0

Nummenharju

2

650

1,38

0,4

Maansilta

2

240

1,15

3,2

Pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokituksesta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2
a luvussa. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muutos tuli voimaan
1.2.2015. Lain mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen
vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:
- 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä
käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka
talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai
yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
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- 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen,
joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan
riippuvainen.
Hankealueeseen nähden lähin pohjaveden havaintopiste sijaitsee Nummenharjulla noin
600 metriä hankealueen kollispuolella. Motellin pohjavesialueen lähin pohjaveden havaintopiste sijaitsee noin 2,1 kilometriä hankealueesta kaakkoon. Hankealueella tai kahden kilometrin säteellä hankealueen ulkopuolella ei ole pohjaveden seuranta-asemia eikä vuoden 2016 pohjavesien VHS-seurantapaikkoja.
MUNAX Oy:n kanalahankkeen ympäristövaikutusarvioinnin (Sweco Ympäristö Oy, 2019)
yhteydessä tehdyssä, puhelinhaastatteluna toteutetussa ja hankealueen itäosan kattavassa kaivokartoituksessa todetut kaivot sijaitsevat hankealueen ulkopuolella. Välittömästi
hankealueen koillispuolella sijaitsevalle MUNAX Oy:n kanala-alueelle oli ainakin kanalahankkeen ympäristövaikutusten arviointivaiheessa suunnitteilla rakentaa porakaivo(t).
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Kuva 23. Lähialueen pohjavesialueet suhteessa hankealueeseen.
4.4.8 Pintavedet
Hankealueen itäosa sijaitsee 1. jakovaiheen valuma-aluejaossa valuma-alueella 31.0 ja
siellä tarkemmin 3. vaiheen jaossa Viljalanojan (31.004) valuma-alueella. Hankealueen
länsiosa puolestaan sijaitsee 1. jakovaiheen valuma-aluejaossa valuma-alueella 82.0 ja
siellä tarkemmin 3. vaiheen jaossa Velluanjoen (82.068) valuma-alueella.
Hankealueella ei ole järviä. Hankealueella on kaksi nimetöntä lampea. Molemmat lammet
sijaitsevat hankealueen itälaidalla, toinen Peurun pellon pohjois- ja toinen itäpuolella.
Nämä pienet lammet ovat kaivettuja tai ainakin kaivamalla muutettuja, joten ne eivät ole
vesilain 2. luvun 11§:n ja metsälain 10§:n mukaisia luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia lampia. Peurun pellon itäpuolen lammen kaivuhistoria on tulkittu lammen etelälaidalla
MML:n maastokartassa olevasta irtomaarinteestä. Peurun pellon pohjoispuolen lammella
käytiin MUNAXin kanalahankkeen YVA:n luontoselvityksen yhteydessä (Sweco Ympäristö,
julkaisematon tieto), vaikkei lampi sisältynyt kanalahankkeen luontoselvitysalueeseen. Molemmat lammet sijaitsevat valuma-alueella suunniteltuja voimalapaikkoja ylempänä. Hankealueen länsiosassa sijaitseva Salinaukko on keskiosistaan avoin suo, joka on aikoinaan
ollut järvi vanhojen karttojen mukaan (vanhatkartat.fi).
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Kuva 24. Lähialueen pintavedet.
Hankealueen länsiosan läpi virtaa monin paikoin peltojen, hankealueen laidalla soiden ympäröimä Pehtoja, joka saa alkunsa hankealueen pohjoispuolelta Kolsan kylässä sijaitsevasta Pehtjärvestä. Pehtoja virtaa hankealueen länsilaitaa luoteeseen laskien Kairajärveen
noin 300 metriä hankealueen luoteispuolella. Pehtoja yhtyy Pehdonjokeen, joka alajuoksulla muuttuu Velluanjoeksi linnuntietä kahdeksan kilometrin päässä hankealueelta. Velluanjoki laskee mereen Lautveden kohdalla Uudenkaupungin eteläpuolella. Hankealueen
itäosan vedet laskevat etelään Haavistonojaa ja Peurunojaa pitkin. Nämä uomat yhtyvät
hankealueen eteläpuolella Viljalanojaksi, joka laskee edelleen etelään Laajokeen linnuntietä kolmen kilometrin etäisyydellä hankealueelta. Laajoki laskee mereen Mynälahden
pohjukassa.
Hankealueella lampien tai uomien ekologista tai kemiallista tilaa ei ole määritetty, ei myöskään Kairajärven, Pehdonjoen, tai Viljalanojan tilaa. Hankealueeseen nähden lähin vesimuodostuma, jonka ekologinen tila on määritetty, on noin 1,6 kilometriä hankealueen pohjoispuolella, valuma-alueellaan hankealueen yläpuolella sijaitseva Pehtjärvi. Pehtjärven
ekologinen tila oli vuonna 2016 hyvä, ja kemiallinen tila hyvää huonompi. Velluanjoen ekologinen tila oli 2016 tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvä. Laajoen ekologinen tila oli 2016
tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvää huonompi. Lautveden sekä Mynälahden sisäosien ekologinen tila oli välttävä ja kemiallinen tila hyvä. Hankealueella ei ole Vesla-rekisterin (SYKE
ja ELY-keskukset, 2021) mukaan pintaveden laadun seurantapaikkoja. Velluanjoen valuma-alueella lähin pintaveden laadun seurantapaikka sijaitsee Kairajärvessä alle 1 km
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hankealueelta luoteeseen. Viljalanojan valuma-alueella ei ole vedenlaadun seurantapaikkoja.
Valuma-alueiden ja lähimpien ekologisesti luokiteltujen pintavesien sijainti sekä pintavesien ekologinen tila on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 25) ja liitteessä 7.

Kuva 25. Valuma-alueiden ja lähimpien ekologisesti luokiteltujen pintavesien sijainti sekä
pintavesien ekologinen tila.
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4.4.9 Maa- ja kallioperä
Hankealueen maaperä on pääosin kalliomaata, jota peittää enintään metrin paksuinen pintamaa (yleensä moreenia). Siellä täällä on kalliopaljastumia. Hankealueen länsiosassa sijaitsevaa Salinaukon avosuota ympäröivät liejun ja paksun turvekerroksen alueet. Hankealueen länsiosassa Kurjenniitun pellon tienoilla on savialue. Lisäksi etenkin hankealueen
reunoillea siellä täällä on päälajitteiltaan tarkemmin selvittämättömiä maalajeja, (GTK,
2021b). Hankealueen maaperäkartta on esitetty liitteessä 8.
Hankealueen länsiosa sijoittuu happamien sulfaattimaiden mahdolliselle esiintymisalueelle
(GTK, 2021a), jotka sijoittuvat pääosin muutaman kymmenen kilometrin säteelle Itämeren
rannikosta. Kuitenkin hankealueen länsiosassakin happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys vaihtelee GTK:n Happamat sulfaattimaat -karttapalvelun (GTK, 2021a)
mukaan pienestä hyvin pieneen. Peurun pellolta hankealueen itäosasta otetussa kartoitusnäytteessä ei ollut hapanta sulfaattimaata (GTK, 2021a). Hankealueella happamien sulfaattimaiden mahdollisen esiintymisalueen (GTK, 2021a) alueella ei myöskään ole savimaita, joten lähtötietojen perusteella happamien sulfaattimaiden esiintyminen hankealueella on epätodennäköistä.
Hankealueen kallioperä koostuu pääosin kiillegneissistä. Hankealueen pohjoisosassa on
hiukan kvartsi- tai granodioriittia. Hankealueen laidoilla on muutama melko pienialainen
graniittialue ja hankealueen länsiosassa hiukan gabroa. (GTK, 2021b).
Hankealueella tai kahden kilometrin säteellä hankealueesta ei ole valtakunnallisesti arvokkaita geologisia muodostumia (kallioalueita, kivikoita, tuuli- ja rantakerrostumia tai moreenimuodostumia) (SYKE ja ELY-keskukset, 2021).
4.4.10

Ilmasto

Käynnissä oleva ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos aiheutuu lähinnä kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO 2) määrän lisääntymisestä ilmakehässä (Ilmastoopas.fi).
Päästökaupan ulkopuoliset kasvihuonekaasupäästöt olivat Laitilassa vuonna 2018 yhteensä 87,6 tuhatta tonnia CO2-ekv. Energiasektori tuotti päästöjä yhteensä 42,2 kt CO2ekv, josta tieliikenteen osuus oli 23,9 kt CO2-ekv. Jätteiden käsittely tuotti päästöjä 3,7 kt
CO2-ekv, teollisuus 3,3 kt CO2-ekv ja maatalous 27,9 kt CO2-ekv. Mynämäellä päästökaupan ulkopuoliset kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2018 74,3 kt CO 2-ekv. Energiasektori tuotti päästöjä yhteensä 46,4 kt CO2-ekv, josta tieliikenteen osuus oli 20,4 kt CO 2ekv. Jätteiden käsittely tuotti päästöjä 2,1 kt CO 2-ekv, teollisuus 1,2 kt CO2-ekv ja maatalous 24,2 kt CO2-ekv. (Hiilineutraaalisuomi.fi)
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5

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1

Arvioinnin lähtökohta
YVA-lain mukaisesti tarkastellaan hankkeen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:
a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön
ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla;
c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön;
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin;
Arvioinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien ja soveltuvuuden mukaan hankealueen läheisyydessä tehtyjä ympäristöselvityksiä. Arvioinnissa tullaan käyttämään mm. seuraavia
tietolähteitä ja asiantuntijoita:
•

