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TIIVISTELMÄ 

 

Hanke ja hankkeesta vastaava 

  

Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tarkastellaan Sun 2 aurinkovoima-

lan rakentamista Huittisiin, Satakuntaan. Sun 2 Oy:n suunniteltu aurinkovoimala si-

jaitsee noin kolme kilometriä Huittisten keskustan lounaispuolella Maurialan, Mom-

molan, Perkolanmäen ja Metsämaan alueilla. Hankkeen suunniteltu pinta-ala on 

joko noin 400 hehtaaria (Vaihtoehto 1 tai Vaihtoehto 2) tai noin 800 hehtaaria (Vaih-

toehto 3). Aurinkovoimalan on tarkoitus tuottaa uusiutuvaa sähköä 225–550 giga-

vattitunnin vuositahdilla edellä mainituilla pinta-aloilla. Hankkeen suunnitteluttami-

sesta vastaa Sun 2 Oy, joka on vuonna 2022 perustettu aurinkovoimaloita suunnit-

televa ja rakentava suomalainen yhtiö. Yhtiö vuokraa maata maanomistajilta teolli-

sen mittakaavan aurinkovoimahankkeiden ja -verkoston rakentamiseksi Suomessa. 

 

Suunniteltu aurinkovoimala olisi suurin Suomessa ja koko Pohjoismaissa ja se li-

säisi kotimaisen aurinkovoiman tuotantoa huomattavasti lisäten myös Suomen 

omavaraisuutta sähköntuotannossa. Hankkeen toteutuminen edistää Suomen ta-

voitetta vähentää kansallisia kasvihuonekaasupäästöjä sekä tavoitetta saavuttaa 

hiilineutraalius. Aurinkovoimalan rakentaminen ja aurinkovoiman määrän lisäämi-

nen ovat myös linjassa EU:n ilmastopolitiikan kanssa. 

  

Hankealueiden välissä sijaitsee Fingrid Oy:n 400 kilovoltin voimalinja ja kytkin-

asema, johon voimalassa tuotettu sähkö voidaan syöttää. Lisäksi sijainti on erin-

omainen hankkeelle alueen kulkuyhteyksien takia. Alustavissa selvityksissä alu-

eella suhtaudutaan positiivisesti aurinkoenergian käyttöön ja alueen maanomista-

jien kanssa on jo sovittu alueen käytöstä mahdollisen aurinkovoimalan rakenta-

miseksi. Alueella auringonsäteily on samaa tasoa kuin Keski-Euroopassa tehden 

aurinkovoimalan rakentamisesta kannattavaa.  

 

Hanke on suunnitteluvaiheessa ja alustavan aikataulun mukaan aurinkovoimala 

voitaisiin rakentaa vuoden 2025 loppuun mennessä, jolloin sähköntuotanto käynnis-

tyisi vuosien 2025–2026 aikana. Aurinkovoimalan suunniteltu käyttöaika on 40–60 

vuotta, jonka jälkeen alueet ennallistetaan mahdollisimman alkuperäiseen muotoon.  

 

 YVA-menettely 
 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on vähentää tai ko-

konaan estää haitallisia ympäristövaikutuksia erilaisissa hankkeissa. YVA on työ-

kalu, jonka avulla selvitetään suunnitteilla olevan toiminnan tai toiminnan muutok-

sen ympäristövaikutukset, jotta osataan tehdä päätöksiä ympäristön kannalta 
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kestävästi. Menettelyssä hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan riittävällä tark-

kuudella suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin 

voidaan vaikuttaa (Ympäristöhallinto 2016). YVA-menettelyn yksityiskohdista sää-

detään lainsäädännössä. 

 

Laissa 252/2017 annetaan ohjeet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteutta-

miseen. Lain tavoitteena on ympäristövaikutusten arvioinnin edistämisen ja suunnit-

telussa ja päätöksenteossa huomioon ottamisen lisäksi kaikkien sidosryhmien tie-

don saannin ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. 

 

Hankkeesta vastaava laittoi YVA-menettelyn vireille ja menettely käynnistyi 

12.10.2022, kun YVA-ohjelma jätettiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskukselle. Tässä YVA-ohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaih-

toehdoista, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhtey-

dessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään, sekä suunnitelma osallistumisen ja 

tiedottamisen järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa 

konsulttityönä A-Insinöörit Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Var-

sinais-Suomen ELY-keskus. 

 

 Arvioitavat vaihtoehdot 
 

 YVA-menettely sisältää seuraavat arvioitavat vaihtoehdot (VE): 

 

 
 

  

 

VE0 eli 0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.  
 
VE1: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Metsämaan alueelle. Ko-
konaispinta-alaltaan 374 ha hankealueen 5 erillistä aluetta (I, II, III, IV, V) jaetaan 
15–30 ha aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulku-
kaistat. 
 
VE2 Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan ja 
Perko-lanmäen alueille. Kokonaispinta-alaltaan 489 ha hankealueen 5 erillistä 
aluetta (III, IV, V, VI, VII) jaetaan 15–30 ha aloihin, jotka aidataan kukin erikseen 
ja alojen väliin jätetään kulkukaistat. 
 
VE3: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan, 
Perko-lanmäen ja Metsämaan alueille. Kokonaispinta-alaltaan 760 ha hankealu-
een 7 erillistä aluetta (I, II, III, IV, V, VI, VII) jaetaan 15–30 ha aloihin, jotka aida-
taan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat. 
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Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus 
  

Hankealue on moniosainen ja monen maanomistajan omistuksessa. Alue on pää-

osin talouskäytössä olevaa kangasmetsää sekä ojitettua suoalaa. Iäkkäitä metsä-

lohkoja on säästynyt jonkin verran, mutta luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia 

metsiä on niukasti. Myös alueen suot ovat pääosin ojitettuja, joten luonnontilai-

suutta ei niiltä osin enää ole. Hankealueella on myös peltolohkoja. Korkeakalliolla 

on lisäksi kalliomurskaamo. Alueen eri osia yhdistää suhteellisen tiheä tieverkosto. 

Osa alueen tiestöstä on ns. metsäautotieverkostoa. Hankealueen sisällä sijaitsee 

muutamia kiinteistöjä.  

 

Alueen liikenne on hyvin vähäistä, eikä se aiheuta merkittävää melua. Itäisen ja län-

tisen hankealueen välissä kulkee Fingrid Oy:n omistamat sähkölinjat ja kytkin-

asema.  

 

Alue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä alueella ole järviä, lampia tai jokia. Hankealu-

eella sijaitsee ojitettu Mouhisuo, josta on laskuoja. Lisäksi alueella on pieniä puroja 

ja ojastoja.  

 

 Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät 

 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vai-

kutuksia ympäristöön. YVA-lain 252/2017 mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan 

hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia: 

 

- väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

- maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja 

luonnon monimuotoisuuteen 

- yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkiku-

vaan ja kulttuuriperintöön  

- luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

- näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

 

Ympäristövaikutusten arviointi kohdennetaan hankkeen todennäköisesti merkittä-

viin ympäristövaikutuksiin. Tässä hankkeessa keskeisimpiä vaikutuskokonaisuuksia 

ovat rakentamisvaiheen aiheuttama ympäristön muokkaaminen aurinkovoimalan 

tarvitseman laajan, tasaisen maapinta-alan aikaansaamiseksi, sekä voimalan ra-

kentamis- ja käyttövaiheiden lisääntyneen alueliikenteen aiheuttamat päästöt ja ym-

päristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakennustöiden 

ja käytön aikaisten vaikutusten lisäksi voimalan käytöstä poistamisen vaikutukset.  
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Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan toteutusvaihtoehtojen osalta, joissa tar-

kastelun kohteena on sähköntuotanto Sun 2 Oy:n Huittisiin rakennettavalla aurinko-

voimalalla. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia verrataan toisiinsa sekä nolla-vaihto-

ehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksiin. Arvioinnissa tarkastellaan 

pääasiassa hankealueella tapahtuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. Alueen ul-

kopuolelle ulottuvan toiminnan osalta arvioidaan lähinnä rakentamiseen ja toimin-

taan liittyvän liikenteen aiheuttamia vaikutuksia. Myös maisemalliset vaikutukset ar-

vioidaan. Yhteisvaikutuksia alueen nykyisen käytön ja tiedossa olevien tulevien 

hankkeiden kanssa tarkastellaan osana vaikutusten arviointia. Ympäristövaikutus-

ten arvioinnissa huomioidaan käytön aikaisten vaikutusten lisäksi rakentamistöiden 

sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin perustana käytetään muun muassa asiantuntijalau-

suntoja, selvityksiä ja julkisia tietoja. Kansalaisten ja eri sidosryhmien tärkeiksi ko-

kemista asioista saadaan tietoa mm. tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen yhtey-

dessä. 
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1 Johdanto 

  

Sun 2 Oy suunnittelee sähköä tuottavan aurinkovoimalan rakentamista Huittisiin 

Maurialan, Mommolan, Perkolanmäen ja Metsämaan alueille. Aurinkovoimala koos-

tuu aurinkopaneelijärjestelmästä, jossa on suuri joukko paneeleja telineiden päällä 

muodostamassa laajan, auringon säteilyenergiaa keräävän pinnan. Lisäksi puis-

toon lukeutuu 400 kilovoltin Fingridin voimajohto ja siihen liittyvät kaapeloinnit ja tie-

verkosto. Suunniteltu aurinkovoimala on pinta-alaltaan noin 400 tai 800 hehtaaria ja 

tuottaa 300–600 megawatin (MWp) tavoiteteholla 225–550 gigavattituntia (GWh) 

sähköä vuodessa. 

 

Laitoksella tuotetaan uusiutuvaa energiaa muuttamalla auringon säteilyä sähkö-

energiaksi valosähköisen ilmiön avulla. Hankkeella voidaan vähentää sähköntuo-

tannon riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden käytöstä, turvata sähköntuotannon 

omavaraisuutta ja edistää kestävää kehitystä ja uusiutuvan energian käyttöä. Ky-

seinen aurinkovoimala olisi suurin Suomessa ja koko Pohjoismaissa.  

 

Tavoitteena on aurinkovoimalan sähköntuotannon aloittaminen vuosien 2025–2026 

aikana. 

 

2 Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot 

 

2.1 Hankkeesta vastaava sekä muut yhteystahot 

 

Hankkeen suunnitteluttamisesta vastaa Huittisten aurinkovoimalahanketta varten 

vuonna 2022 perustettu Sun 2 Oy, joka on aurinkovoimaloita suunnitteleva ja ra-

kentava suomalainen yhtiö. Yhtiö vuokraa maata maanomistajilta teollisen mitta-

kaavan aurinkovoimahankkeiden ja -verkoston rakentamiseksi Suomessa. Yhtiön 

tavoitteena on lisätä kotimaisen aurinkoenergia käyttöä ja vähentää sähköntuotan-

non hiilijalanjälkeä ja edistää kehitystä kohti hiilineutraaliutta yhdessä asiak-

kaidensa kanssa. Sun 2 Oy:n toimii SAJM Holding Oy:n alla. 

 

Taulukossa 1 on hankkeesta vastaavan tahon ja muiden yhteystahojen yhteystie-

toja. YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen elinkeino- 

liikenne- ja ympäristökeskus.  

