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1 Aineistot ja menetelmät 

Hankealueen osalta vaikutusten arviointi perustuu maastoselvityksiin sekä muuhun lähtötietoai-
neistoon. Sähkönsiirtovaihtoehtojen vaikutusten arviointi perustuu avoimeen tietoon. Vaikutusten 
merkittävyyden arvioinnissa on hyödynnetty Imperia -hankkeessa kehitettyjä menetelmiä. 

Lähtötietoina on käytetty muun muassa Lajitietokeskuksen tietoja (Lajitietokeskus 2022), Maanmit-
tauslaitoksen peruskartta- ja ilmakuva-aineistoja, ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja, Luon-
nonvarakeskuksen paikkatietoaineistoja (Valtakunnallisen metsieninventoinnin aineistot) sekä 
Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen kuviotietoja (Mete-kohteet). 

Hankealueelle tehtiin luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys 1.6.-28.8.2021 välisenä aikana (YVA-se-
lostuksen liite 3). Selvityksestä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. 
Maastotöissä avusti kesäkuun käynneillä Heidi Alho. Selvitystä jatkettiin kesällä 2022, jolloin tarkis-
tettiin muutamia uusia kohteita ja tutkittiin voimalapaikat uudelleen hankealueella tehtyjen hak-
kuiden/metsänkäsittelyjen johdosta. Osalla voimalapaikoista kasvillisuuden kuvausta päivitettiin 
näiden tietojen pohjalta. Suunnitelluilta voimalanpaikoilta tehtiin tarkempi kasvillisuuden ja mui-
den luontoarvojen kuvaus. 

2 Nykytilan kuvaus 

2.1 Hankealueen kasvillisuus ja luontotyypit 

2.1.1 Luonnon yleispiirteet 

Hankealue sijoittuu Pirkanmaan luoteisosaan, mutta lähelle Satakunnan pohjoisosista alkavaa ran-
nikkoseudun aluetta, jolle on ominaista laajat suoyhdistymät. Hankealueella korkeusvaihtelu on 
rannikkoseutua hieman suurempaa ja suoaltaat rannikkoseutua rikkonaisempia ja pienempiä. Han-
kealueen keskellä on etelä-pohjoissuunnassa kulkeva kapea, hiekkainen ja sorainen harju, johon 
yhtyy alueen kaakkoiskulman ylittävä harju.  

Alueen pohjoisosassa on Alkkiavuoren kallioalue. Valtaosa hankealueen metsistä on nuoria metsiä 
tai taimikoita. Hankealueella ei esiinny vanhaa metsää ja varttuneita, iäkkäämpiäkin metsiä alueella 
on niukasti. Alueen piensuot on lähes kauttaaltaan ojitettu jo vuosikymmeniä aiemmin.  

Hankealueen koillisosassa, Alkkianvuoren itäpuolella, sijaitsee karttatietojen perusteella lähde. 
Lähdettä ei ole kartoitettu. Lisäksi hankealueen lähialueilla lähteitä sijaitsee Pohjoisnevan reunalla 
(hankealueen luoteispuolella, Alkkianvuoresta länsi-lounaaseen) ja Pookinlähteen alueet (hanke-
alueen eteläpuolella). Pohjoisnevan reunan lähteet kuuluvat ympäristötukikohteisiin. 

2.1.2 Huomioitavat luontotyyppikohteet 

Hankealueella ei esiinny luonnonsuojelulain 29 § mukaisia luontotyyppejä. Voimalapaikoilla vallit-
sevat talouskäytössä olevat metsät ja suomuuttumat, eikä paikoilla havaittu arvokkaita luonnon-
piirteitä tai huomioitavia luontotyyppejä.  

Voimalapaikkojen 2 ja 6 alueelle tai läheisyyteen sijoittuu metsälakikohteita. 

Vesilain 11 § vesiluontotyyppeihin luontoselvityksessä tunnistettiin Latikkalampi, joka edustaa alle 
1 hehtaarin kokoisia lampia.  

Metsälain 10 § mukaisia elinympäristöihin kuuluvia kohteita hankealueelta on tunnistettu yhteensä 
viisi. Alla on esitetty lista kohteista metsälain elinympäristötyypeittäin.  
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Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5 heh-
taarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat veden läheisyy-
destä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto: 

¶ Latikkalampi (hankealueen keskiosa, turvetuotantoalueen luoteispuolella) 

Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot: 

¶ Latikkalammen koillispuolinen sararäme ja isovarpuräme (hankealueen keskiosa, turvetuo-
tantoalueen luoteispuolella) 

¶ Hankealueen luoteisnurkan 0,5 ha tupasvillaräme 

¶ Hankealueen pohjoisosan tupasvillarämelaikku (Alkkianvuoren kaakkoispuolella) 

Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joi-
den ominaispiirre on harvahko puusto: 

¶ Löytynvuoren kalliolaki/kalliometsä (hankealueen itäreuna) 

¶ Takamäen kalliolaki/kalliometsä (Ylimysnevan ja harjun soranottoalueen välissä) 

Edellä mainituista kohteista Latikkalampi on arvioitu luontoselvityksessä pohjavesivaikutteiseksi 
lammeksi, joka saa pohjavesiä ainakin Latikkakankaan moreeniharjanteesta. Varsinaista pohjave-
sivaikutteista kasvillisuutta lammen ympäristöstä ei kuitenkaan kirjattu. 