Alueelta tehdyt ja tehtävät selvitykset
o

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys

o

Lintujen kevätmuuttoselvitys

o

Lintujen syysmuuttoselvitys

o

Muuttolintujen törmäysmallinnus

o

Pesimälinnustoselvitys

o

Päiväpetolintutarkkailu

o

Pöllöselvitys

o

Metsojen soidinpaikkakartoitus

o

Lepakoiden pesimäaikainen selvitys

o

Viitasammakkoselvitys

o

Liito-oravaselvitys

o

Lumijälkilaskenta

o

Susiselvitys (olemassa olevaan aineistoon perustuen)
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o

Arkeologinen selvitys

o

Voimajohtoreittien (Heikola 5,2 km, Hentula 9,7 km) luonto- ja
arkeologinen selvitys

o

Melu- ja välkemallinnus

o

Havainnekuvat, näkyvyysanalyysit

•

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat

•

Kunnan ympäristönsuojelusta ja maankäytöstä vastaavat viranomaiset

•

Paikallisten luonnonsuojelu- ja luonnonharrastusseurojen asiantuntijoiden tiedot

•

Swecon eri alojen asiantuntijat sekä alikonsultit Ahlman Group, KeskiPohjanmaan Arkeologiapalvelu ja Numerola Oy

•

Ympäristökarttapalvelu Karpalo ja muut ympäristöhallinnon tietolähteet,
Laji.fi-tietokanta

Arviointityöhön osallistuvat seuraavat (Taulukko 4) asiantuntijat.
Taulukko 4. Arviointityöhön osallistuvat asiantuntijat.
Nimi

Rooli

Koulutus

Pätevyys

Mika Manninen

Projektipäällikkö

M.Sc. (ympäristötekniikka)
2005, ympäristösuunnittelija
AMK 2001

Yli 17 vuoden kokemus ympäristöalalta. Ollut mukana
noin 30 YVA-menettelyssä
pääosin projektipäällikkönä
sekä liikenne- ja ilmastovaikutusten arvioinnissa.

Timo Rysä

Varaprojektipäällikkö

Arkkitehti 2005

Yli 20 vuoden kokemus
asema-, yleiskaava- ja rakennussuunnittelun,
saralta. Toiminut kaavan laatijana yli 50 asemakaava- ja
14 yleiskaavahankkeesta.

Pekka Lähde

Melu-, välke-, liikenne- ja turvallisuusvaikutukset

Ympäristösuunnittelija
AMK 2005

Yli 10 vuoden kokemus ympäristöalalta. Ollut mukana
noin 30 YVA-menettelyssä
erityisesti ilmanlaatu- ja meluasiantuntijana.
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Johanna Lehto

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, sosiaaliset
vaikutukset

FM (suunnittelumaantiede)
2002

Yli 10 vuoden kokemus ympäristöalalta. Ollut mukana
monissa YVA- ja kaavahankkeiden SVA-tehtävissä.

Aija Degerman

Vaikutukset
luontoon ja luonnonsuojeluun

FM (biologia)
2001

Yli 15 vuoden kokemus ympäristöalalta. Ollut mukana
useissa YVA-menettelyissä
sekä näitä koskevissa luontoselvityksissä.

Pinja Mäkinen

Linnustovaikutukset, osa luontoselvityksistä

FM (biologia)
2012

Noin 5 vuoden kokemus
ympäristöalalta. Ollut mukana
yli
10
YVAmenettelyssä
suunnittelijana tehden mm. luonto-,
linnusto- ja vesistövaikutusten arviointia.

Pauliina
korpi

Linnustovaikutukset, osa luontoselvityksistä

FT (biologia)
2016, FM (biologia) 2012

Laaja-alainen ja monipuolinen osaaminen Suomen linnustosta. Tehnyt ekologista
kansainvälisen tason lintututkimusta vuodesta 2011.

Jaakko Leppänen

Vesistövaikutukset

FT (ympäristönmuutos)
2019, FM (ympäristöekologia) 2013, ympäristönhoitaja
2005

Työskennellyt
erilaisissa,
pääasiassa
vesiluontoon
liittyvissä
ympäristöalan
tehtävissä vuodesta 2006
lähtien. Vahva osaaminen
liittyen ihmistoiminnan aiheuttamiin vesistövaikutuksiin. Ollut mukana lukuisissa YVA-menettelyissä ja
ympäristöselvityksissä sekä
konsulttipuolella että viranomaisen roolissa.

Emmi Laukkanen

Ilmastovaikutukset

DI (teknillinen
fysiikka) 2019

Noin 11 vuoden kokemus
ympäristöalan asiantuntijatehtävistä. Työskennellyt lu-

Teeri-
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kuisissa erilaisissa päästölaskentaan, ilmanlaatuun ja
ilmastoon liittyvissä hankkeissa projektipäällikkönä ja
asiantuntijana.
Maria Kirveslahti

Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön

Miljöösuunnittelija (ins.
AMK) 2011, fil.
yo.

Noin 9 vuoden työkokemus
kaavoitukseen
liittyvistä
tehtävistä ja noin 2 vuoden
kokemus
kulttuurimaisemaan liittyvistä.

Tarja Ojala

Vaikutukset
maankäyttöön
sekä maa-, kallioperä- ja pohjavesivaikutukset

FM (biologia)
2001, metsätalousinsinööri
1994

Yli 20 vuoden kokemus ympäristöalalta
ja
YVAmenettelyissä mukana vuodesta 2005 lähtien arvioimassa
luonnonvaroihin,
maisemaan, maankäyttöön,
luontoon, geologiaan ja vesistöihin kohdistuvia vaikutuksia.

Arvioinnissa tullaan keskittymään erityisesti toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, mutta myös
rakentamisen aikaiset ja toiminnan jälkeiset vaikutukset huomioidaan. Toiminnan aikaisia
riskejä ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuuksia tuodaan esille ja esitetään menetelmiä niihin ennalta varautumiseksi.
Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään IMPERIA-hankkeen arviointimallia ja työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida vaikutusten merkittävyyttä järjestelmällisesti eri osatekijöiden
perusteella. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. Vaikutustenarviointi kohdennetaan erityisesti niihin vaikutuksiin, jotka
ennalta arvioiden ovat merkittäviä. Merkittävyyttä voidaan havainnollistaa edellisen kuvan
(Kuva 26) mukaisesti.
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Kuva 26. Merkittävyyden havainnollistaminen.
Vaikutusten arvioinnissa käytetyt arviointimenetelmät kuvataan ja esitetään ehdotukset toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi
esitetään alustava ympäristövaikutusten seurantaohjelma sekä kuvataan hankkeen suhde
maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja
ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

5.2

Tunnistetut todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset
YVA-selostuksessa arvioinnin painopiste on merkittävissä ympäristövaikutuksissa. YVAohjelmavaiheessa on tunnistettu alla luetellut todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten tunnistaminen on tehty alustavasti ja tunnistamisen ovat tehneet kokeneet ympäristöasiantuntijat saatujen hankesuunnitelmien sekä olemassa olevan
lainsäädännön pohjalta.
-

-

Vaikutukset maisemaan
o

Voimaloiden rakentaminen muuttaa maisemakuvaa hankealueella ja sitä
ympäröivillä alueilla.

o

Tarkastelualue: lähi- ja välialue 0-15 km sekä kaukoalue 15-30 km

Vaikutukset eliöihin (linnut)
o

Tarkastelualue: lähialueen merkittävät kohteet ja muuttoreitit, vaikutusaluetta ei voida tarkasti määritellä
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-

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
o

Meluvaikutukset
▪

Tuulivoimaloista aiheutuu käytön aikana melua. Lisäksi raskaasta
liikenteestä ja perustustöistä aiheutuu jonkin verran melua rakentamisaikana.
•

o

Varjostusvaikutukset
▪

Tuulivoimaloista aiheutuu käytön aikana varjostusta/välkettä.
•

o

-

-

Tarkastelualue: mallinnusten mukaan 1-3 km

Virkistyskäyttövaikutukset
▪

-

Tarkastelualue: mallinnusten mukaan 1-3 km

Tarkastelualue: lähialue 0-3 km

Ilmastovaikutukset (positiivinen)
o

Hankkeen suorat negatiiviset ilmastovaikutukset aiheutuvat lähinnä liikenteestä.

o

Tuulivoimapuisto tuottaa sähköenergiaa ja sen tuotannolla voidaan korvata uusiutumattomilla energianlähteillä tuotettua sähköä.

o

Tarkastelualue: maapallo

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen (positiivinen)
o

Tuottamalla uusiutuvaa energiaa voidaan merkittävästi vähentää neitseellisten luonnonvarojen (mm. öljy, hiili, uraani) käyttöä.

o

Tarkastelualue: Suomi

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
o

Tuulivoimapuisto sijoittuu noin 2000 hehtaarin alueelle, jolle ei voida osoittaa asutusta.

o

Tarkastelualue: lähiympäristö 0-5 km

Muita tunnistettuja ja havaittuja ympäristövaikutuksia ovat:
-

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
o

Liikennevaikutukset
▪

o

Tarkastelualue: Krouvinummentie ja valtatie 8 hankealueen kohdalla

Turvallisuusvaikutukset
▪

Tarkastelualue: lähialue 0-2 km
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-

-

-

-

-

-

5.3

Terveysvaikutukset
o

Toiminnot sijoitetaan ja suunnitellaan siten, ettei niistä lähtökohtaisesti aiheudu terveysvaikutuksia.