 

Hankkeen asiantuntija-arvioista vastaa monialainen asiantuntijaryhmä, joka koostuu 

seuraavien yhtiöiden edustajista. Yhtiöiden edustajat hyödyntävät omien organisaa-

tioidensa tai ulkopuolisten toimijoiden asiantuntemusta tarpeen mukaan.  
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Taulukko 1: Hankkeesta vastaava ja muut yhteystahot. 

Projektin 
osa-alue 

Yhtiö 
Tehtävä pro-

jektissa 
Henkilö Henkilön yhteystiedot 

Tilaaja Sun2 Oy  
PL 55, 20811 

Turku 

Tilaajan edus-
taja 

Seppo Malmi  
050 462 
8347  

seppo.malmi@sajm.fi  

Tilaajan edus-

taja 
Pekka Averio  

0500 406 

856  
pekka.averio@sajm.fi  

Projektin 
osa-alue 

Yhtiö 
Tehtävä pro-

jektissa 
Henkilö 

Koke-
mus 

(vuotta) 

Henkilön yhteystiedot 

 Rakennut-
taminen + 

YVA 

A-Insinöörit 
Rakennut-
taminen Oy 

Satakunnan-

katu 23 A, 
33100 Tam-

pere  

Projektinjoh-
taja  

yksikönjohtaja 
Ruut Ronni (AINS 

Rakennuttami-
nen) 

20 
040 1262 

300  
ruut.ronni@ains.fi   

Erityisasian-
tuntija (YVA)  

yksikönjohtaja 
Seppo Heinänen 

(AINS TETA)  
38 

050 591 
1543  

seppo.heina-
nen@ains.fi   

Erityisasian-
tuntija (YVA)  

tekniikan tohtori 
Rauno Pääkkö-

nen 
44 

0400 733 
886 

rauno.paakko-
nen@ains.fi  

Suunnittelija 
(YVA)  

suunnittelija 
Vilja Juvo-
nen (AINS 

TETA)  
0,5 

041 731 
7790  

vilja.juvo-
nen@ains.fi  

 Pää- ja 

arkkitehti-
suunnit-

telu  

Arkkitehti-
toimisto 

AJAK Oy  

Paciuksen-

kaari 19 B, 
00270 Hel-

sinki 

Pääsuunnitte-

lija 
arkkitehti Jarkko Kettunen  20 

044 531 

3160  

jarkko.kettu-

nen@ajak.fi   

Suunnittelija   Hannu Lehtinen  10 0405187648 
hannu.lehti-

nen@ajak.fi   

Projektiarkki-
tehti 

  Toni Lahti  10 0400356538 toni.lahti@ajak.fi   

Säh-

kösuunnit-
telu  

Electrical 
Expert Oy  

Rajatorpantie 

8A. 01600 
Vantaa   

Sähkösuunnit-
telu 

  Tommi Hietala  7 
010 200 
3641  

tommi.hie-
tala@elex.fi  

Luontosel-
vitykset  

Ahlman 
Group Oy 

Kullankuja 6 
as 1, 28220 

Pori 

Luontoselvi-
tykset 

toimitusjohtaja Santtu Ahlman  20 
044 509 
6814  

santtu@ahlmang-
roup.fi   

 
 

A-Insinöörit on yksi Suomen johtavista ja arvostetuimmista suunnittelu- ja raken-

nuttajatoimistoista. Konsernin 5 toimialaa ja lähes 1300 asiantuntijaa tarjoavat 

hankkeille monipuolisen ja rakennushankkeiden kaikki palvelut kattavan osaami-

sen. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Tam-

pereella, Turussa, Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa, Rovaniemellä, Vaasassa ja 

Kokkolassa. Hankereferensseinä yritys on toteuttanut yli 6000 hanketta viimeisen 

60 vuoden aikana. Erityisosaamista on projektinjohto, rakennuttaminen, kiinteistö- 

ja kaupunkikehitys, valvonta, kustannussuunnittelu, kustannus- ja määrälaskenta, 

elinkaariasiantuntijapalvelut sekä LVISA -tekniset rakennuttamistehtävät ja asian-

tuntijapalvelut. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n palveluksessa on yli 240 raken-

nuttamisen ammattilaista, joiden monipuolinen kokemus tarjoaa laaja-alaisen osaa-

misen hankkeen käyttöön. 

mailto:seppo.malmi@sajm.fi
mailto:pekka.averio@sajm.fi
mailto:ruut.ronni@ains.fi
mailto:seppo.heinanen@ains.fi
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mailto:hannu.lehtinen@ajak.fi
mailto:hannu.lehtinen@ajak.fi
mailto:toni.lahti@ajak.fi
mailto:tommi.hietala@elex.fi 
mailto:tommi.hietala@elex.fi 
mailto:santtu@ahlmangroup.fi
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Alikonsulttina ympäristövaikutusten arvioinnissa A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

käyttää konsernin A-Insinöörit Teollisuus- ja talotekniikkasuunnittelu Oy -toimialan 

erityisosaamista (ent. AX-Suunnittelu). A-Insinöörit Teollisuus- ja talotekniikkasuun-

nittelu Oy:n ympäristöyksikön toimenkuvaan kuuluu päästö-, työhygienia-, melu- ja 

ilmanvaihtotekniset mittaukset, mallinnukset ja alan konsultointi. Ympäristöyksi-

kössä tehdään myös turvallisuussuunnittelua, kuten ATEX-luokittelua, vaaranarvi-

oita, pelastussuunnitelmia, kemikaaliriskikartoituksia ja sammutusjätevesiselvityk-

siä. 

 

Erikoisosaamisalueisiin ympäristöasioiden hallinnassa kuuluvat mm: 

 

• ympäristölupa-asiat 

• päästöjen vähentämisselvitykset 

• VOC-puhdistinlaitokset (mm. polttolaitokset) 

• pölynpoisto 

• hajupaneeli, hajunvähentämisratkaisut 

• sammutusjätevesisuunnitelmat 

• ympäristöriskiselvitykset 

• sammalpallotutkimukset 

• meluntorjuntasuunnitelmat 

• energiatutkimukset ja -katselmukset 

 

A-Insinöörit Teollisuus- ja Talotekniikkasuunnittelu Oy:ssä tehdään LVI-suunnittelun 

lisäksi sähkö-, automaatio- ja prosessisuunnittelua sekä Motivan tukemia energia-

katselmuksia. 

 

Hankkeessa pääsuunnittelijana sekä lupaprosessista vastaavana toimii arkki-

tehti Jarkko Kettunen Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:stä. Hankkeessa toimii pääsuun-

nittelijan lisäksi Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n suunnittelijaryhmä. 

 

Arkkitehtitoimisto AJAK Oy on perustettu vuonna 2000, ja toimiston osakkailla 

Jarkko Kettusella sekä Adalbert Aapolalla on monipuolista kokemusta kaupunki- ja 

aluesuunnittelusta sekä asuntosuunnittelusta yli 20 vuoden ajalta. Yrityksessä työs-

kentelee tällä hetkellä yhteensä hieman alle 20 henkilöä. Arkkitehtitoimisto AJAK 

Oy on laatinut yhteensä noin 20 yleiskaavaa, asemakaavaa tai asemakaavan muu-

tosta kaikkine kaava-asiakirjoineen eri kaupunkien ja yksityisten maanomistajataho-

jen tilauksista. 
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Lisäksi Arkkitehtitoimisto AJAK Oy on laatinut satoja maankäytön viitesuunnitelmia, 

ideasuunnitelmia ja tontinkäyttösuunnitelmia, joista merkittävimmät kohteet sisältä-

vät kymmeniä tai jopa satoja tuhansia kerrosneliömetrejä rakentamista ja sijoittuvat 

pääkaupunkiseudulle. Viime vuosina AJAK Oy on suuntautunut voimakkaasti myös 

asuntosuunnitteluun ja on suunnitellut kymmenittäin erilaisia asuinkerrostalokoh-

teita erityisesti pääkaupunkiseudulle, kehyskuntiin ja Turun ja Tampereen seuduille. 

AJAK on suunnitellut merkittävän määrän myös korjausrakentamiskohteita erityi-

sesti Turkuun. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:llä on yhteensä yli 40 palkintoa tai lunas-

tusta ja yli 20 ensimmäistä palkintoa kansallisista ja kansainvälisistä aluesuunnit-

telu- ja arkkitehtisuunnittelukilpailuista. 

 

Hankkeen luontoselvitysten asiantuntijana toimii Ahlman Group Oy:n Santtu Ahl-

man, jolla on yli 15 vuoden kokemus energiahankkeista ja noin 20 vuoden kokemus 

luontoselvitysten laatimisesta. Ahlman Group Oy:llä on kokemusta peräti yli 90 tuu-

livoimapuistosta sekä yhteensä noin 670 luontoselvityksestä.  

 

Hankkeen aurinkovoimateknisenä sekä sähköverkkoasiantuntijana toimii Electrical 

Expert Oy:n Tommi Hietala, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus uusiutuvan 

energian hankkeista. 

 

2.2 Hankkeen tausta, tarkoitus ja aikataulu 

 

Aurinkovoima on uusiutuvaa energiaa, ja sen käyttö vähentää sähköntuotannon 

riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistää kestävää kehitystä. Aurinkovoiman 

hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti alhaisemmat kuin monen muun sähköntuo-

tantotavan, ja polttoon perustuvien sähköntuotantotapojen korvaaminen aurinkovoi-

malla parantaa myös ilmanlaatua. Lisäksi aurinkovoimalat eivät aiheuta merkittävää 

melua ympäristöönsä. 

 

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa aurinkovoimala, jossa joko noin 400 tai noin 

800 hehtaarin alueella tuotetaan maksimissaan 300–600 megawatin teholla uusiu-

tuvaa energiaa 225–550 gigawattituntia vuosituotantotavoitteella. Suunniteltu aurin-

kovoimala olisi suurin Suomessa ja koko Pohjoismaissa ja se lisäisi kotimaisen au-

rinkovoiman tuotantoa huomattavasti lisäten myös Suomen omavaraisuutta säh-

köntuotannossa.  

 

Hankkeen toteutuminen edistää Suomen tavoitetta vähentää kansallisia kasvihuo-

nekaasupäästöjä vuoteen 2050 mennessä vähintään 80 prosenttia verrattuna vuo-

den 1990 päästöihin, sekä tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivi-

nen pian sen jälkeen (Ympäristöministeriö 2022). Aurinkovoimalan rakentaminen ja 
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aurinkovoiman määrän lisääminen ovat myös linjassa EU:n ilmastopolitiikan 

kanssa. Kuvassa 1 on kuvattu sähkön hankinta Suomessa vuonna 2021. 

 

 
Kuva 1. Suomen sähkön hankinta vuonna 2021 (Lähde: SVT) 

 

Hanke on suunnitteluvaiheessa ja alustavan aikataulun mukaan aurinkovoimala 

voidaan rakentaa vuoden 2025 loppuun mennessä, jolloin sähköntuotanto käynnis-

tettäisiin vuosien 2025–2026 aikana. 