2.1.3 Uhanalaiset luontotyypit 

Luontoselvityksessä uhanalaisiin luontotyyppeihin on luettu hankealueen rantaluhdat (Latikka-
lampi), isovarpurämeet ja kangasrämeet. Latikkalammen ympäristön luhdan varsinaisesta luonto-
tyypistä ei ole tarkempaa tietoa (pääosa Suomen luhtatyypeistä on joko elinvoimaisia, LC, tai puut-
teellisesti tunnettuja, DD). Ristinevan turvetuotantoalueen pohjoispuolisen Peurasalmen ojittamat-
tomalla suolaikulla esiintyvät kangasrämeet ovat puolestaan Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia 
(EN). Peurassalmessa ja alueen muutamilla metsälakikohteisiin kuuluvilla piensuolaikuilla esiintyvät 
isovarpu- ja tupasvillarämeet ovat Etelä-Suomessa vaarantuneita (VU) ja koko Suomessa silmälläpi-
dettäviä (NT) luontotyyppejä. Todennäköisesti uhanalaisiin suoluontotyyppeihin lukeutuu myös 
muukin osa Peurassalmen suolaikusta (ilmakuvista pääteltävien nevarämeiden ja avonevojen suo-
luontotyypit ovat pääosin on ainakin Etelä-Suomessa uhanalaisia). 

2.1.4 Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset lajit 

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksessä alueelta ei löydetty uhanalaista tai muuta huomionar-
voista lajistoa, eikä alueelta tunneta aiempiakaan esiintymiä (Lajitietokeskuksen tiedot). 



 LIITE 1.14 Kasvillisuus ja luontotyypit 4/13 
 Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostus 
 18.10.2022 

  
Taulukko 2.1. Luontoselvityksessä kartoitetut huomionarvoiset kohteet. Kohteiden sijainti hanke-
alueella on esitetty kartalla kuvassa 2.1. 

Kohteen 
numero 

Luontotyyppi /  

elinympäristö 

Tarkenne / muu luokitus 

1 Pienveden välitön lä-
hiympäristö 

Metsälakikohde 

2 Nevalaikku Metsälakikohde 

3 Nevalaikku Metsälakikohde 

4 Luhtaneva/avoluhta Uhanalainen luontotyyppi 

5 Avoluhta Muu huomioitava kohde 

6 Lampi Metsä- ja vesilakikohde 
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Kuva 2.1. Arvokkaat luontokohteet hankealueella (Suomen Luontotieto Oy, 2022) 

2.1 Sähkönsiirtoreitit 

Sähkönsiirtoreittien ympäristö on lähtötietojen perusteella pääosin joko talousmetsien, peltojen tai 
suoalueiden vallitsemaa maisemaa. 

Ilmajohtona toteutettavan sähkönsiirtoreitin vaihtoehdon A reitille sijoittuu kolme arvokasta koh-
detta: Pitkäjärven länsipuolinen neva, Hautalampi ja Kaidatveden Natura-alue. Näistä Natura-alue 
on käsitelty luonnonsuojeluverkostoa käsittelevässä kappaleessa (kpl 19). Pitkäjärven länsipuolinen 
neva on reunoiltaan ojitetun laajemman suoaltaan ojittamatonta keskiosaa. Nevalla on avoneva-
osia ja isovarpurämemuuttumia. Hautalampi on puolestaan noin 1,3 hehtaarin kokoinen luhtareu-
nainen lampi, joka on osa pitkälti muuttunutta suollasta (laajasti ojitettu ja eteläosa turvetuotanto-
alueena).  

Ilmajohtona toteutettavan sähkönsiirtoreitin vaihtoehdon B reitillä tai sen läheisyydessä on kolme 
huomioitavaa luontotyyppikohdetta. Heti Ristinevalta lähdettäessä linjaus kulkee läheltä kahta 
Metsäkeskuksen rajaamaa metsälakikohdetta, joista toinen on puustoinen suolaikku ja toinen niuk-
katuottoinen karukkokangas. Kummatkin kohteet jäävät linjauksen länsipuolelle. Lisäksi reitin 
