o

Tarkastelualue: mallinnusten mukaan 1-3 km

Pintavesivaikutukset
o

Vaikutukset pintavesien laatuun tai määrään eivät ole merkittäviä.

o

Tarkastelualue: lähialue 0-2 km

Pohjavesivaikutukset
o

Lähin luokiteltu pohjavesialue Motelli (luokka 1) ulottuu hiukan hankealueen itäosaan. Lähin suunniteltu voimalapaikka ja sille johtava tielinja sijaitsee noin 300 metrin päässä Motellin pohjavesialueesta.

o

Tarkastelualue: lähialue 0-2 km

Maa- ja kallioperävaikutukset
o

Hankealueella ei ole tiedossa olevia arvokkaita maa- ja kallioperämuodostumia

o

Tarkastelualue: lähialue 0-2 km

Vaikutukset kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
o

Tarkentuu luonto- ja kirjallisuusselvitysten perusteella.

o

Tarkastelualue: lähialue 0-2 km

Vaikutukset aineelliseen omaisuuteen
o

Tuulivoimaloiden, sähkönjakelun sekä tielinjausten toteuttaminen vähentää metsätaloudelle käytettäviä alueita, mutta toisaalta parantaa alueen
saavutettavuutta. Niille maanomistajille, joiden omistamalle alueelle, alueen rajalle tai ns. tuulenottoalueelle sijoittuu voimala, maksetaan korvauksia.

o

Tarkastelualue: lähialue 0-2 km

Tarkasteltava alue
Hankkeen lähivaikutusten alueeksi esitetään kahden kilometrin etäisyyttä uloimmista tuulivoimaloista mitattuna. Tällä alueella tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-, melu-,
välke-, lähimaisema- ja liikennevaikutuksia. Hankkeen kaukovaikutusten alueeksi esitetään kymmenen kilometrin etäisyyttä uloimmista tuulivoimaloista mitattuna. Lähiympäristön
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herkät ja helposti häiriintyvät kohteet kartoitetaan kaukovaikutusalueelta ja hankkeen vaikutuksia niihin arvioidaan selostusvaiheessa. Maisematarkastelua tehdään kaukovaikutusalueella ja sitä laajemmalla alueella jopa 30 kilometriin asti. Sähkönsiirron osalta tarkastelu
tehdään ensisijaisesti rakennustyöalueella. Kaikkia vaikutuksia tarkastellaan myös laajemmalla alueella, mikäli arvioinnin kuluessa ilmenee siihen tarvetta. Seuraavassa kuvassa on
esitetty etäisyysvyöhykkeet 2, 5 ja 10 km hankealueen ympärillä.

Kuva 27. Hankealue ja 2, 5 ja 10 km etäisyysvyöhykkeet.

5.4

Rakentamisen ja purkamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikana aiheutuu vaikutuksia mm. kallion louhinnasta, rakentamistöistä aiheutuvasta melusta ja rakentamiseen liittyvästä liikenteestä. Vaikutukset kohdistuvat mm.
maa- ja kallioperään, työllisyyteen ja ihmisten viihtyvyyteen sekä mahdollisesti linnustoon.
Rakentamisvaiheen pituus on noin vuosi.
Rakentamisen aikana aiheutuvia vaikutuksia ympäristön eri osa-alueisiin arvioidaan erikseen. Vaikutukset ajoittuvat lähinnä rakentamisvaiheeseen ja ne eroavat muiltakin osin
käytön aikaisista vaikutuksista.
Arvioinnin yhteydessä kuvataan kiinteistön rakennustyöt, rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt ja -määrät sekä esitetään käytettävät liikennevälineet ja -reitit. Hankealueelta
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maanrakennustöiden yhteydessä kaivettavien maamassojen määrästä esitetään alustava
arvio.
Arviointi tehdään hankkeesta laadittujen suunnitelmien sekä muista vastaavista hankkeista
saatujen kokemusten pohjalta. Arvioinnissa hyödynnetään vuorovaikutuksen yhteydessä
saatava palaute. Merkittävyyden arvioinnissa kriteereinä ovat muun muassa vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen ajallinen kesto.
Purkamistoiminnoista aiheutuu samantyyppisiä vaikutuksia. Kallion louhintaa ei silloin
tehdä.
Arvioinnissa huomioidaan keinoja mahdollisten haittojen lieventämiseksi.

5.5

Yhteisvaikutukset
Munax Oy:n kanalahanke sijoittuu hankealueelle. Tuulivoimapuiston hankkeen lähialueelle
ei sijoitu muita tuulivoimahankkeita, joiden kanssa yhteisvaikutuksia olisi arvioitava.

5.6

Vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Tuulivoimapuiston ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koostuvat pääosin toiminnanaikaisista
vaikutuksista. Rakentamis- ja toiminnan käynnistämisen aikana voi aiheutua vaikutuksia
alueen perustamisen aikaisesta melusta ja muista ympäristövaikutuksista. Toiminnanaikaisista ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat melu ja välke sekä muutokset
alueen maisemassa.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitetään ne ryhmät,
joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Samalla arvioidaan, miten haittavaikutuksia voidaan minimoida ja ehkäistä.
Ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin sisältyviä keskeisiä osavaikutuksia ovat vaikutukset:
•

asumiseen

•

työllisyyteen

•

liikkumiseen

•

virkistykseen

•

terveyteen

•

turvallisuuteen

•

viihtyvyyteen

Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu pitkään, mutta terveydellisistä
haitoista ei ole tieteellistä näyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA
294/2002) mukaan väestön altistuksen suositusarvo voimajohdon (50 Hz) sähkökentälle
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on 5 kV/m ja magneettikentälle 100 μT, kun altistuminen kestää merkittävän ajan. Kun altistus ei kestä merkittävää aikaa, arvot ovat 15 kV/m ja 500 μT. Asetuksen työryhmämuistiossa on todettu, että asetuksen seurauksena ei ole tarvetta rajoittaa voimajohtojen alla
esimerkiksi marjojen poimimista, maanviljelyä tai metsätöiden tekemistä. Hankkeen sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelilla sähköasemalle.
5.6.1 Sosiaaliset vaikutukset
Tuulivoimahankkeen sosiaalisia vaikutuksia pyritään arvioimaan mahdollisimman objektiivisesti ja tavoitteena on selvittää lähiasukkaiden ja muiden osallisten todelliset näkemykset
juuri kyseiseen hankkeeseen liittyen.
Lähialueen asukkaille tehdään yleisökysely, johon voivat vastata kaikki osalliset sekä asiasta kiinnostuneet. Myös vuorovaikutustilaisuuksissa ja kirjallisissa kannanotoissa esitettyjä mielipiteitä käytetään lähtöaineistona arvioitaessa hankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat mm. mahdollinen melu- ja välkehaitta, vaikutukset virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin, maiseman muuttuminen sekä rakentamisen aikaan lisääntyneestä liikenteestä aiheutuvat haitat. Arvioinnissa hyödynnetään soveltuvilta osin myös muiden vastaavien hankkeiden ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointituloksia. Hankkeen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koskevat erityisesti lähiasutusta.
Hankealueella sijaitsee Munax Oy:n kanalahanke. Munax Oy on ilmoittanut suhtautuvansa
positiivisesti hankkeeseen ja on kiinnostunut uusiutuvasta lähienergiasta.
Elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia ovat vaikutukset maa- ja metsätalouteen. Tuulivoimalat on tarkoitus sijoittaa metsäisille alueille, joten vaikutuksia maatalouteen ei odoteta. Tuulivoimaloiden kohdalta raivataan metsä, mikä vähentää hieman alueen metsätalouden käytössä olevaa aluetta. Toisaalta tiestön rakentaminen parantaa alueen saavutettavuutta.
5.6.2 Meluvaikutukset
Tuulivoimaloiden melu on pääosin laajakaistaista. Äänitehotasoon ja havaittuun melutasoon vaikuttavat tuulennopeus ja tuuliprofiili. Tuulivoimaloiden melu on jaksottaista, joten
se erottuu taustamelusta. Usein tuulivoimaloiden melu koetaan häiritsevämpänä kuin monet muut melulähteet kuten esim. liikenne juuri erottuvuuden takia. Taustaäänen voimakkuuteen vaikuttavat tuulennopeuden lisäksi havaintopaikan ympäristö ja vuodenaika.
Tuulivoimaloissa mekaanista ääntä aiheuttavat muun muassa lavat, generaattori ja vaihdelaatikko. Melua syntyy lapojen kärjissä, kun ilmavirtaukset eri suunnista törmäävät. Ilmavirtausten törmätessä aiheutuu turbulenssia ja kohinamainen ääni. Lisäksi lavan ohittaessa
tornin jää lavan sekä tornin väliin jäävä ilmamassa puristuksiin, mistä aiheutuu melua.
Subjektiiviseen kokemukseen vaikuttavat myös muut tekijät kuten kuulijan asenne ja visuaaliset seikat. Asukkaat, joilla on aiempaa kokemusta tuulivoimasta, suhtautuvat yleensä
siihen myönteisemmin kuin asukkaat, joilla ei ole omakohtaista tuulivoimalakokemusta.
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Tuulivoimaloiden meluvaikutuksiin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa voimaloiden oikealla
sijoittelulla eli riittävällä etäisyydellä lähimpiin mahdollisesti häiriintyviin kohteisiin. Laitoskoko ja –tyyppi sekä käyttöasetukset vaikuttavat myös meluvaikutuksiin.
Elokuussa 2015 on annettu valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015). Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5) on esitetty kyseiset ohjearvot.
Taulukko 5. Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot.