 

 

2.3 Hankealueen auringon säteilymäärä 

 

Aurinkosähkön tuotantoon tarvittava vuotuinen kokonaissäteilyn määrä Etelä-Suo-

messa on lähes samaa suuruusluokkaa kuin Pohjois-Saksassa. Suomessa säteily 

keskittyy kuitenkin enemmän kesäkuukausille, joten tuotanto vaihtelee enemmän 

vuodenaikojen mukaan. Hankealueella auringonsäteily on riittävää, jotta aurinkovoi-

malan rakentaminen on kannattavaa. Eteläisimmässä Suomessa kokonaissätei-

lyenergian määrä vaakatasolle on Ilmatieteen laitoksen testivuoden mukaan noin 

980 kWh/m2 vuodessa. Kuvassa 2 kuvattu karttapohjalla Suomen keskimääräinen 

auringon säteily alueittain ja kuvassa 3 on Ilmatieteen laitoksen auringon kokonais-

säteilyn mittaustulokset Jokioisissa päivittäin vuonna 2021. 
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Kuva 2. Keskimääräinen auringon säteily Suomessa vuosina 1981-2010 

 
Kuva 3. Vuoden 2021 auringon kokonaissäteily Ilmatieteen laitoksen Jokioisten mit-
tausasemalla 

  

2.4 Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve 

 

Sun 2 Oy:n suunniteltu aurinkovoimapuisto sijaitsee Satakunnassa noin kolme kilo-

metriä Huittisten keskustan lounaispuolella Maurialan, Mommolan, Perkolanmäen 

ja Metsämaan alueilla.  
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Kuva 4. Karttakuva hankkeen sijainnista Satakunnassa 

  
 

Kuva 5. Karttakuva hankkeen sijainnista Huittisissa 
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Hankkeen pinta-ala on maksimissaan 760 hehtaaria. Alue rajautuu länsilaidaltaan 

Säkylän kunnanrajaan. Alue on moniosainen ja se muodostaa lähes 7,5 kilometriä 

pitkän kokonaisuuden (kuva 6). Alueella on pääosin tavanomaista talousmetsää 

hakkuineen ja taimikoineen sekä eri-ikäisine kangasmetsineen. Ojitettuja soita on 

kohtalaisesti, eikä luonnontilaisia suolaikkuja ole säästynyt mainittavasti. Hankealu-

eella on myös peltolohkoja. Korkeakalliolla on lisäksi kalliomurskaamo. (Ahlman 

2022). 

 

Hankealueen arvopuusto hakataan ja myyntiin kelpaamaton puuaines haketetaan 

paikalla. Hakkeella katetaan aurinkopaneelien alle jäävä kenttä, jolloin haketettuun 

puuainekseen sitoutunut hiili palautuu maaperään. Maastoa tasataan tarvittavilta 

osin kaivinkoneilla niin, että paneelit pystytään asentamaan. Paneelikenttien väliin 

jätetään 10–20 m levyiset huolto- ja kulkuväylät, jotka muun muassa mahdollistavat 

eläinten liikkumisen. Kulkuväylät noudattavat maaston muotoja ja paneelien asette-

lua. Alueiden sisäiset väylät suunnitellaan tarkemmin paneelikenttien suunnittelun 

yhteydessä, nyt ne ovat vain suuntaa antavia. Alueet aidataan niin, että eläimet tai 

ihmiset eivät pääse peilialueille tai invertteri- ja sähköasemille. 

 

 
Kuva 6. Hankealueet (punaiset rajaukset) ja alueen sijoittuminen Huittisten keskus-

taan nähden (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy). 

Yleisesti aurinkovoimaloiden merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät suuren 

pinta-alatarpeen lisäksi mahdollisesti rakennettaviin suurjännitejohtoihin. 
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Hankealueiden välissä kulkee Fingrid Oy:n 400 kV:n voimalinja ja kytkinasema, jo-

hon voimalassa tuotettu sähkö voidaan syöttää. Lisäksi sijainti on erinomainen 

hankkeelle alueen kulkuyhteyksien takia. Aurinkovoimala-alueen sisäinen sähkön-

siirto toteutetaan 20–30 kV:n maakaapelointeina 

 

Alustavissa selvityksissä alueella suhtaudutaan positiivisesti aurinkoenergian käyt-

töön ja alueen maanomistajien kanssa on jo laadittu sopimukset alueen käytöstä 

mahdollisen aurinkovoimalan rakentamiseksi. Hanketta koskevien maa-alueiden 

vuokra-aika on 40 vuotta ja sopimukset sisältävät lisäksi kaksi kymmenen vuoden 

optiota toiminnan jatkamiseksi. Tämän jälkeen alueet ennallistetaan mahdollisim-

man alkuperäiseen muotoon. 

 

Hankkeen pinta-alaa ja sen vuoksi hakattavaa metsäalaa voi verrata siihen, että 

metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Puuntuotantoon sovel-

tuvaa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria ja kitumaata 2,5 miljoonaa hehtaa-

ria. Hankealue on Suomen metsäalasta noin 0,04 promillea. Suomen metsät kasva-

vat vuosittain noin 103,5 miljoonaa kuutiometriä (Lähde: Luonnonvarakeskuksen 

Valtakunnan metsien inventointi 13). Voidaan myös olettaa, että alueelta hakattava 

metsä säästää hakkuita muualla. 

 

2.5 Arvioitavat vaihtoehdot 

  

YVA-menettely sisältää seuraavat arvioitavat vaihtoehdot (VE): 

 

 
 

 Vaihtoehdot on esitetty seuraavilla sivuilla kartoissa kuvissa 7…9. 

VE0 eli 0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.  
 
VE1: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Metsämaan alueelle. 
Koko-naispinta-alaltaan 374 ha hankealueen 5 erillistä aluetta (I, II, III, IV, V) 
jaetaan 15–30 ha aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään 
kulkukaistat. 
 
VE2 Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan ja 
Per-kolanmäen alueille. Kokonaispinta-alaltaan 489 ha hankealueen 5 erillistä 
aluetta (III, IV, V, VI, VII) jaetaan 15–30 ha aloihin, jotka aidataan kukin erikseen 
ja alojen väliin jätetään kulkukaistat. 
 
VE3: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan, 
Perko-lanmäen ja Metsämaan alueille. Kokonaispinta-alaltaan 760 ha hankealu-
een 7 erillistä aluetta (I, II, III, IV, V, VI, VII) jaetaan 15–30 ha aloihin, jotka aida-
taan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat. 
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Vaihtoehdot 1 ja 2 sisältyvät vaihtoehtoon 3. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 osa alueista (II, 

IV ja V) kuuluu kumpaankin hankealueeseen. Tämä siitä syystä, että aurinkovoima-

lasta saatava teho on riippuvainen paneelien määrästä ja riittävä teho mahdollistaa 

liitynnän alueen läpi menevään Fingrid Oy:n siirtolinjaan. Vaihtoehtoja 1 ja 2 pie-

nemmillä kentillä edellinen ehto ei toteudu. 

  

 
Kuva 7. VE1 hankealueen (374 ha) kartta, joka koostuu 5 erillisestä alueesta. Han-
kealueet I, II , III, V ja VI on jaettu aloihin, jotka aidataan jokainen erikseen ja aluei-
den väliin jätetään kulkukaistat. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, karttapohja 
MML) 
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Kuva 8. VE2 hankealueen (489 ha) kartta, joka koostuu 5 erillisestä alueesta. Han-
kealueet III, IV, V, VI ja VII on jaettu aloihin, jotka aidataan jokainen erikseen ja alu-
eiden väliin jätetään kulkukaistat. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, karttapohja 
MML) 
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Kuva 9.  VE3 hankealueen (760 ha) kartta, joka koostuu 7 erillisestä alueesta. Han-
kealueet I, II III, IV, V, VI ja VIII on jaettu aloihin, jotka aidataan jokainen erikseen ja 
alueiden väliin jätetään kulkukaistat. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, karttapohja 
MML) 

 

2.6 Hankkeen tekninen kuvaus 

  

Aurinkovoimalassa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 noin 400 hehtaarin alueella tuote-

taan aurinkokennoilla maksimissaan 300:n megawatin piikkiteholla (MWp) sähköä 

225 gigawattituntia (GWh) vuodessa tai vaihtoehdossa VE3 noin 800 hehtaarin alu-

eella maksimissaan 600:n megawatin piikkiteholla 550 gigawattituntia vuodessa. 
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Sähkö muunnetaan jakeluun sopivaan muotoon, kuljetetaan ja liitetään alueella si-

jaitsevaan Fingrid Oyj:n muuntoasemaan ja voimalinjaan. 

 

 

2.6.1 Aurinkokennot 

 

Aurinkokennot ovat laitteita, joilla auringon säteily muunnetaan sähköenergiaksi va-

losähköisen ilmiön avulla. Aurinkokennojen pinta on puolijohdemateriaalia, mikä 

mahdollistaa sähkövirran kulkeutumisen materiaalissa. Kaupalliset aurinkokennot 

eli kiteiset piikennot ja ohutkalvokennot on muodostettu kahdesta erityyppisestä 

puolijohdemateriaalista (p-tyyppi ja n-tyyppi), jotka ovat saostettuja puolijohteita. N-

tyypin puolijohteisiin on saostettu alkuainetta, jolla on enemmän elektroneja kuin 

puolijohteen muilla atomeilla. P-tyypin puolijohteeseen on puolestaan saostettu al-

kuainetta, jolla on vähemmän elektroneja kuin puolijohteen muilla atomeilla (Motiva 

2022). 

 

Auringonsäteily koostuu fotoneista, jotka aiheuttavat aurinkokennon pintaan osues-

saan puolijohdemateriaalissa elektronien irtoamista atomeistaan. Puolijohdemateri-

aalissa elektronit pääsevät vapaasti virtaamaan, muodostaen sähkövirtaa kiertäes-

sään kennon sisällä puolijohdemateriaalilta toiselle, ja sen jälkeen ulkoisen virtapii-

rin kautta takaisin. Säteilyn intensiteetin kasvaessa elektroneja irtoaa enemmän ja 

sähkönmuodostus lisääntyy. (Kuva 10). 

 

 
Kuva 10. Perinteisen aurinkokennon toimintaperiaate 

 

Aurinkokennojen käyttöikä on 40…45 vuotta. Kennojen materiaali voidaan tämän 

jälkeen kierrättää. 
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2.6.2 Aurinkopaneelit, sähkön kuljetus ja liittäminen sähköverkkoon 

 

Aurinkovoimaloissa aurinkokennot kytketään sarjaan ja/tai rinnan ja koteloidaan si-

ten, että kennon eteen sijoitetaan auringonsäteilyä läpäisevä suojalasi, jolloin synty-

viä kokonaisuuksia kutsutaan aurinkopaneeleiksi. Yleisesti aurinkopaneelit ovat vä-

riltään tummansinisiä ja ne suunnataan kohti etelää. Optimaalinen asennuskulma 

Suomessa on noin 40–45 astetta ja korkeudeltaan aurinkopaneelit ovat 2–3 metriä.  

 

Aurinkopaneelit tuottavat tasasähköä, joka muutetaan paikan päällä vaihtosuuntaa-

jan eli invertterin avulla vaihtosähköksi ja kuljetetaan voimalinjoja pitkin valtakunnal-

liseen sähköverkkoon. Alla olevissa kuvissa (kuvat 11 ja 12) on esitetty aurinkovoi-

malaan suunniteltujen kahden muuntokeskusten paikat ja niistä lähtevät voimalin-

jat, jotka yhdistyvät valtakunnalliseen sähköverkkoon. Myös kytkinasema, jossa au-

rinkovoimalassa tuotettu sähkö yhdistetään sähköverkkoon, on merkitty kuviin. 

 
Kuva 11. Läntisen osan (VE1) muuntokeskuksen paikka ja voimalinja (merkitty sini-
sellä). Fingridin kytkinasema on merkitty punaisella. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak 
Oy, karttapohja MML) 
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Kuva 12. Itäisen osan (VE 2) muuntokeskuksen paikka ja voimalinja (merkitty sini-
sellä). Fingridin kytkinasema on merkitty punaisella. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak 
Oy, karttapohja MML) 

 

Paneelilaitteistojen perustaminen ja tuenta toteutetaan todennäköisimmin pääasial-

lisesti paaluin ja elementtiperustuksin. Betoniset perustukset ovat joko maan pin-

nalle asennettavia elementtejä tai maahan routarajan alapuolelle kaivettavia perus-

tuksia, jotka soveltuvat moreeni- ja hiekkamaalajeille. Pehmeämpien maalajien koh-

dalla käytetään pora- tai kierrepaaluja ja kallioisella alueella perustettaessa perus-

tus ankkuroidaan kallioon porattuihin reikiin.  
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Kuva 13. Kiinteä perustus ruuvipaaluilla ja kääntyvä teline (Lähde: Electrical Expert 
Oy, Sähkönsiirron perusteet) 

Telinerakenteet tehdään todennäköisesti sinkitystä teräksestä ja aurinkopaneeliele-

mentit kiinnitetään telineisiin erityisillä kennokohtaisilla kiinnikkeillä.  

 

 
Kuva 14. Esimerkki Lempäälän energiayhteisön aurinkovoimalan maastossa ole-
vista aurinkopaneeleista (Kuva: Seppo Heinänen) 
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Kuva 15. Ilmakuva Lempäälän energiayhteisön aurinkovoimalasta. Kentän koko on 
2,5 ha. (Kuva: Jani Aarnio / Yle) 

Tiestön, sähköaseman ja peilikenttien perustusten rakentaminen vaikuttavat alueen 

maaperän tilaan pistemäisesti, mutta kokonaisuutena arvioiden melko vähän. Ra-

kentamisvaiheessa toteutetaan vähäisessä määrin maankaivuutöitä, maamassojen 

siirtoa ja suurten kivien murskaamista siltä osin, kun tiestön tai peilialueiden raken-

taminen sitä edellyttävät. Hankkeeseen ei rakennusvaiheessa liity purkujätteen tai 

haitallisten maamassojen käsittelyä. 

 

Valmis paneelialue ei tarvitse yöaikaista valaistusta. 

 

Paneelialueiden välejä voidaan myös hyötykäyttää. Niille on mahdollista istuttaa 

matalia pensaita tai kasvattaa joulukuusia. Myös eläinten kuten lampaiden laidunta-

minen alueella on mahdollista.  
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2.7 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 

 

Aurinkovoimalahanke ei suoraan liity muihin hankkeisiin. Välillisesti hankkeeseen 

vaikuttaa Fingrid Oyj:n suunnittelema ja rakenteille tuleva uusi voimalinja välille 

Huittinen-Forssa. 

 

Hankkeesta vastaavalla Sun2 Oy:llä on kaksi muuta aurinkovoimalahanketta suun-

nitteluvaiheessa muilla paikkakunnilla. Näiden hankkeiden yhteisvaikutuksella yh-

tiön on tarkoitus rakentaa Suomeen aurinkovoimalaverkostoa ja edistää tavoitet-

taan lisätä kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä Suomessa. 

 
2.8 Hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat 

 

Hankealue muodostuu useasta kiinteistöstä, esitetyn materiaalin mukaisesti. Hank-

keeseen ryhtyvä on tehnyt hankealueen kiinteistönomistajien kanssa pitkäaikaiset 

vuokrasopimukset. Hankealueen kiinteistönomistajat ovat tietoisia siitä, että alu-

eelle on suunnitteilla aurinkoenergian tuotantolaitos, ja hankkeeseen ryhtyvällä on 

kiinteistönomistajien lupa hankkeen edistämiselle.  

 

Hankkeessa toimitaan rakennuslupaprosessin osalta kunnan viranomaisten ohjeis-

tuksen mukaisesti, ja hanketta varten haetaan maankäyttö ja rakennuslain 

(132/1999) mukaisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus-/toimen-

pidelupaa. Rakennus-/toimenpidelupaa hakee hankkeesta vastaava. 

 

Hankkeen sijoittuessa asemakaava-alueen ulkopuolelle, hankkeessa haetaan kun-

nan viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelu-

tarveratkaisuprosessin osalta seurataan kunnan viranomaisten ohjeistusta. Suun-

nittelutarveratkaisua hakee hankkeesta vastaava. 

 

Rakennus-/toimenpideluvan sekä suunnittelutarveratkaisuhakemuksen liitteeksi lii-

tetään tavanomaisten sekä muuten tarvittavien pääpiirustusten, teknisten-/erikois-

suunnitelmien, lupien, selvitysten sekä muiden liitteiden lisäksi YVA-selostus sekä 

yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä.  

 

Hankkeen läheisyydessä sijaitsee kaksi ilmailuun liittyvää kohdetta ”Tuulikki-Vam-

pulan lentokenttä” (yksityinen lentopaikka) sekä ”Rekikoski-Sastamala” (yksityinen 

peltokenttä). Etäisyys Tuulikki-Vampulan lentokentältä hankealueen lähimmälle ra-

jalle on noin 11 km, ja etäisyydet lähimmille nykysuunnitelmien mukaisille voimajoh-

topylväille (korkeus yli 30 m) on noin 11,65 km. Etäisyys Rekikoski-Sastamalan pel-

tokentältä hankealueen lähimmälle rajalle on noin 14 km. Hankealueelle rakennet-

tavat voimajohtopylväät sijoittuvat kantaverkossa jo olevien voimajohtopylväiden 
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läheisyyteen, eivätkä siten aiheuta ylimääräistä estevaikutusta lentoliikenteelle alu-

eella. Hankkeessa haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta vapautusta lentoestelu-

vasta, ja tarvittaessa lentoestelupaa Ilmailulaki 864/2014 mukaisesti. 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan tarpeesta päättää kun-

nan ympäristönsuojeluviranomainen. Esitetty aurinkovoiman tuotantolaitos ei ole 

ympäristönsuojelulain 27§ ensimmäisessä momentissa määriteltyä ympäristön pi-

laantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, eikä sisälly kyseisen lain liitteessä 1 tau-

lukossa 1 eikä 2 määriteltyyn toimintaan. Hankkeen toiminta ei myöskään ole sel-

laista, joka aiheuttaisi ympäristössä laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17§ 

määrittelyn mukaista kohtuutonta rasitusta.  

 

Sähkömarkkinalain (588/2013) 14§ mukaan nimellisjännitteeltään vähintään 110 

kilovoltin sähköjohdon rakentamiseen on pyydettävä hankelupa energiamarkkinavi-

rastolta (nykyisin ”energiavirasto”). Lisäksi sähköjohtojen osalta on tarpeellista 

hankkia lausunto alueverkkoyhtiöltä. Sähkömarkkinalain (588/2013) 64§ sekä säh-

kömarkkina-asetuksen (65/2009) mukaisesti voimalaitoksen haltijan on tehtävä il-

moitus energiamarkkinavirastolle (nykyisin ”energiavirasto”) teholtaan vähintään yh-

den megavolttiampeerin suuruisen voimalaitoksen rakentamissuunnitelmasta sekä 

käyttöönottamisesta. Hankkeessa haetaan hankkeeseen ryhtyvän toimesta lain mu-

kaiset luvat, sekä tehdään lain mukaiset ilmoitukset. 

 

Hankkeessa sovitaan sähköverkkoon liittymisestä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n 

kanssa, tehdään tarpeelliset hakemukset sekä ilmoitukset sekä laaditaan tarpeelli-

set sopimukset kantaverkkoon liittymisen osalta. Olemassa olevan voimajohdon lä-

heisyydessä tapahtuvan rakentamisen osalta hankkeeseen ryhtyvä pyytää Fingrid 

Oyj:ltä risteämälausunnon. 

 

3 YVA-menettely 

 

3.1 YVA-menettelyn tarve ja osapuolet 

 

YVA-menettely on Suomessa laissa säädeltyä toimintaa. Laissa 252/2017 ympäris-

tövaikutusten arviointimenettelystä annetaan ohjeet ympäristövaikutusten arviointi-

menettelyn toteuttamisesta. Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sovel-

letaan hankkeissa, joiden toteutuminen todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä ym-

päristövaikutuksia. Laissa on esitetty hankeluettelo, jossa luetelluissa hankkeissa 

tai. niiden muutoksissa YVA-menettely on pakollinen. Lisäksi menettelyä voidaan 

soveltaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä yksittäistapauk-

sissa muihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ym-

päristövaikutuksia. 
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Aurinkovoimalat eivät ole osa lain 252/2017 hankeluetteloa. Teollisen mittakaavan 

aurinkovoimala voi kuitenkin olla YVA-velvollinen yksittäistapauspäätöksen perus-

teella, mikäli sen katsotaan todennäköisesti aiheuttavan laadultaan ja laajuudel-

taan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, merkittäviä ympäris-

tövaikutuksia. ELY-keskus tekee päätöksen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta 

yksittäistapauksessa. Hankkeesta vastaava voi laittaa YVA-menettelyn vireille. 

(Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 277/2017, ELY-keskus 2022)  

 

Hankevastaavana hankkeessa toimii Sun2 Oy. Tämän ympäristövaikutusten arvi-

ointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä A-Insinöörit Oy. YVA-proses-

siin on osallistunut edellisten lisäksi Ahlman Group Oy, Arkkitehtitoimisto Ajak Oy 

sekä Electrical Expert Oy. Yhteystahojen asiantuntijat on esitelty tarkemmin koh-

dassa 2.1. Yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. Tärkeässä 

osassa YVA-menettelyssä ovat myös kansalaiset ja muut sidosryhmät, jotka vaikut-

tavat YVA-menettelyn kulkuun muun muassa antamalla mielipiteitä ja lausuntoja. 