Pysyvä asutus
Loma-asutus
Hoitolaitokset
Oppilaitokset
Virkistysalueet
Leirintäalueet
Kansallispuistot

ulkomelutaso LAeq
päivällä klo 7-22
45 dB
45 dB
45 dB
45 dB
45 dB
45 dB
40 dB

ulkomelutaso LAeq
yöllä klo 22-7
40 dB
40 dB
40 dB
—
—
40 dB
40 dB

Melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) vaikutukset
sisältyvät lähtökohtaisesti valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin, eikä niiden
tarkastelua tässä yhteydessä edellytetä. (Ympäristöministeriö, 2014.)
Melu mallinnetaan matemaattisesti ja mallinnuksen perusteella arvioidaan tuulivoimaloiden
meluvaikutuksia lähiasutus huomioiden. Arviointi tehdään valtioneuvoston asetuksen tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista perusteella.
Matemaattinen melumallinnus tehdään Ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Em. ohjeen mukaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) ja yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tuulivoimaloiden/tuulivoimalan koolle on ohjeen mukaisessa melumallinnuksessa ilmoitettava yksityiskohtaiset ja vaihtoehtoiset tiedot, kuten tuulivoimaloiden lukumäärä ja paikat, nimellisteho,
korkeus, roottorin halkaisija, melupäästötiedot, joita voidaan käyttää tuulivoimaloiden melutason arviointiin mallintamalla. Melumallinnustarkastelu perustuu tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Suunniteltujen tuulivoimaloiden melupäästölle käytetään valmistajan ilmoittamaa takuuarvoa. Melupäästön takuuarvoon sisällytetään koko laskennan
epävarmuus, jolloin äänen etenemislaskennassa voidaan käyttää standardiin ISO 9613-2
perustuvia vakioituja etenemiseen liittyviä sää- ja ympäristöolosuhdearvoja.
Äänitehotasot (melupäästö) ilmoitetaan 1/3-oktaaveittain keskitaajuuksilla 20 Hz–10 000
Hz ja oktaaveittain keskitaajuuksilla 31,5 Hz–8000 Hz. Pienitaajuisen melun vaikutus immissiopisteissä tarkastellaan erikseen esim. ekstrapoloimalla pienimpien taajuuksien äänitehotasot tuulivoimalan/tuulivoimaloiden melupäästön taajuuskäyrästä. Äänitehotasojen
tulee olla saatavilla 10 m:n referenssikorkeutta vastaavalla tuulen nopeudella 8 m/s. (Ympäristöministeriö, 2014.)
Pientaajuista ääntä tarkastellaan erikseen 1/3-oktaaveittain taajuusalueella 20–200 Hz soveltaen Tanskan ympäristöministeriön julkaisemaa ohjetta. Laskennan lähtökohtana on
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standardi ISO 9613-2, jossa huomioidaan äänen geometrinen etäisyysvaimennus ja seuraavassa maanpinnan ja ilmakehän absorption aiheuttamat vakioidut vahvistukset ja vaimennukset. (Ympäristöministeriö, 2014.)
Lisäksi jonkin verran melua voi aiheutua rakennettavasta sähköasemasta. Fingrid Oyj on
tehnyt yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa tutkinut 400 kV sähköaseman aiheuttamaa melua. Melumittauksia tehtiin sähköasemaa ympäröivän aidan vieressä. Melutaso oli 33 - 40 dB. Sähköasemilla melua syntyy lähinnä muuntajasta sekä reaktoreista.
(Fingrid Oyj, 2007).
Meluvaikutuksia arvioitaessa huomioidaan myös aiemmissa hankkeissa saatu tieto lähialueen asukkaiden näkemyksistä tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta ja sen hyväksyttävyydestä. Asukaskyselyn ja haastatteluiden yhteydessä selvitetään asukkaiden näkemyksiä alueen nykyisestä melutasosta ja merkittävimmistä melulähteistä. Meluvaikutusten arviointi perustuu asiantuntija-arvioon.
5.6.3 Varjostusvaikutukset
Valon ja varjon vilkkuminen (välke) voi olla häiritsevää auringon paistaessa tuulivoimalan
takaa. Liikkuva varjo voi ulottua jopa 1-3 kilometrin päähän voimalasta. (Ympäristöministeriö, 2012.) Tuulivoimalan pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja, jotka havaitaan tarkastelupisteessä auringon valon nopeana vaihteluna eli välkkeenä. Koska välke riippuu
sääolosuhteista, voidaan välkkymistä havaita vain aurinkoisina päivinä tiettyinä kellonaikoina vuodessa.
Varjostus mallinnetaan matemaattisesti ja mallinnuksen perusteella arvioidaan tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia. Suomessa ei ole määritetty virallista raja- tai ohjearvoa tai suosituksia varjostukselle. Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä. Esimerkiksi Saksassa raja-arvot laskennallisille maksimitilanteille ilman auringonpaisteaikojen huomioonottamista ovat 30 tuntia vuodessa ja 30
minuuttia päivässä. Niin sanotussa todellisessa tilanteessa välke on rajoitettava kahdeksaan tuntiin vuodessa. Tanskassa sovelletaan yleensä todellisen tilanteen raja-arvona
enintään kymmenen tuntia vuodessa. Ruotsissa vastaava suositus on enintään kahdeksan
tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. (Ympäristöministeriö, 2012.) Arvioinnissa käytetään lähtökohtaisesti Ruotsin suosituksia.
5.6.4 Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset
Tuulivoiman rakentamisen vaikutukset ovat merkittäviä suhteessa maisemaan. Tuulivoimalat ovat maisemasta selkeästi ja kauas erottuvia suurikokoisia elementtejä, joita on vaikeaa sopeuttaa ympäristöönsä. Merkitystä on kuitenkin sillä, millaiseen ympäristöön ja maisemaan tuulivoimaloita sijoitetaan, sillä maiseman herkkyys ja sietokyky vaihtelevat. Tuulivoimaloilla voi olla tietyssä ympäristössä myös positiivisia vaikutuksia maisemakuvaan.
Tuulivoimalaitoksen näkyvyyteen vaikuttavat monet eri tekijät, niin tuulivoimaloiden omat
ominaisuudet kuin ympäristötekijät. Yleistäen voi todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä
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tuulivoimaloista erottaa noin 5–10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä korostaa. Noin 15–20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla
silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa 20–30 kilometrin päähän. Hämärään ja pimeään aikaan erottuvat tuulivoimaloiden lentoestevalot. (Weckman, 2006).
Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön tarkastellaan yleensä noin viiden kilometrin
säteellä hankealueesta. 0-5 kilometrin etäisyysvyöhyke on tavallisesti alue, jolla maisemakuvalliset haittavaikutukset ovat tuntuvimmat. Puustosta, rakennuksista ja rakenteista syntyvän katvevaikutuksen vuoksi voimalat eivät kuitenkaan näy kyseisellä vyöhykkeellä kaikkialle ja näkyessäänkin ne näkyvät usein vain osittain. Näkyvyyttä arvioidaan näkyvyysanalyysin avulla. Viimeistään noin kymmenen kilometrin etäisyydellä tuulivoimala alkaa sulautua maisemaan ja ympäristöön. 10–12 kilometrin etäisyydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on maiseman muista elementeistä johtuen vaikeaa.
Hankealueen ympärillä sijaitsee useita maisemaa ja rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia arvokohteita, mikä lisää maiseman herkkyyttä muutoksille. Tämän vuoksi maisemaa
ja rakennettua kulttuuriympäristöä edustaviin arvokohteisiin ja arvoalueisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan tavallista laajemmalla alueella. Hankealuetta ympäröivät arvokohteet
huomioidaan vaikutusten arvioinnissa 10 kilometrin etäisyydelle saakka.
Hankkeen vaikutuksia maisema- ja kulttuuriympäristöön arvioidaan asiantuntija-arviointina.
Maiseman herkkyyttä ja sietokykyä tarkastellaan maisema-analyysin avulla. Maisema-analyysissä tutkitaan maiseman luonnontekijät, kuten pinnanmuodot ja peitteisyys, sekä kulttuuritekijät, kuten maiseman arvoalueet ja maisemassa näkyvät rakennukset. Analyysissä
huomioidaan mahdolliset valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (maisema-alueet, rakennettu kulttuuriympäristö ja arkeologiset kohteet) ja arvioidaan
tuulivoimaloiden suhde niihin.
Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita sijoittuu hankealueen läheisyyteen useita. Lähimmät kohteet ovat seudullisesti arvokkaita, minkä lisäksi valtakunnallisesti merkittäviä kohteita on alle kymmenen kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota valtakunnallisten maisema-alueiden lisäksi
huomiota Laajoen varren kulttuuriympäristöön.
Hankkeen maisemavaikutuksia arvioidaan valokuvien ja maastokartoituksen perusteella
laadittujen kuvasovitteiden sekä näkyvyysanalyysin perusteella. Vaikutusten arviointi laaditaan asiantuntijatyönä niiden pohjalta.
Kuvasovitteet laaditaan keskeisiltä paikoilta, joilta avautuu näkymiä kohti tuulivoima-aluetta, kuten merkittäviltä tiealueilta, asuinalueilta ja arvokohteiden tuntumasta. Hankkeen
aiheuttamia vaikutuksia arvioidaan sekä lähi- että kaukomaisemaan.
Näkyvyysanalyysi laaditaan esimerkiksi paikkatietotarkasteluin hyödyntäen maanmittauslaitoksen maaston korkeusmallia sekä Metlan ja CORINE-aineiston puuston pituus- ja peittävyystietoja. Tuulivoimaloiden näkyvyyttä maastossa tarkastellaan erilaisilla paikkatietoanalyysikartoilla (mm. eri mittakaavassa). Näkyvyysanalyysit antavat arvion näkyvyydestä,
mutta ne eivät anna eksaktia tietoa suunniteltujen voimaloiden näkyvyydestä eri alueille.
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Näkyvyysanalyysissä huomioidaan maaston korkeusvaihtelut, metsäpeitteen tuoma näköeste sekä sulkeutuneet metsät suhteessa voimaloiden korkeuteen ja keskimääräiseen silmän korkeuteen (160 cm).
Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös tuulivoimaloiden rakentamisen ajan muutokset maisemassa, kuten tarvittavien tieyhteyksien sekä itse tuulivoimaloiden rakentaminen.
Maisemavaikutusten arviointi koskee myös tuulivoimaloiden tulevaa sähkönsiirron järjestämistä. Arvioinnin yhteydessä tarkastellaan olemassa olevien sähkölinjojen ja mahdollisten
uusien rakennettavien linjojen ja sähkökeskuksen vaikutukset maisemaan. Mikäli uudet linjat toteutetaan maakaapelein, jää maisemavaikutus melko vähäiseksi.
Maisemavaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös lentoestevalojen vaikutusta.
Lentoestevalojen vaikutukset korostuvat erityisesti hämärään ja pimeään aikaan.
Alueella tullaan tekemään arkeologinen inventointi maastokaudella 2021, jossa tehdään
selvitys aluetta koskevista aiemmista arkeologisista selvityksistä, topografiasta sekä tunnetuista kohteista. Arkistotietojen, kirjallisuus-, laserkeilausaineiston ja historiallisten karttojen perusteella asemoidaan tunnetut sekä mahdolliset uudet potentiaaliset muinaisjäännökset ja muut arkeologiset kulttuuriympäristökohteet nykyiselle karttapohjalle. Selvityksessä tehdään riskianalyysikartoitus, joka on arvio muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kohteiden potentiaalisesta esiintymistä alueella. Riskianalyysin tulosten perusteella
tehdään inventointisuunnitelma. Kenttätöissä inventoidaan arkeologisten kohteiden kannalta potentiaaliset alueet, esiselvityksessä paikannetut tunnetut ja uudet kohteet. Inventointi suoritetaan suunnitelluilla tuulivoimaloiden sijoitusalueilla ja muilla muuttuvan maankäytön alueilla sekä arkeologisten kohteiden kannalta potentiaalisilla alueilla. Esiselvityksen ja kaukokartoituksen perusteella tunnetut ja löytyneet mahdolliset uudet arkeologiset
kohteet tarkastetaan, valokuvataan ja kartoitetaan maastossa. Kohteista mitataan havaintopisteet GPS-laitteella ja tarpeen vaatiessa määritellään niiden rajat sekä tehdään muu
tarpeellinen dokumentaatio ja tutkimus, kuten koekuopitus, kairaukset ja näytteiden otto.
Kohteet valokuvataan sekä kirjataan maasto-, maaperä- ym. havainnot ja taustatiedot. Raportointiin kuuluu mm. taustaselvitys kohdealueen historiasta, maankäytöstä, tutkimushistoriasta, geologiasta ja maisemasta, käytetyistä esiselvitys- ja kenttätyömenetelmistä, kohdekuvausten laatiminen kohdevalokuvineen ja karttoineen, mahdollisen löytöluettelon laatiminen sekä kohteiden statuksen määrittäminen ja suojeluehdotuksen antaminen.
5.6.5 Terveysvaikutukset
Hankkeen terveysvaikutuksia arvioidaan erityisesti meluvaikutusten kannalta. Myös maisema- ja varjostusvaikutukset voivat vaikuttaa hankkeen vaikutuspiirin asukkaiden psyykkiseen terveyteen (esim. stressin kautta). Lisäksi tarkastellaan sähkönsiirron mahdollisia
terveysvaikutuksia. Sähkönsiirron terveysvaikutuksia arvioidaan Säteilyturvakeskuksen
(STUK) ohjeistuksen perusteella.