 

3.2 YVA-menettelyn tavoite ja sisältö 

  

YVA-menettelyn tarkoituksena on vähentää tai kokonaan estää haitallisia ympäris-

tövaikutuksia erilaisissa hankkeissa. YVA on työkalu, jonka avulla selvitetään suun-

nitteilla olevan toiminnan tai toiminnan muutoksen ympäristövaikutukset. Menette-

lyn periaatteena on, että ympäristövaikutukset arvioidaan riittävällä tarkkuudella 

suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin nämä voidaan ottaa huomi-

oon päätöksen teossa ja lupaprosesseissa ja samalla voidaan edistää kestävää ke-

hitystä. Lisäksi tavoitteena on lisätä hankkeen sidosryhmien tiedon saantia ja osal-

listumismahdollisuuksia. (Ympäristöhallinto 2016) 

 

YVA-menettelyn sisältö kuvataan yksityiskohtaisesti laissa 252/2017. Menettelyyn 

sisältyy arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatiminen, arviointiohjelmasta ja 

arviointiselostuksesta tiedottaminen ja kuuleminen yhteysviranomaisen arviointioh-

jelmassa ja arviointiselostuksessa esitettyjen tietojen ja kuulemisten yhteydessä an-

nettujen mielipiteiden ja lausuntojen arviointi ja lausunnon antaminen sekä yhteys-

viranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

Lisäksi lupaviranomaisen tulee sisällyttää arviointiselostus ja siitä annetut mielipi-

teet ja lausunnot lupaharkintaan. 

 

Valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(277/2017) säädetään yksityiskohtaisemmin siitä, millaisia tietoja hankkeesta vas-

taavalta taholta edellytetään YVA-menettelyssä. Hankkeesta vastaavan 
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pääasiallisiin velvollisuuksiin kuuluvat arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laati-

minen ja tiedottaminen sekä kuulemisen järjestäminen. 

 

3.2.1 YVA-arviointiohjelma 

 

Asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitettävä tar-

peellisessa määrin: 

 

1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, 

koosta, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot 

hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikatau-

lusta;  

  

2) hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominai-

suuksien kannalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen 

toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpee-

ton;  
 

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 hank-

keiden kanssa, siinä laajuudessa kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemi-

selle, sekä perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle;  
 

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.  
 

3.2.2 YVA-arviointiselostus 

 

Asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on vastaavasti 

esitettävä seuraavat tiedot, jotka ovat tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle 

ottaen huomioon kulloinkin saatavilla oleva tietämys ja arviointimenetelmät sekä 
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sellaiset hankkeen erityisominaisuudet ja ympäristön erityispiirteet, joihin todennä-

köisesti kohdistuu vaikutuksia: 

 

1) kuvaus hankkeesta ja sen ominaisuuksista, jossa otetaan huomioon hankkeen 

rakentamis- ja käyttövaiheet sekä mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet ja 

joka sisältää erityisesti seuraavat tiedot: 

 

a) hankkeen tarkoitus, sijainti, koko ja maankäyttötarve; 

 

b) hankkeen energian hankinta ja kulutus sekä käytettävät materiaalit ja luon-

nonvarat; 

 

c) arvio hankkeesta aiheutuvien melun, tärinän, valon, kuumuuden ja säteilyn 

sekä muiden vastaavien ennustettujen päästöjen ja jäämien määrästä ja 

laadusta sekä sellaisten ennustettujen päästöjen ja jäämien määrästä ja 

laadusta, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pi-

laantumista; 

 

d) arvio hankkeessa syntyvän jätteen määrästä ja laadusta; 

 

2) tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, 

toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista pää-

töksistä 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 sekä Euroopan unionin tai kansallisella tasolla 

vahvistettuihin ympäristönsuojelutavoitteisiin; 

 

4) kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityk-

sestä, jos hanketta ei toteuteta; 

 

5) arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon 

hankkeen alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät 

hätätilanteet sekä toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta sekä ehkäisy- ja 

lieventämistoimet; 

 

6) arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti mer-

kittävistä ympäristövaikutuksista *; 

 

7) tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä 
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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 tunnistet-

tuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia; 

 

11) tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaiku-

tuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä; 

 

12) selvitys arviointimenettelyn vaiheista ja osallistumismenettelyistä sekä niiden liit-

tymisestä hankkeen suunnitteluun; 

 

13) luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arvioin-

tien laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristö-

vaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadit-

tuja 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 tarkoitetuista tiedoista. 

 

* Käsiteltävien ympäristövaikutusten tulee kattaa kaikki Laissa 252/2017 esitetyt ym-

päristövaikutuksien näkökulmat. 

 

Lisäksi todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on 

katettava hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän 

aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvai-

kutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.  

 

3.3 YVA-menettelyn aikataulu 

  

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty oheisessa ku-

vassa (kuva 16). YVA-ohjelma esitellään yleisötilaisuudessa lokakuussa 2022. 
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Yleisötilaisuuksia pidetään kaksi peräkkäin, joista ensimmäinen on suunnattu 

maanomistajille ja toinen kaikille halukkaille. 

 

 
Kuva 16. Hankkeen YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu. 

Yhteysviranomainen toimittaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän viimeistään 

kahden kuukauden kuluttua nähtävillä oloajan päättymisen jälkeen hankkeesta vas-

taavalle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä an-

tama perusteltu päätelmä liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suun-

nitelmiin. 

 

4 Ympäristön nykytila ja sen kehitys 

  

4.1 Sijainti ja alueen nykyiset toiminnot 

  

Sun 2 Oy:n suunniteltu aurinkovoimapuisto sijaitsee Satakunnassa noin kolme kilo-

metriä Huittisten keskustan lounaispuolella Maurialan, Mommolan, Perkolanmäen 

ja Metsämaan alueilla.  

 

Suunnitellun hankkeen pinta-ala on noin 400 tai 800 hehtaaria. Alue on moniosai-

nen ja monen maanomistajan omistuksessa. Maanomistajien kanssa on tehty vuok-

rasopimukset maan käytöstä aurinkovoimalan rakentamiseksi.  

 

Alue on pääosin talouskäytössä olevaa kangasmetsää sekä ojitettua suoalaa. Han-

kealueella on myös peltolohkoja. Korkeakalliolla on lisäksi toiminnassa oleva kallio-

murskaamo. Siitä saatavaa mursketta tullaan käyttämään voimala-alueen tiestön ja 

muuntamoalueiden rakenteisiin. Murskaamon alue liitetään paneelialueeseen murs-

keen oton loputtua. Alueen eri osia yhdistää suhteellisen tiheä tieverkosto. Osa alu-

een tiestöstä on ns. metsäautoverkostoa. Kuvassa 17 on koko alueen ja lähiympä-

ristön maastokartta, johon on merkitty hankealueen rajaus. 
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Kuva 17. Koko alueen maastokartta. Hankealueiden VE 1, VE2 ja VE3 reunaviivat 
on merkitty kuvaan sinisellä värillä. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, karttapohja 
MML) 

Alla oleviin kuviin 18 ja 19 on merkitty hankealueen sisälle tai saartamaksi jääneet 

rakennukset ja rakennusryhmät kiinteistöittäin. Hankevaihtoehdossa tällaisia raken-

nuksia on kuusi, vaihtoehdossa 2 neljä ja vaihtoehdossa 3 kymmenen. 
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Kuva 18. VE1 alueen rakennukset. Hankealueiden rajat on merkitty kuvaan punai-
sella värillä. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, karttapohja MML) 
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Kuva 19. VE2 alueen rakennukset. Hankealueiden rajat on merkitty kuvaan punai-
sella värillä. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Ajak Oy, karttapohja MML) 

 
4.2  Asutus 

 

Huittinen sijaitsee Satakunnan maakunnassa. Kaupunki kuuluu Porin seutukun-

taan. Kaupungissa asuu noin 10 000 ihmistä, ja sen pinta-ala on 539,55 km2, josta 

6,94 km2 on vesistöjä. Väestötiheys on 18,42 asukasta/km2. Huittisten naapurikun-

nat ovat Kokemäki, Loimaa, Punkalaidun, Sastamala ja Säkylä. 
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Taulukko 2. Tilastotietoja Huittisista (Lähde: Tilastokeskus) 

 

Huittinen  v. 2020  

Maapinta-ala 533 km2 

Väkiluku 9937 henkilöä 

Väkiluvun muutos viidessä vuodessa -5,1 % 

Väestön keski-ikä 47,4 vuotta 

Työllisen työvoiman osuus väestöstä 39,9 % 

Työllisyysaste 73,3 % 

Eläkeläisten osuus väestöstä 33,5 % 

 

Hankealueen lähimmät asutetut rakennukset ovat käytännössä hankealueella tai 

sen välittömässä läheisyydessä. Kaikkien hankealueella olevien kiinteistöjen maan-

omistajien kanssa on tehty alueen vuokrasopimukset. Lähialue on harvaan asu-

tettu. Lähin asutuskeskittymä on Huittisten keskustassa noin kolmen kilometrin 

päässä hankealueesta. 

 

4.3 Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat 

 

Hankealueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava. Maakuntakaava on tullut 

lainvoimaiseksi vuonna 2013 ja se on yleispiirteinen ja maakunnan kehittämisen 

painopisteisiin keskittyvä alueiden käytön suunnitelma. Satakunnan maakuntakaa-

vasta on kumottu Satakuntaliiton maakuntavaltuuston vuonna 2019 tekemällä Sata-

kunnan vaihemaakuntakaavan 2 hyväksymiseen liittyvällä päätöksellä osa kaava-

merkinnöistä ja 

-määräyksistä. Satakunnan maakuntakaavassa osoitetaan hankealueen olemassa 

olevat voimalinjat, sähköasema ja energiahuollon alue, joilla on voimassa maanra-

kennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus, kaksi osittain hankealueelle ulottu-

vaa arvokasta geologista muodostumaa, sekä maa-aineksen ottoalue (Korkeakal-

lion kalliomurskaamo). 

 

Satakunnan hankealueella on voimassa vaihemaakuntakaava 1. Siinä määritellään 

maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet sekä niihin liittyvä energia-

huolto. Satakunnan vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hal-

linto-oikeuden päätöksellä vuonna 2016. Hankealueelle ei kohdistu vaikutuksia Sa-

takunnan vaihemaakuntakaava 1:stä. Lähinnä hankealuetta oleva merkintä koskee 
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tuulivoimaloiden aluetta, joka on osoitettu hankealueen luoteispuolelle noin 1,7 km 

etäisyydelle. 

  

Satakunnan hankealueella on voimassa myös vaihemaakuntakaava 2. Satakunnan 

vaihemaakuntakaavassa 2 käsitellään uusia teemoja kuten aurinkoenergian tuotan-

toa ja terminaalialueita, täydennetään maakuntakaavassa osoitettuja aluevarauk-

sia, kuten turvetuotannon alueita, ja päivitetään kokonaismaakuntakaavan kulttuu-

riympäristöjen ja maisema-alueiden merkintöjä sekä kaupan teemaa.   