78 (92)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

5.6.6 Liikennevaikutukset
Liikennevaikutusten arvioinnin pohjaksi selvitetään tiestön nykyiset ja eri hankevaihtoehtojen liikennöintimäärät. Liikennevaikutusten arvioinnissa keskitytään erityisesti rakentamisaikaan tapahtuvaan lisääntyneeseen liikennöintiin, erikoiskuljetuksiin, liikenteen säännöllisyyteen ja kausivaihteluun (kuljetushuiput). Liikennemääräarvion perusteella lasketaan
hankkeen lisäykset nykyliikennemääriin painottaen erityisesti raskaan liikenteen osuutta.
Liikennevaikutusten arviointi keskittyy erityisesti tiestön rakentamis- ja parantamistarpeisiin, liikenneturvallisuuteen ja liikenteestä aiheutuviin päästöihin.
5.6.7 Vaikutukset metsästykseen
Hankealue kuuluu suurelta osin Mynämäen Erän toiminta-alueeseen. Metsästäjien edustajat on kutsuttu mukaan seurantaryhmään ja tarvittaessa vaikutuksia selvitetään myös
haastattelujen kautta. Hirvireittejä selvitetään paikalliselta metsästysseuralta.
5.6.8 Virkistyskäyttövaikutukset
Virkistyskäyttövaikutuksista arvioidaan erityisesti melu-, varjostus- ja maisemahaittojen
vaikutusta sekä voimala- ja tierakentamisen vaikutuksia alueiden virkistyskäyttöön (sienestys, marjastus, reitit sekä muu luonnossa liikkuminen, yms.). Arvioinnissa huomioidaan
mahdollisen tippuvan lumen ja jään vaikutukset. Virkistyskäyttövaikutuksia arvioidaan kyselyn, haastattelujen vastausten sekä ohjelmavaiheen palautteen perusteella.
5.6.9 Työllisyysvaikutukset
Hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset esitetään yleisellä tasolla perustuen hanketoimijan ilmoittamiin tietoihin sekä mm. Tuulivoimayhdistyksen julkaisemiin raportteihin. Taloudellisten vaikutusten arviointi ei kuulu YVA-lain mukaisiin arvioitaviin vaikutuksiin.
5.6.10

Vaikutukset aineelliseen omaisuuteen

Ympäristövaikutusten arviointiin eivät kuulu vaikutukset, jotka hankkeella on kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvoon. YVA-menettelyssä otetaan huomioon ja raportoidaan YVAselostuksessa hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset siihen, miten kiinteää ja
irtainta omaisuutta käytetään.

5.7

Luonnonympäristövaikutukset
Tuulipuistohankkeeseen liittyen on tehty / tullaan tekemään luontoselvitykset tammi-lokakuussa 2021. Luontoselvitykset kohdistetaan erityisesti tuulivoimaloiden, sähkönsiirron ja
tiestön rakennuspaikoille ja lähiympäristöön. Selvityksessä keskitytään lakisääteisesti suojeltuihin ja uhanalaisiin lajeihin ja elinympäristöihin. Selvitys sisältää seuraavat eri maastoinventoinnit:
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•

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys

•

Lintujen kevätmuuttoselvitys

•

Lintujen syysmuuttoselvitys

•

Pesimälinnustoselvitys

•

Päiväpetolintutarkkailu

•

Pöllöselvitys

•

Metsojen soidinpaikkakartoitus

•

Lepakoiden pesimäaikainen selvitys

•

Viitasammakkoselvitys

•

Liito-oravaselvitys

•

Lumijälkilaskenta

•

Susiselvitys (olemassa olevaan aineistoon perustuen)