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavalla 2 ei ole vaikutuksia hankealueelle, mutta 

alueen välittömään läheisyyteen, pohjoispuolelle, on merkitty aurinkovoiman 

tuotannon kehittämisen kohdealue (merkintä kartassa au). Satakuntaliiton 

vaihemaakuntakaava 2 sai lainvoiman vuonna 2019. 
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Kuva 20. Ote Satakunnan maakuntakaavasta, jossa on yhdistetty virallisten maa-
kuntakaavojen aineistot. Taustakartta on esitetty himmennettynä selkeyttämiseksi. 
Hankealue VE1, VE2 ja VE3 on esitetty punaisella rajauksella. (Lähde: Arkkitehtitoi-
misto Ajak Oy) 

Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaava on hankealueen itäosaan 

vähäisesti osuva voimassa oleva yleiskaava. Kyseinen kaava on tullut voimaan 

vuonna 2014. Hankealuetta leikkaava osa työntyy noin 200 m hankealueen sisään.  
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Kuva 21 Ote Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaavasta. Hanke-
alue esitetty punaisella. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, karttapohja MML) 

Hankealuerajauksen sisälle jäävälle alueelle on osoitettu seuraava maankäyttötar-

koitus: 

 

• M: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (Merkinnällä on osoitettu maa- 

ja metsätalouden harjoittamiseen tarkoitetut alueet. Alueelle sijoittuva uusi 

asuinrakentaminen tulisi pyrkiä sijoittamaan olemassa olevan rakennuskannan 

yhteyteen. Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5 000 m2.) 

 

Maurialan teollisuusalueen laajennuksen vireillä oleva osayleiskaava osuu hanke-

alueen itä/kaakkoisosaan. Kyseisestä kaavasta on nähtävillä 23.8.2021 päivätty 

luonnos. Maurialan teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaavaluonnoksen han-

kealuetta leikkaava osa työntyy noin 700 m hankealueen sisään. 
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Kuva 22. Ote Maurialan teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaavaluonnoksesta. 
Hankealue esitetty punaisella rajauksella. 

Hankealuerajauksen sisälle jäävälle alueelle on osoitettu seuraavat maankäyttötar-

koitukset: 

 

• T: TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE (Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu 

asemakaavoitettavaksi) 

• M: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (Merkinnällä on osoitettu maa- 

ja metsätalouden harjoittamiseen tarkoitetut alueet. Alueelle sijoittuva uusi 

asuinrakentaminen tulisi pyrkiä sijoittamaan olemassa olevan rakennuskannan 

yhteyteen. Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5 000 m2.) 

 

Hankealueelle ei kohdistu vaikutuksia voimassa olevista asemakaavoista. 

 

 

4.4 Satakunnan ilmastopolitiikka 

 

Suomen energia- ja ilmastostrategiassa ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan 

suunnitelmassa on linjattu keinoja, joilla voidaan kansallisesti vähentää eri 
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sektoreiden kasvihuonekaasupäästöjä ja päästä EU:n ilmastotavoitteisiin vuoteen 

2030 mennessä. 

Satakunnan energia- ja ilmastostrategia tukee tätä ilmastopolitiikkaa ja tavoitteiden 

saavuttamista maakunnallisella tasolla. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat, 

Satakuntaliitto mukaan lukien, käyttäisivät laadittua strategiaa työkalupakkina, 

tausta-aineistona ja yhteistyön edistäjänä. (Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 

2030-raportti) 

 

Hinku-laskennan mukaan Satakunnan absoluuttiset kasvihuonekaasupäästöt olivat 

vuonna 2018 kahdeksanneksi suurimmat yhteensä 18 maakunnasta. Satakunnan 

kokonaispäästöt vuonna 2018 olivat 1713,6 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttina 

(ktCO2e). Kokonaispäästöjä on saatu vähennettyä vuodesta 2007 30 prosenttia. 

 

Satakunnan ilmasto- ja energiavision keskeinen päämäärä on ilmastonmuutoksen 

hillintä sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen. Yhtenä kolmesta 

strategisesta toiminnosta tavoitteeseen pääsyssä on kestävät energiaratkaisut. 

 

Energiantuotannon kestävyys rakentuu sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen 

vastuun huomioonottavaan periaatteeseen. Sosiaalisen vastuun huomioivat ener-

giaratkaisut tuovat energiaa luotettavasti saataville tavalla, jolla se edistää kansa-

laisten hyvinvointia. Energialähteiden käytön ja tuotannon tulee olla vastuullista esi-

merkiksi maankäytön, työolojen ja terveysvaikutusten osalta. Taloudellisen vastuun 

huomioivat energiaratkaisut ovat energiajärjestelmän ja energiamarkkinoiden osalta 

taloudellisesti kustannustehokkaita sekä mahdollistavat yhteiskunnan taloudellista 

kehitystä. Ympäristöllisen vastuun huomioivat energiaratkaisut pitävät energiantuo-

tannon päästöt ja muut ympäristövaikutukset sellaisella tasolla, että ympäristön ja 

eliöyhteisöjen tila tai tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet eivät kohtuuttomasti 

heikenny. 

 

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2030 –raportissa kerrotaan seuraavat stra-

tegiset toimenpide-ehdotukset: 

 

• Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-

selle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen ja ottaa 

huomioon ekologisen viherrakenteen toimivuuden  

• Turvataan energiantuotannon ja siirron edellyttämät riittävät alueet sekä luo-

daan mahdollisuuksia uusille energiantuotantomuodoille ja hajautetulle 

energiantuotannolle 

• Vaikutetaan liikkumistarpeen vähentämiseen ja kulkutapoihin sekä päästö-

jen pitkän aikavälin kehitykseen yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon ener-

giaviisaalla suunnittelulla 
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• Edistetään yhdyskuntarakenteen suunnittelussa toimivaa liikennejärjestel-

mää joukko- ja kevyen liikenteen edistämiseksi sekä sijoitetaan merkittävät 

uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet siten, että ne ovat eri 

väestöryhmien kannalta hyvin saavutettavissa 

• Painotetaan yhdyskuntarakenteen suunnittelussa päästöttömän energian-

tuotannon mahdollistamista 

• Edistetään energiatehokkaiden rakennusmateriaalien käyttöä, puurakenta-

mista ja hiilineutraalia rakentamista alueella näyttämällä esimerkkiä julkis-

ten kiinteistöjen rakentamisessa ja kunnostamisessa 

• Edistetään tyhjilleen jäävien rakennusten innovatiivista uusiokäyttöä. 

• Kannustetaan yksityishenkilöitä energiatehokkuutta parantavaan korjausra-

kentamiseen ja edistetään sitä myös julkisissa kiinteistöissä. 

• Huomioidaan luontoon ja kulttuuriympäristöön liittyvät arvot sekä elinympä-

ristön viihtyvyys. 

 

4.5 Maisema ja kulttuuriympäristö 

 
4.5.1 Merkittävät maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt 

 

Hankealueella ei sijaitse erityisiä arvokkaita maisema-alueita, merkittäviä kulttuu-

riympäristöjä tai muinaismuistoalueita. Hankealueella ei myöskään sijaitse Museo-

viraston suojelemia rakennuksia tai kulttuuriympäristöjä. Lähimmät kulttuuriympäris-

töt sijoittuvat hankealueen pohjois- ja koillispuolelle ja näistä tärkeimpänä voidaan 

pitää valtakunnallisestikin merkittävää Raijalan kylän aluetta, jonka eteläkärjestä 

muodostuu näkymiä hankealueen reunavyöhykkeille (kuva 23). Raijalan kylällä on 

RKY-status. Kulttuuriympäristön ja -maiseman kannalta tärkeät alueet on osoitettu 

myös Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2.  

 

Hanke tulee muutamaan maisemaa paikallisesti, mutta näkymä rajautuu hyvin raja-

tulle alueelle, koska aurinkopaneelit asennetaan suhteellisen matalalle, eikä alu-

eella ole kovin korkeita mäkiä, joiden päälle paneeleja asennettaisiin. Paneelit nä-

kyvät hankealueen ulkopuolelle esimerkiksi siinä tapauksessa, että alue rajautuu 

peltoaukeaan. 

 

Korkeahkot johdinpylväät näkyvät kauas, mutta koska ne sijoitetaan alueelle, jossa 

jo ennestään on korkeita pylväitä, niiden vaikutus maisemaan on olematon. 
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Kuva 23. Hankealueen ympärillä sijaitsevat kulttuuriympäristöt ja -maisemat sekä 
Satakunnan museon rakennusinventointien kohteet. Vihreällä: Valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet. Sinisellä vinoviivoituksella: Valtakunnallisesti merkittä-
vät rakennetut kulttuuriympäristöt. Punaisella vinoviivoituksella: Maakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöt. Punaiset pisteet: Satakunnan museon rakennusin-
ventointien kohteet. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, karttapohja MML). 

 
Raijala on keskiaikaisperäinen kylä, jonka talot ovat keskittyneet Huittisista Poriin 

vievän vanhan maantien varrella olevalle kylätontille. Se on edustava esimerkki sa-

takuntalaisesta Kokemäenjokilaakson maatalouskylästä ja -maisemasta, jolle kylä-

tontin pohjoispuolella oleva, 1800-luvulta alkaen kuivatettu Raijalan järvi antaa his-

toriallisen lisäperspektiivin. Kylän länsipuolella maantien varrella olevat asuinpaikat 

ovat olleet käytössä jo 1700-luvulla. Uusi Helsinki-Pori -valtatie erottaa nykyisin 
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tilakeskukset peltomaisemastaan, joka laajana levittäytyy pohjoiseen Raijalanojan 

molemmin puolin (Museovirasto).  

 

 
Kuva 24. Näkymä Raijalasta valtatie 2/12:lta etelään/kaakkoon kohti Pelto-Laurilaa 
ja hankealuetta (Kuva: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy) 

Hankealuetta lähimmät maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ovat edellä 

mainitun Raijalan kylän kanssa rajaukseltaan päällekkäinen hankealueen koillis-

puolella kuntakeskuksen ja hankealueen väliin sijoittuva Mommolan kylän kulttuuri-

maisema. Molemmat ovat historiallisia viljelymaisemia ja kuuluvat osaksi Satakun-

nan rakennusperintö 2005 –inventointia (Ahlman 2022e).  

 

Raijalan kylän alueen talonpoikaisista rakennusryhmistä hankealuetta lähinnä sijait-

see Pelto-Laurila, joka on noin 900 m päässä hankealueesta. Lähimmillään Raija-

lan kylän eteläosa on noin 400 m päässä hankealueesta. Aurinkovoimala-alueen 

paneelikenttien ja peltoaukeiden väliin pyritään mahdollisuuksien mukaan jättä-

mään riittävästi puustoa, jotta hanke ei aiheuttaisi muutosta oleviin näkymiin Raija-

lan kylän alueelta. 

 

Hankealuetta lähin valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue, Kokemäenjokilaak-

son kulttuurimaisemat (VAM030024), sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle, lähim-

millään noin puolentoista kilometrin päähän hankealueen koillisnurkasta mitattuna. 
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Kokemäenjoen varrella noin 10 km päässä hankealueesta sijaitsee Puurijärven-

Isosuon kansallispuisto, jossa sijaitsee yksi Etelä-Suomen rikkaimmista lintujärvistä 

(Huittisten kaupunki). Huittisten halki virtaa viisi jokea. Leveä Kokemäenjoki isoine 

saarineen soveltuu veneilyyn ja kalastukseen. Ripovuoren näköalapaikasta avautuu 

näkymä Kokemäenjoelle ja satakuntalaiseen kulttuurimaisemaan. (Huittisten kau-

punki) 

 

Korkeakosken kylä sijaitsee Loimijoen rantamailla ja sen maisemaa elävöittävät 

alajuoksun kosket. Korkeakosken kylällä on paljon maa- ja metsätiloja. Kylän kul-

malta alkaa, Vanhankosken lehtojen suojelualue alle 4 km matkan päästä Huittisten 

keskustasta (Huittisten kaupunki). 