Lisäksi tullaan tekemään törmäysmallinnus koko alueelle lintujen kevät- ja syysmuuttoselvityksessä kertyneen aineiston perusteella.
5.7.1 Linnustovaikutukset
Tuulivoimarakentaminen vaikuttaa linnustoon monin eri tavoin: muuttamalla elinympäristöjä, häirintä- ja estevaikutusten ja törmäyskuolleisuuden kautta. Muuttolintujen kannalta
näistä merkittävin lienee törmäyskuolleisuus, kun taas alueen pesimälinnustolle elinympäristöjen muutos ja häirintävaikutus (mm. melu) ovat yleensä merkittävimpiä. Lintujen käyttäytymispiirteistä ja fysiologiasta riippuu, miten paljon ja miten laajalle alueelle tuulivoimalat
vaikuttavat kuhunkin lajiin. Pesimälinnuista herkimpiä ovat yhtenäisiä metsäalueita suosivat arat lajit, kuten vaikkapa metso, sekä säännöllisesti lähellä voimaloiden lapakorkeutta
lentävät linnut, etenkin ne, joilla on taipumusta kaartelemiseen (mm. päiväpetolinnut ja kurjet). Petolintujen reviirit voivat ulottua useiden kilometrien päähän pesäpaikoista, kun taas
monien varpuslintujen reviiri on vain muutaman hehtaarin kokoinen. Reviirikoko vaikuttaa
huomattavasti siihen, miten kaukana voimalapaikasta pesivälle linnulle voi olla haittavaikutusta tuulivoimarakentamisesta.
BirdLife Suomen (2013) mukaan: ”Törmäyksiin voi johtaa voimaloiden sijoittuminen lintujen
muuttoreiteille tai ruokailualueille (esim. ilmassa saalistavat linnut, kuten tiirat). Törmäysriski on huomattava, jos tuulivoimala sijaitsee pesäpaikan/yöpymispaikan ja ruokailualueen
välissä, jolloin linnut lentävät yleensä matalalla voimaloiden ohitse. Muuttavien lintujen törmäysriski on suurimmillaan öisin huonolla näkyvyydellä. Paikalliset linnut oppivat kiertämään tai ylittämään voimaloita, mutta varsinkin huonolla säällä menehtyy törmäyksissä
myös paikallisia lintuja. Kuolemanvaaran aiheuttavat törmäykset potkuriin ja voimalinjoihin
sekä potkurin tuulivana, joka saattaa heittää lintuja maahan. Yleisesti ottaen lintujen tör80 (92)
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mäysvaara on melko pieni. Monissa tutkimuksissa on todettu yksittäiseen voimalaan törmäävän selvästi alle yhden lintuyksilön vuodessa. Tutkahavainnot ovat osoittaneet, että
linnut lähtevät kiertämään voimaloita ajoissa jopa yömuuton aikana. Tuulivoimaloiden valkoinen väri, massiivinen olemus ja potkurien pitämä melu ovat ilmeisesti ominaisuuksia,
jotka auttavat lintuja välttämään törmäämästä niihin.”
Hankkeen linnustovaikutuksia arvioidaan perustuen tutkimustietoon ja selvittämällä hankealueen kevät- ja syysmuuttolintujen määrät ja lajisto ja lentokorkeus sekä pesivien arvokkaiden (direktiivi- ja uhanalaislajit, erityisvastuulajit) lintujen reviirit, petolintujen käyttämät
lentoreitit ja metsojen soidinpaikat. Maastossa tehtäviä linnustoselvityksiä täydennetään
Lajitietokeskuksen (Laji.fi) kautta tilattavilla tietokantatiedoilla petolintujen pesäpaikoista ja
Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastusrekisterin tietokantatiedoilla uhanalaisista ja
lintudirektiivin lintulajeista. Kyseiset lintutietokantatiedot tilataan 10 kilometrin säteeltä hankealueesta. Muuttolinnuston osalta tehdään lisäksi törmäysmallinnus. Sähkönsiirtolinjan
osalta selvitetään pesimälinnusto kahden kierroksen kartoituslaskentana noin 50 metriä
linjan molemmin puolin.
Pesimälinnusto
Linnustoselvitys tehdään huhti-kesäkuun 2021 aikana, riippuen kevään etenemisestä. Lintuja inventoidaan yleispiirteisesti koko hankealueelta siten, että arvokkaiden (direktiivi- ja
uhanalaislajit, erityisvastuulajit) lintulajien reviirit merkitään karttapohjille. Inventointeja
suunnataan mahdollisesti arvokkaille alueille, jolloin käytetään sovellettua kartoituslaskentaa. Maalinnustoa inventoidaan tarvittaessa myös linja- ja pistelaskennoin.
Päiväpetolintutarkkailu
Päiväpetolintujen lentoreittien tarkkailua tehdään lintujen kevätmuuton seurannan yhteydessä noin maaliskuun lopulta toukokuun puoliväliin sekä syysmuuton seurannan yhteydessä noin elokuun puolivälistä lokakuun lopulle tai marraskuun alkuun. Lisäksi tehdään
seurantaa pesimäkaudella 15.5.–15.8. välisenä aikana siten, että maastoinventointeja toteutetaan yhteensä seitsemänä päivänä yhden henkilön voimin. Havainnointia tehdään
kuusi tuntia kerrallaan sopivaksi valitulta paikalta, josta pyritään kontrolloimaan mahdollisimman kattavasti hankealuetta. Tarvittaessa käytetään useita havaintopisteitä.
Havaintopäivät jaetaan mahdollisimman tasaisesti seurantajakson ajalle, jolloin aineistoa
kerätään eri vuorokauden aikoina päiväpetolintujen liikehdinnän kattavuuden selvittämiseksi. Tavoitteena on nimenomaan kerätä hankealueen yli mahdollisesti lentävien yksilöiden tietoja sekä reviiritietoja alueelta.
Jokaisesta havaitusta päiväpetolintuyksilöstä kirjataan mahdollisimman tarkat tiedot, joita
ovat muun muassa linnun ikä, käyttäytyminen, lentosuunta, kellonaika ja lentokorkeus
suunniteltujen turbiinien korkeuksien mukaan. Jokainen lento merkitään lisäksi karttapohjalle.
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Pöllöselvitys
Hankealueen mahdollisia pöllöreviirejä selvitetään yöllisillä inventointikuunteluilla, jotka
ajoitetaan keväästä ja myyrätilanteesta riippuen maaliskuun alun ja huhtikuun lopun väliselle ajanjaksolle. Eri lajit soidintavat usein eri aikaan, minkä vuoksi inventointikierroksia
on kolme.
Metsojen soidinpaikkaselvitys
Metsojen soidinpaikkoja inventoidaan Keski-Suomen Metsoparlamentin julkaiseman ohjeistuksen mukaan (www.metsoparlamentti.fi/ soidinpaikkaesite.pdf) huhtikuussa. Potentiaaliset paikat hahmotetaan karttatarkastelun perusteella ja soveliaat kohteet kierretään soidinaikaan läpi. Metsot soidintavat aktiivisimmin aamuhämärässä, joten maastotyöt ajoitetaan parhaaseen aikaan. Lisäksi alueilta etsitään soidinpaikkoihin liittyviä jälkiä, kuten koiraiden siipien muodostamia vetojälkiä lumessa. Maastotöiden aikana karttapohjille merkitään kaikki metsojen soidinpaikkoihin liittyvät havainnot, myös hakomismännyt. Samalla
inventoidaan muita kanalintuja. Varhain soidintavien lintujen reviiritietoja kirjataan myös
liito-oravaselvitysten yhteydessä.
Lintujen kevätmuuttoselvitys
Linnuston kevätmuuttoselvitys toteutetaan maaliskuun lopun ja toukokuun lopun välisenä
aikana 2021. Jokaisena päivänä lintujen liikehdintää havainnoidaan hankealueen välittömässä läheisyydessä. Havainnoija kirjaa kustakin havaitusta linnusta lajitietojen lisäksi lentokorkeuden ja -suunnan, havaintoajan ja mahdolliset lisätiedot. Aineisto kerätään sillä
tarkkuudella, että sen perusteella voidaan laatia asianmukainen törmäysmallinnus. Seurannan aikana kirjataan kaikki linnut, ei ainoastaan suurikokoisia lajeja, jotta saadaan hyvin
tarkka selvitys. Seurantaa tehdään yhdeksän päivän ajan.
Lintujen syysmuuttoselvitys
Linnuston syysmuuttoselvitys keskittyy elokuun lopun ja lokakuun lopun 2021 väliselle
ajalle, jolloin käytetään samoja menetelmiä kuin kevätmuuttoselvityksessä. Seurantaa tehdään yhdeksän päivän ajan.
Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry on kutsuttu mukaan seurantaryhmätyöskentelyyn.
5.7.2 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
Tuulivoimarakentamisen kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset liittyvät voimalapaikkojen,
tielinjojen ja sähkönsiirtolinjojen (sekä hankealueen sisäisten että ulkoisten) alueilla tapahtuvaan maankäytön muutokseen. Muutokset kasvillisuudessa ovat luonteeltaan pysyviä.
Hankealueen kasvillisuus ja luontotyypit, arvokkaat luontokohteet ja lajisto inventoidaan
maastokäynnein heinä-syyskuussa 2021. Maastotöissä keskitytään löytämään lakien perusteella suojeltavat elinympäristöt ja uhanalaiset putkilokasvit sekä mahdollisesti muuten
arvokkaat luontokohteet. Alue inventoidaan siten, että voimalapaikkojen muutokset ovat
mahdollisia jatkossa ilman uusia maastotöitä. Sähkönsiirtolinjan osalta tehdään kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys noin 50 metriä linjan molemmin puolin.
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Alueen uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä selvitetään myös lähtötietojen (Lajitietokanta Laji.fi) perusteella.
5.7.3 Vaikutukset lepakoihin
Tuulivoimarakentaminen voi aiheuttaa lepakoille haittaa lähinnä elinympäristöjä muuttamalla ja turbiinin lapojen aiheuttaman kuolleisuuden kautta. Tuulipuistorakentamisen aiheuttaman maankäytön muutoksesta aiheutuvan vaikutuksen suunta ja voimakkuus riippuu siitä, kohdistuuko rakentaminen lisääntymis- ja levähdyspaikoille, saalistuspaikoille tai
muille lepakkojen käyttämille paikoille (esim. siirtymäreitit levähdyspaikkojen ja saalistusalueiden välillä), ja mitä lepakkolajeja alueella esiintyy. Vaikutusten voimakkuus riippuu
myös siitä, missä määrin lähistöllä on tarjolla korvaavia ympäristöjä. Maankäytön muutokset voivat olla myös osin myönteisiä ainakin niille lepakkolajeille, jotka suosivat aukeita
alueita saalistusalueinaan, mm. pohjanlepakko.
Tuulivoiman suoria vaikutuksia lepakoihin ovat voimalan lapojen suora ja niiden liikkeestä
syntyvän alipaineen aiheuttama törmäysriski. Keskeisintä törmäyskuolleisuudessa on voimalan sijoituspaikka. Tiedot tuulivoimaloiden vaikutuksista lepakoihin ovat vielä puutteellisia monilta osin ja erityisesti lepakoihin keskittyville tutkimuksille ja pitkäaikaisseurannoille
olisi tarvetta. Epäsuoria vaikutuksia tuulivoimapuistoista lepakoille voi aiheutua elinympäristömuutoksista, elinympäristöjen pirstoutumisesta sekä häiriötekijöiden lisääntymisestä.