 

Vanhakoskelle on kunnostettu yli kilometrin mittainen luontopolku keskelle lehto-

metsää. Polku on pidetty lenkkeilyalue. Useat vanhaan metsään sopeutuneet eläin- 

ja kasvilajit elävät metsässä, sillä ikääntyneet lahot puut tarjoavat elinmahdollisuu-

det. Lehtoalueella on runsaasti ikääntyneitä lahoavia puita ja pökkelöitä. Vanhat 

puut tarjoavat kolopesijöille pesäpaikkoja (Huittisten kaupunki). 

 

Vaihteleva elinympäristö, vesi- ja metsäalueet, edustavat monipuolista luontoa. Alu-

een valtapuuna on tuomi. Yleisimpiä kedoilla olevia asukkaita ovat mm. lanttu-, niit-

tyhopeatäplä- ja auroraperhoset. Vanhankosken lehtoalue kuuluu vuonna 1989 

vahvistettuun valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan (Huittisten kaupunki). Ni-

mensä alue on saanut nähtävissä olevan Loimijoen vanhan uoman mukaan, joka 

aikoinaan tukkeutui maanvyörymän seurauksena vuonna 1799 ja jäi kuivaksi, kun 

joki vaihtoi suuntaansa tukkeuman vuoksi. Nykyään joki virtaa alueen läpi lampien 

muodostamana ketjuna ja lännempänä Maurialankoskelta Mommolankosken kautta 

Härkälänkoskelle (Huittisten kaupunki). 

 

Vampulan Kukonharja on vireä, viihtyisä ja vihreä kylänraitti. Kukonharjan kylätalo, 

Saunakosken lava ja kunnostettu jokimaisema viihdyttävät niin asujaa kuin ohikulki-

jaakin (Huittisten kaupunki). 

 

Lauhan kylä sijaitsee Kokemäenjoen syleilyssä, ja se on valittu vuonna 2020 Maail-

mankyläksi. Kylän asukkaat nauttivat läheisestä luonnosta ja monipuolisen linnus-

ton lisäksi majava on tuttu näky vesillä (Huittisten kaupunki). 

 

Suttila sijaitsee maisematie Taikayöntien varrella Punkalaitumenjoen jokilaaksossa 

viljavissa peltomaisemissa (Huittisten kaupunki). 

 

Vampulassa sijaitsee useita omaleimaisia kyläyhteisöjä pitkin Loimijoen laakson 

maaseutumaisemaa (Huittisten kaupunki). 
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Sammun kylä sijoittuu 12-tien molemmin puolin ja tien ja keskustan läheisyyteen 

(Huittisten kaupunki). 

 

4.5.2 Arkeologia 

  
Hankealueella on sijainnut pääosin 1800-luvulta lähtien torppia. Vuosina 2020 ja 

2022 suoritetuissa arkeologisissa yleisinventoinneissa ei löytynyt kiinteitä muinais-

jäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita, joita ei alueelta aiemminkaan tunnettu. 

Inventoidulla alueella ei sijaitse vanhoja kyliä eikä juuri muutakaan asutusta (Ahl-

man 2022e) 

 

Vanhimpia jälkiä Huittisten asutuksesta ovat lukuisat kivikautiset asuinpaikat. Lä-

himmät kivikautisten esineiden irtolöytöpaikat ovat Suonpää (1000018171), Ylijoki 

(1000018204) ja Kohijoki (1000018203) Raijalanojan varsilla (Ahlman 2022e) sekä 

Alhonkulma (1000018154) ja Kirra (1000018158).  

 

 
Kuva 25. Hankealueen lähistöllä sijaitsevat kivikautisten esineiden irtolöytöpaikat 
Ahlaman Group Oy:n laatiman arkeologisen inventoinnin mukaan. 1: Suonpää 
1000018171, 2: Ylijoki 1000018204 ja 3: Kohijoki. (Kuvan taustakartta: Vasko, T. 
2022: Huittisten Sun 2 aurinkovoimapuiston arkeologinen inventointi 2022. Ahlman 
Group Oy.) 
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4.6 Liikenne 

  

Huittisten kaupunki sijaitsee Satakunnan maakunnassa. Kaupunki kuuluu Porin seu-

tukuntaan. 

 

Liikenteellisesti Huittinen sijaitsee Turun, Tampereen ja Porin kaupunkien muodos-

taman kolmion keskellä. Välittömästi Huittisten keskustan tuntumassa risteävät Hel-

sinki-Pori -valtatie ja Tampere-Huittinen-Rauma -valtatie sekä Tampere-Turku -kan-

tatie. 

 

Hankealueella on suhteellisen tiheä tieverkko, osittain ns. metsäautotieverkostoa. 

Alue jää valtateiden 2 (Helsinki-Pori) ja 12 (Tampere-Huittinen-Rauma) ja kantatien 

41 (Tampere-Turku) ”kainaloon”. Alueen itä- ja kaakkoispuolella on seututie 212. 

 

 
Kuva 26. Hankealueen tiestöä (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak oy) 
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Kuva 27. Alueen teiden vuorokautiset liikennemäärät (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak 

Oy ja Liikennevirasto) 

 

Rakentamisen yhteydessä liikennemelu alueella tulee kasvamaan, mutta se rajautuu 

hankealueille ja alueelle johtaville teille. Hankealueen ympärillä on useaan suuntaan 

metsää, joka vaimentaa liikenteen aiheuttamaa melua. 

 

Hankkeen läheisyydessä sijaitsee kaksi ilmailuun liittyvää kohdetta ”Tuulikki-Vampu-

lan lentokenttä” (yksityinen lentopaikka) sekä ”Rekikoski-Sastamala” (yksityinen pel-

tokenttä). Etäisyys Tuulikki-Vampulan lentokentältä hankealueen lähimmälle rajalle 

on 10,7 km ja Rekikosken peltolentokentältä 13,5 km. 
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Kuva 28. Tuulikki-Vampulan ja Rekikosken lentokenttien sijainnit. (Lähde: Arkkitehti-
toimisto Ajak Oy) 

 
4.7 Melu ja tärinä 

 

Aurinkovoima itsessään ei aiheuta melua ja tärinää. Rakennusvaiheen, käyttövai-

heen huoltotöiden ja aikanaan tulevaisuudessa tehtävien purkutöiden normaaleja 

ääniä sekä vähäistä taajuusmuuttajista lähietäisyydeltä kuultavaa ääntä lukuun ot-

tamatta  

hanke ei aiheuta ympäristöön koko elinkaarensa aikana äänihaittoja. 

 

Rakentamisvaiheessa melua aiheuttaa eritoten puiden kaato ja kuljetus, pienpuus-

ton haketus sekä kantojen repiminen ja haketus. Hakkeella katetaan aurinkopanee-

lien alle jäävä kenttä. Hankealueen maasto tullaan tasaamaan kaivinkoneilla. 
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Alueella on kivenmurskaamo, joka aiheuttaa melua. Muuten rakennusaikainen melu 

on normaalin rakentamisen aiheuttamaa.  

 

 
Kuva 29. Hankealueella oleva Korkeakallion kallionmurskausalue (Lähde: MML) 

Rakennusaikana materiaalien kuljetus aiheuttaa normaalia raskaan liikenteen me-

lua. Olemassa olevan kalliomurskaamon mursketta tullaan käyttämään alueen ties-

tön ja muuntamoalueiden pohjarakentamisessa, jolloin kuljetusmatkat jäävät ly-

hyiksi ja tästä aiheutuva melu ja muu kuormitus mahdollisimman vähäiseksi ja alu-

eelliseksi. 

 

Aurinkosähkön muuntaminen tasavirrasta verkkoon syötettäväsi vaihtovirraksi in-

vertterien avulla aiheuttaa korkeataajuista surinaa. Invertterit tullaan kuitenkin sijoit-

tamaan paikalle rakennettaviin sääsuojiin, joten käytännössä ne eivät aiheuta mer-

kittävää ympäristömelua. 

 
Kuva 30. Vasemmalta oikealle: kytkinlaitteisto, jakelumuuntaja ja keskusinvertteri 
(Lähde: ABB) 
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Kuva 31. Pistemäisen lähteen aiheuttaman melun teoreettinen vaimenema 

Edellä olevassa kuvassa 32 on kuvattu melun vaimeneminen ilmassa etäisyyden 

kasvaessa melun lähteestä. Lähtömeluksi on otettu 60 dB(A) (=A-painotettua desi-

beliä) viiden metrin päässä melun lähteestä. Inverttereiden ominaismelu on laitetoi-

mittajien antamien tietojen mukaan alle 50 dB(A), joten kuvassa lähtömelu on arvi-

oitu ns. varman päälle korkeammaksi.  

 

Ulkomelua säädellään yleisesti valtioneuvoksen päätöksellä (993/1992), jota sovel-

letaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. 

 

Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa tai taajamien välittö-

mässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla:  

 

- Päiväajan keskiäänitaso ulkona klo 07–22 ei saa ylittää 55 dB(A):ä (päiväoh-

jearvo) 

- Yöajan keskiäänitaso ulkona klo 22–07 ei saa ylittää 50 dB(A):ä (yöohjearvo) 

- Uusilla asuinalueilla yöohjearvo ulkona on 45 dB(A). 

 

Karkeasti voidaan arvioida, että melun etäisyysvaimenema on noin 6 dB(A) etäisyy-

den kaksinkertaistuessa. Edellinen pätee täysin avoimessa maastossa. Melun to-

delliseen vaimenemiseen vaikuttavat mm. tuuli, rakennukset, maaston muodot ja 
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esim. puusto. Toisaalta taas esim. sileät pinnat kuten seinät, voivat aiheuttaa melun 

taittumista (kaikua) ja näin vahvistaa melua tietyissä pisteissä. 

 

Kuvasta voidaan päätellä, että 55 dB(A) alittuu 8 metrin päässä invertteristä, 50 

dB(A) noin 16 m päässä ja 45 dB(A) noin 28 m päässä.  

 

Mikäli inverttereitä on useita rinnakkain, voidaan niiden melutasot laskea yhteen. 

Koska melun asteikko on logaritminen, sovelletaan laskelmassa logaritmista yh-

teenlaskua, jolloin kaksi 60 dB(A):n melua aiheuttaa 63 dB(A):n lähtömelun ja 

kolme 65 dB(A):n. 

 

Invertterialueet tullaan sijoittamaan alueelle niin, että missään tapauksessa melu-

vaikutus ei alueen ulkopuolella ylitä mainittuja ohjearvoja. 

 

Karkeasti arvioiden maanmuokkauksesta aiheutuva 55 dB(A) melualue yltää noin 

kilometrin päähän hankealueesta, mikäli maasto on tasaista.  

 

Edellä mainittu pätee tyynellä säällä. Tuuli taivuttaa ääniaaltoja kuvan 32 

osoittamalla tavalla. 

 

 
Kuva 32. Ääni taipuu vastatuuleen ylöspäin eli vaimenee ja myötätuuleen alaspäin 
eli vahvistuu 

Tuulen vaikutus voi olla useita desibelejä riippuen havaintopisteen etäisyydestä. 