(Ijäs ja Hoikkala 2015; Työ- ja elinkeinoministeriö 2017)
Lepakoiden yleispiirteinen aktiiviseurantaselvitys tehdään kiertämällä hankealue mahdollisimman kattavasti läpi sekä kävellen että pyöräillen, jolloin vaihdellaan jatkuvasti ultraäänidetektorin taajuutta, jotta eri aallonpituudella ääntelevät lajit havaitaan ja erotetaan toisistaan. Laitteena käytetään ultraäänidetektoria, jossa on heterodyne-menetelmän lisäksi
mahdollisuus aikalaajennettujen (time expansion) tallenteiden äänittämiseen erillisen nauhurin avulla. Maastoinventoinnit tehdään nykysuositusten mukaan yöllä kesä-, heinä- ja
elokuussa 2021. Yksi inventointikierros vaatii neljä yötä suuren pinta-alan vuoksi. Selvityksessä keskitytään muun muassa merkittävien saalistusalueiden etsimiseen. Lepakoiden
esiintymistä selvitetään tämän lisäksi myös passiivisen seurannan avulla, jossa laitteita jätetään maastoon lepakoiden suosimille alueille. Erityisesti huomioidaan Natura- ja luonnonsuojelualueen lähialueet.
Lepakoiden pesimäaikaista passiiviseurantaa tehdään viidellä maastoon kiinteästi sijoitettavalla passiividetektorilla. Ne sijoitetaan turbiinisuunnitelman 1, 2, 3, 8 ja 9 läheisyyteen.
Laitteet ovat maastossa yhtäjaksoisesti kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin, jolloin
niiden paikkaa voidaan tarvittaessa (aktiiviseurannan perusteella) vaihtaa. Paikalla käydään vaihtamassa muistikortit ja akut säännöllisin väliajoin. Passiividetektorit nauhoittavat
ultraääntä alkaen puoli tuntia ennen auringon laskemista ja päättyen puoli tuntia ennen
auringon nousemista. Muistikorteille tallentunut aineisto analysoidaan ja lepakot määritetään mahdollisimman tarkasti.
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5.7.4 Vaikutukset Natura- ja luonnonsuojelualueisiin
Hankkeen vaikutusta Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojeluohjelmaalueisiin arvioidaan asiantuntija-arviona.
Hankkeesta laaditaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi koskien Natura
2000 -aluetta Kivijärven metsät (FI0200106, SAC), joka sijaitsee hankealueen lounaispuolella. Natura-alueen suojelun perusteena on luontodirektiivi (aluetyyppi SAC). Alueen suojeluperusteena on vesi-, suo-, ja metsäluontotyyppejä sekä lajeista liito-orava.
5.7.5 Vaikutukset muuhun eläimistöön
Tuulivoimarakentaminen voi vaikuttaa luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin sekä muihinkin
eläinlajeihin suoran elinympäristön muutoksen tai häirintävaikutuksen kautta. Maankäytön
muutos tapahtuu voimalapaikkojen, teiden ja sähkönsiirtolinjojen osalta rakennusvaiheessa, mutta elinympäristöt säilyvät pääosin muuttuneina myös toiminnan aikana. Tuulivoimapuiston häirintävaikutus on voimakkainta rakentamisen ja toiminnan lopettamiseen
liittyvän purkamisen aikana, jolloin koneitten ja ihmisten äänet karkottavat etenkin arkoja
lajeja. Tuulivoimaloiden käytön aikainen melu voi myös vaikuttaa eläimiin niin, että voimaloiden lähialueet eivät kelpaa niiden elinympäristöiksi. Elinympäristöjen muutoksen vaikutuksen merkittävyys riippuu siitä, onko kyseessä lisääntymis- tai levähdyspaikka vai reviirin
muu osa. Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan ”luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.”
Liito-oravaselvityksen maastotyöt tehdään keväällä (huhti-toukokuussa) lumien sulettua
tarpeeksi, jolloin keskitytään liito-oravien reviirien löytämiseen. Inventoinnit tehdään siten,
että tutkimusalueelta etsitään lajin jätöksiä soveliaista elinympäristöistä. Jätöshavainnoista
talletetaan GPS-laitteeseen tarkka paikka, puulaji sekä havaittujen papanoiden määrä.
Liito-oravaselvitysten yhteydessä kirjataan varhain soidintavien lintujen reviiritietoja. Sähkönsiirtolinjan osalta tehdään liito-oravaselvitys noin 50 metriä linjan molemmin puolin.
Viitasammakon (luontodirektiivin liitteen IVa laji) esiintyminen hankealueella selvitetään lajin kutupaikoiksi sopivilta alueilta viitasammakon kutuaikaan huhtikuun lopulla tai toukokuun alkupuoliskolla 2021, kevään etenemisen mukaan, jolloin on mahdollista kuulla lajin
soidinpulputusta. Inventoinneissa keskitytään potentiaalisiin kohteisiin. Havaintopaikat ja
mahdolliset lisääntymis- ja levähdyspaikat rajataan ja esitetään kartalla.
Lumijälkilaskennan maastotyöt tehtiin talvella lumiseen aikaan tammi-maaliskuussa siten,
että alueelta laskettiin 5–6 kilometriä pitkiä linjoja kolme kappaletta. Laskennoista kirjattiin
kaikki havaittujen ja määritettyjen nisäkkäiden lumijäljet.
Luontodirektiivin liitteen IV (a) suurpetojen (mm. susi) esiintymistä hankealueella selvitetään Luonnonvarakeskuksen julkaisujen ja riistakeskuksen tietojen (mm. haastattelu) perusteella. Selvitys laaditaan tutkimus- ja seurantatietoon perustuen ja arvio hankealueen
merkityksestä susille perustuu sekä kirjalliseen tietoon että asiantuntija-arvioon alueen
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ominaispiirteiden merkityksestä susille. Susien suhtautumisesta rakennettuihin tuulivoimapuistoihin ei ole Suomessa käytettävissä tutkittua tietoa, mutta aihetta on tutkittu jonkin
verran Etelä-Euroopassa.
Hyönteisten ja muiden luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien tunnettuja elinympäristöjä selvitetään Laji.fi -tietokannasta.
Hirven lisääntymis- ja talvilaidunalueita sekä vaellusreittejä selvitetään paikallisilta metsästysseuroilta. Eläimistöä havainnoidaan myös luontoselvityksen maastokäynneillä.
5.7.6 Vaikutukset pohjavesiin
Lähtökohtaisesti rakentamisen ja normaalit käytönaikaiset toimenpiteet eivät ole sellaisia,
että ne voisivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen. Kyseeseen tulee lähinnä häiriö- tai
onnettomuustilanne, johon ei ole pystytty ennalta varautumaan. Rakentamisen aikana alueella suoritetaan kuljetuksia ajoneuvoilla ja tehdään töitä työkoneilla, jotka sisältävät dieselöljyä ja voiteluöljyjä. Toiminnan aikana hankealueella käsitellään muun muassa tuulivoimaloiden koneistojen voiteluöljyjä vähäisiä määriä huoltotöiden yhteydessä. Käyttöön liittyviä öljyjä yhdessä voimalassa on satoja litroja, mutta normaalitilanteessa öljyt eivät pääse
leviämään ympäristöön. Öljyjen käsittelyyn liittyy aina pieni pohjaveden ja maaperän pilaantumisriski.
Pohjavesiriskejä arvioidaan asiantuntija-arviona ja riskien minimointiin esitetään menetelmiä YVA-menettelyn selostusvaiheessa.
5.7.7 Vaikutukset pintavesiin
Mahdolliset pintavesivaikutukset tapahtuvat lähinnä rakennusaikana ja ne liittyvät lähinnä
hulevesien mukana kulkeutuvaan kiintoainekuormitukseen. Kiintoainekuormitusta aiheutuu
rakennusaikaisesta maanmuokkauksesta rakennettavilta alueilta: tuulivoimaloiden perustusten sekä nosto- ja asennusalueilta, tiestön sekä sähkönsiirtolinjojen alueilta.
Rakentamisen aikaiset hulevedet ovat poikkeuksetta laadultaan huonoja. Rakentamisen
aikaisia kuormituslähteitä ovat mm. suojaamattoman maanpinnan eroosio, rakennusmateriaalien ja maa-ainesten huolimaton säilytys, rakennusjätteet sekä yksittäiset päästöt. Ilman hallintaa tästä aiheutuva tilapäinen kiintoaineskuormitus voi nousta haitallisemmaksi
kuin valmiin alueen aiheuttama pitkäaikainen kuormitus. Esimerkiksi Suomessa on yksittäisessä tutkimuksessa mitattu rakennustöiden aikana 20–60 -kertaisia kiintoainepitoisuuksia ja 5–9 -kertaisia fosforipitoisuuksia keskimääräisiin pitoisuuksiin nähden (Suomen kuntaliitto, 2012).
Kiintoaineskuormituksen lisäksi muita mahdollisia rakennusaikaisia ympäristöä kuormittavia päästöjä ovat työmaakoneiden öljy- ja polttoainepäästöt häiriö- tai onnettomuustilanteissa.
Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu vaikutuksia pintavesiin. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa voi aiheutua päästöjä pintavesiin, kuten pohjavesiinkin.
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Pintavesiriskejä arvioidaan asiantuntija-arviona ja riskien minimointiin esitetään menetelmiä YVA-menettelyn selostusvaiheessa.
5.7.8 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu vaikutuksia maa- ja kallioperään. Rakentamisen aikana maa- ja kallioperää muokataan. Maaperävaikutukset kohdistuvat rakennettaville alueille: tuulivoimaloiden perustusten sekä nosto- ja asennusalueille, tiestön sekä sähkönsiirtolinjojen alueille. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa voi aiheutua päästöjä maaperään, kuten pohja- ja pintavesiinkin.
Perustusten, tiestön ja maakaapeleiden vaikutuksia maa- ja kallioperään arvioidaan olemassa olevan tiedon pohjalta. Maa- ja kallioperäriskejä arvioidaan asiantuntija-arviona ja
riskien minimointiin esitetään menetelmiä YVA-menettelyn selostusvaiheessa.
5.7.9 Vaikutukset ilmastoon
Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh ja ne muodostuvat lähinnä
tuulivoiman rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä.
Tuulivoiman positiiviset ympäristövaikutukset ovatkin energiatuotannon hiilidioksidi- ja
hiukkaspäästöjen väheneminen (Tuulivoimatieto, 2013). Myös muut energiantuotannon
päästöt kuten typen oksidit ja rikkidioksidi vähenevät tuulivoiman myötä.
Tuulipuiston toiminnan aikaiset ilmastovaikutukset lasketaan siten, että tuulivoimalla korvataan nykyistä sähköntuotantoa. Päästökertoimina käytetään muiden tuulipuistojen YVAmenettelyissä käytettyjä ja siten vertailukelpoisia kertoimia. Rakentamisen aikana päästöjä
ilmaan aiheutuu lähinnä liikenteestä ja ne lasketaan liikennevaikutusten yhteydessä.
5.7.10

Muut luontovaikutukset

Tuulivoimarakentamiseen liittyvät elinympäristön muutokset aiheuttavat yhtenäisten
metsä- ja suoalueiden pirstoutumista. Voimaloiden nostoalueet ja tie- ja sähkönsiirtolinjat
voivat myös katkoa tai heikentää ekologisia yhteyksiä, esimerkiksi vesistöjuotteja.
Pirstoutumisen voimakkuus riippuu paitsi muuttuvan maankäytön alueiden pinta-alasta,
myös niiden keskinäisestä sijoittumisesta sekä etenkin sijoittumisesta suhteessa erilaisiin
elinympäristöihin. Hankkeen vaikutuksia metsäalueiden pirstoutumiseen ja ekologisiin yhteyksiin arvioidaan karttatarkastelun perusteella huomioiden luontoselvityksen tiedot alueen luontotyypeistä ja lajistosta.
Hankkeen pirstoutumista lisääviä ja ekologisia yhteyksiä katkovia vaikutuksia voidaan vähentää sijoittamalla tiet ja sähkönsiirtolinjat olemassa oleville linjoille. Teiden vesistöjuotteja
katkovaa ja soiden vesitaloutta muuttavaa vaikutusta voidaan pienentää tai estää tierumpuja uusimalla tai lisäämällä.
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5.8

Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen suhdetta nykyiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
sekä lähialueilla voimassa oleviin kaavoihin, vireillä oleviin kaavahankkeisiin ja muihin tiedossa oleviin maankäytön suunnitelmiin.
Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia näkökulmia: onko hankkeen mukaista rakentamista ja
vaikutuksia käsitelty alueella voimassa olevissa kaavoissa, onko voimassa olevissa kaavoissa osoitettu hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen olennaisesti vaikuttavaa maankäyttöä,
edellyttääkö hankkeen toteuttaminen voimassa olevien kaavojen muuttamista tai uusien
kaavojen laatimista sekä miten hanke on otettu tai voidaan ottaa huomioon aluetta koskevissa maankäytön suunnitelmissa. Tarkastelussa huomioidaan erityisesti lähimmät asuinja virkistysalueet, voimassa olevien kaavojen uudet rakentamisalueet ja tavoitteet alueiden
kehittämiseksi sekä arvokkaiksi määritellyt alueet ja kohteet sekä muut mahdolliset häiriintyvät kohteet.
Vaikutukset selvitetään asiantuntija-arviona. Lähtötietoina on käytetty kaava-asiakirjojen lisäksi myös ilmakuvia, karttoja sekä paikkatietoaineistoa.
Arvioinnissa kuvataan hankkeen vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
toteuttamiseen.

5.9

Muut erityiset vaikutukset
Vaikutusarvioinnissa ovat mukana myös sähkönsiirto ja uudet tielinjaukset. Myös rakentamisen ja toiminnan lopettamisvaiheen vaikutuksia arvioidaan. Kaavoitusvaiheessa annetaan kaavamääräyksissä ohjeet toiminnan loppumisvaiheeseen. Rakentamisen aikaiset
merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat liikenteestä, erikoiskuljetuksista ja melusta. Toiminnan lopettamisvaiheen vaikutukset koostuvat erityisesti voimaloiden purkamismelusta, kuljetuksista, materiaalien hyötykäytöstä, mahdollisista onnettomuustilanteista ja ympäristön
saattamisesta ennalleen.
Sähköliityntää suunnitellaan hankealueesta lounaaseen 110 kV verkkoon. Lähimmät liityttävissä olevat verkot ovat Fingridin Lieto-Uusikaupunki ja Carunan Naantalinsalmi-Uusikaupunki 110 kV voimajohdot. Verkkoyhtiö määrittää tarkemman liityntäpisteen, mutta
hankkeen yhteydessä selvitetään todennäköisiä ja soveltuvia liitytäpisteitä. Eräitä esitettyjä
ratkaisuja ovat liittyminen Heikolan ja Hentulan sähköasemien yhteyteen. Etäisyyttä Heikolan sähköasemalle on 5,2 km ja Hentulan sähköasemalle 9,7 km. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla. 110 kV maakaapelin rakentamisen merkittävimmät vaikutukset ajoittuvat rakentamisaikaan. Maakaapelireittivaihtoehdoille (Heikola 5,2 km ja Hentula 9,7 km)
tehdään erillinen luontoselvitys ja arkeologinen inventointi.
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5.10 Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Hanke tullaan toteuttamaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) noudattaen ottaen
huomioon suomalaiset käytännöt. Hankevastaava seuraa aktiivisesti alan kehitystä sekä
ottaa koetellut ja hyviksi todetut ratkaisut huomioon hankesuunnitelmissaan. YVAmenettelyn aikana kerätään arvokasta aineistoa hankkeen jatkosuunnittelun tueksi. Selostusvaiheessa esitetään menetelmiä, joilla haitalliset vaikutukset pyritään minimoimaan ja
mahdollisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden päästöt ympäristöön estämään.

5.11 Epävarmuustekijät
YVA-lain mukaan hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. Kyseessä on sananmukaisesti ympäristövaikutusten arviointi ja arviointiin liittyy luonnollisesti epävarmuustekijöitä, joista keskeisimmät ovat seuraavat:
•

Lähtötietojen laatu.

•

Vaikutusten arvottamiseen ei olemassa yksiselitteisiä kriteerejä, vaan
vaikutusarviointi on objektiivista asiantuntija-arviointia.

•

Ihmisten näkemykset voivat poiketa huomattavasti toisistaan.

•

Matemaattinen mallintaminen ei koskaan kuvaa täydellisesti todellisuutta, koska luonnonympäristössä on niin paljon vaikuttavia asioita,
joita kaikkia ei voida täysimääräisesti malleissa huomioida.

On myös huomioitava, että arviointiin on käytettävissä rajallinen määrä resursseja, joten
kaikkea mahdollista ei voida huomioida. Olennaista on, että huomioidaan riittävästi kyseisen hankkeen kannalta merkittävät asiat.

5.12 Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuus
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään yhteenveto hankeen arvioiduista
vaikutuksista. Vaihtoehtojen moniulotteisia vaikutuksia pyritään arvottamaan siten, että
hankkeen vaikutuspiirin asukkaat ja vapaa-ajan viettäjät kokevat tulleensa tasapuolisesti
kuulluiksi ja huomioiduiksi.
Arvioitujen ympäristövaikutusten perusteella arvioidaan hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. Mikäli vaikutusarvioinnin perusteella ilmenee, että arvioitu vaihtoehto on toteuttamiskelvoton, tuodaan se selkeästi ja avoimesti esille. Myös yhteysviranomainen arvioi omassa lausunnossaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Mikäli voimalat tarvitsevat
ympäristöluvan, niin ympäristölupaehdoissa määritetään kriteerit, joiden mukaan hanke
voidaan toteuttaa. Ympäristölupapäätös voi olla myös kielteinen, jolloin lupaviranomainen
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ei myönnä hankkeelle ympäristölupaa. Yleensä tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyä
käytetään päätöksenteon apuna kaavoituksen kunnallispäätöksissä.

5.13 Toiminnan vaikutusten seuranta
Toiminnan vaikutusten seuranta on erittäin tärkeää, jotta voidaan arvioida hankkeen toiminnanaikaisia ympäristövaikutuksia ja tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään toimintaohjelma, jolla vaikutuksia tullaan seuraamaan. Mikäli voimalat vaativat ympäristöluvan, niin ympäristölupavaiheessa
esitetään yksityiskohtaisempi toiminnan seurantaohjelma, johon ympäristölupaviranomaisena toimivat Laitilan ja Mynämäen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ottavat kantaa
ympäristölupaehdoissa. Ympäristölupapäätöksen määräysten täyttymistä valvovat Laitilan
ja Mynämäen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset.
Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 20 vuotta, perustusten noin 50 vuotta ja kaapeleiden noin 30 vuotta. Koneistoja uusimalla tuulivoimalan tekninen käyttöikä voidaan
nostaa noin 50 vuoteen.
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