Myös ilman kerrostuminen vaikuttaa äänen vahvistumiseen tai vaimentumiseen, 

mutta sen vaikutus on vähäisempää kuin tuulen. Mäet ja puusto vaimentavat me-

lua, mutta tasaiset pinnat, esimerkiksi jyrkät kalliot voivat aiheuttaa kaikua ja näin 

melun vahvistumista. 

 

 

 

 

Tuulen suunta

melun lähde
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5 Alueen luontoarvot 

 

  
Kuva 33. Karttaote Satakunnan viherrakenneselvityksessä esitetyistä luonnon ydin-
alueista ja viherkäytävistä (Kuva: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, Ahlman Group Oy 
2021) 

 

5.1 Kasvillisuus 

 

Hankkeen alueilla pääpaino on metsäisillä luontotyypeillä, jotka vaihtelevat lähinnä 

kuivien ja jopa kituliaiden kalliokankaiden sekä vastavuoroisesti tuoreiden kankai-

den välillä. Tuoreemmissa notkelmissa on pienialaisia lähinnä ojitettuja turvemaita, 

mutta myös pienipiirteisiä ojittamatta jääneitä soistumia. Pitkään jatkunut metsä- ja 

maatalouskäyttö näkyvät alueella voimakkaana. Myös maa-aineksen ottoa ja tur-

peennostoa harjoitetaan niin selvitysalueen sisällä kuin myös reunustavilla alueilla, 

mikä sekin näkyy alueen luonnontilassa kokonaisuutta heikentävänä tekijänä. (Han-

konen & Ahlman 2022). 

 

Alueelta on löydetty yhteensä 15 arvokasta kohdetta, jotka ovat suo- ja metsä-/kal-

lioluontotyyppejä. Näistä 3 on Metsäkeskuksen tietokannassa metsälain 

(12.12.1996/1093) 10 § mukaisina kohteina. Alueella on lisäksi yhdeksän kohdetta, 

jotka täyttävät joko kokonaan tai osittain metsälain 10 § mukaiset kriteerit, mutta ne 

eivät ole Metsäkeskuksen rekisterissä. On syytä huomata, että metsälain säädök-

set eivät kuitenkaan ole voimassa alueella, mikäli se luvitetaan aurinkosähkön tuo-

tantokäyttöön. 

 

Edellä mainittujen lisäksi alueella on kaksi kohdetta, joiden uhanalaisuus on joko 

vaarantunut (VU) tai erittäin uhanalainen (EN). Muita arvokkaita kohteita rajattiin 
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yksi. Nykytilan selvityksessä alueelta löydettiin 212 putkilokasvilajia, mikä on pinta-

alaan nähden korkeintaan kohtalainen määrä. Lukema selittyy kuitenkin sillä, että 

alueella ei ole lainkaan reheviä kosteikkoja tai muita monilajisia elinympäristöjä. 

Myös joutomaat ja muut kulttuurivaikutteiset kohteet kasvattavat lajimäärää yleensä 

runsaasti. Lisäksi alueelta löydettiin yhteensä 56 sammallajia. Kasvilajien ja sam-

mallajien joukossa ei ole yhtään valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaista tai 

muuten huomionarvoista lajia, eikä alueelta tunneta havaintoja uhanalaisista la-

jeista. (Hankonen & Ahlman 2022). 

 

Hankkeen merkittävin välitön vaikutus kasvillisuudelle on alueiden rakentamista 

varten tehtävä puuston hakkuu, joka muuttaa alueen ilmettä ja hakkuualueiden 

mikro-olosuhteita eliöstön ja kasvien kannalta. 

 

Sun 2 Oy:n aurinkovoimapuiston alue on pääosin kasvillisuudeltaan pirstoutunutta 

ja talouskäytössä olevaa kangasmetsää sekä ojitettua suoalaa. Iäkkäitä metsäloh-

koja on säästynyt jonkin verran, mutta luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia 

metsiä on niukasti. Myös alueen suot ovat pääosin ojitettuja, joten luonnontilai-

suutta ei enää ole niiltä osin.   

 
Kuva 34. Hankealueella oleva tuore avohakkuualue (Lähde: Ahlman Group. Kasvil-
lisuusselvitys) 

Alueen eri osia yhdistää suhteellisen tiheä tieverkosto, joka sekin osaltaan rikkoo 

luonnon yhtenäisyyttä ja korostaa kulttuurillisia piirteitä. Osa alueen tiestöstä on ns. 

metsäautotieverkostoa, jonka varsilta metsää on käsitelty ja hakattu paikoin hyvin 

tehokkaasti. 
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Kuva 35. Tyypillinen näkymä hankealueella (Kuva: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy) 

Huomioitavaa on kuitenkin myös se, että suhteellisen iäkästäkin metsää alueella on 

havaittavissa, joskin täysin luonnontilaisen metsän rakenteet puuttuvat. Tämä nä-

kyy myös selvityksen kasvilajistossa niin kutsuttujen vanhojen metsien lajien puut-

tumisena. (Hankonen & Ahlman 2022). 

 

5.2 Suojelualueet 

 

Sun 2 -hankealueen eteläpuolella sijaitsee Suvisuo, joka on Satakunnan maakunta-

kaavassa S-merkinnällä osoitettu suojelualue. Suvisuon suojelualueen maakunta-

kaavan kohdetunnus on S-240. Satakunnan liiton arviointiraportissa Satakunnan 

maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden (SL, S) toteutumisen seuranta 

(2019) Suvisuota kuvaillaan seuraavasti: 

 

”Pitkänomainen ja karu Suvisuo on keskusosiltaan luonnontilainen ja ojittamaton. 

Reunojen vanhat ojitukset kuivattavat suota vähitellen, vaikka osa ojista onkin jo 

pitkälle umpeutunut. Itäreunalla ojia on vähemmän ja suo rajautuukin suoraan ki-

vennäismaahan.  
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Kuva 36. Karttakuva Suvisuosta. Hankealueen rajaus sinisellä viivalla (Lähde: Ark-
kitehtitoimisto Ajak Oy, pohjakartta MML) 

  

Osa reunojen isovarpurämeistä on säilynyt luonnontilaisena. Lisäksi lounaiskul-

masta löytyy lähes luonnontilaista tupasvillarämettä. Molemmat luontotyypit ovat 

vaarantuneita (VU). Paikoin reunarämeet ovat muuttuneet jo miltei turvekankaiksi. 

Avoimella alueella äärikarua lyhytkorsinevaa ja pienialaisesti kuljunevaa.  
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Kuva 37. Suvisuon avonevaa (Lähde: Huittinen_lahteet.pdf (satakunta.fi)) 

Itäreunalla on muuta suota hieman rehevämpi osin saranevan kaltainen kuvio. Ra-

jauksen länsireunan tuntumassa, sen ulkopuolella, on mäntyvaltainen kohtalaisen 

hyvin säilynyt ja lahopuustoinen puolukkatyypin kivennäismaasaareke. Kohteen 

keskiosan pohjoisosa on keidasrämettä.  

 

Niukka lajisto koostuu karujen soiden lajistosta, kuten tupasvilla, suomuurain, tu-

pasluikka, valko-piirtoheinä, vaivaiskoivu, suokukka, mutasara, leväkkö, pyöreäleh-

tikihokki ja rahkasara. Itäreuna saraisella kuviolla myös jouhisara ja pullosara. Lin-

nusto on varsin vaatimatonta, kuten metsäkirvinen ja reunametsän hiirihaukka.  

 

Suvisuo on aivan Takarahkan ja Kakkurinsuon kohteiden tuntumassa ja muodostaa 

yhdessä näiden kanssa toisiaan täydentävän alueellisen suoverkoston.” 

 

Sun 2 -hankkeen vaihtoehdoissa (VE 2 ja 3) huomioidaan Suvisuon suojelualue si-

ten, että hankealuerajaus tehdään vähintään 20 m etäisyydelle Suvisuon suojelu-

alueesta. 

 

Suvisuon pohjoiskärjessä on maastokartassakin esiintyvä pienempi Kainalon luon-

nonsuojelualue, joka on yksityisellä kiinteistöllä 102-424-1-84. Tähän alueeseen 

suhtaudutaan hankealuerajauksen osalta samoin kuin Suvisuolla eli hankealuera-

jaus tehdään vähintään 20 m etäisyydelle Kainalon luonnonsuojelualueesta. 

 

Hankealueen itäpuolella Maurialan alueella noin 300 m etäisyydellä hankealuera-

jauksesta sijaitsee Hievasen luonnonsuojelualue, joka on yksityismaiden 
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kiinteistöillä 102-424-5-44 ja 102-424-5-66. Hankkeella ei ole vaikutuksia Hievasen 

luonnonsuojelualueeseen. 

 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole NATURA-alueita. 

 

5.3 Eläimet 

 
5.3.1 Liito-oravat 

 
Hankkeen lähialueilla on tehty havaintoja liito-oravista, jotka kuuluvat EU:n luontodi-

rektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien yksilöiden luonnossa sel-

västi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. IV(a)-liitteen lajit ja niiden elinym-

päristöt ovat tiukasti suojeltuja. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhan-

alaisuusluokituksessa liito-orava on luokiteltu valtakunnallisessa uhanalaisuusluoki-

tuksessa vaarantuneeksi lajiksi (VU, Vulnerable) (Hyvärinen ym. 2019). 

 

Hankkeen alueilla on kokonaisuutena varsin niukasti liito-oraville soveliasta elinym-

päristöä. Metsämaan alueelta tunnetaan vanhoja havaintoja vuodelta 2005, mutta 

havaintopisteet sijaitsevat nykyisillä hakkuualoilla, eikä kyse voi olla enää asutusta 

reviiristä (Suomen Lajitietokeskus 2022). Maurialan alueelta varmistettiin kaksi liito-

oravan reviiriä vuonna 2019, mutta molemmat sijaitsevat tutkimusalueen ulkopuo-

lella (Ahlman 2019). Havainnot eivät ole Suomen Lajitietokeskuksen rekisterissä. 

Uusimman selvityksen mukaan osa hankealueen länsiosassa sijaitsevaa Pelto-Lau-

rilan on liito-oravan reviiriä (Ahlman 2022a). 

 

5.3.2 Viitasammakot 

 

Alueen eläimistön selvittämiseksi tehdyissä tutkimuksissa ei löydetty viitasamma-

koita, jotka myös kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joihin kuulu-

vien yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. 

(Ahlman 2022b) 

 

5.3.3 Lepakot 

 

Alueen eläimistön selvittämiseksi toteutettiin myös lepakkoselvitys. Myös lepakot 

kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin. Suomessa on vakiintunut me-

netelmä, jonka mukaan lepakoita kartoitetaan kolmella käyntikierroksella kesä-, 

heinä- ja elokuussa (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys 2012). Lepakoita havain-

noitiin yhteensä yhdeksänä yönä noin klo 22.00–4.00 välisenä aikana. Suomen 
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yleisin laji, pohjanlepakko, löydettiin varsin runsaslukuisena tutkimusalueelta. Iso-

viiksi-/viiksisiippoja havaittiin vain muutaman kerran inventointien aikana. Kartoitus-

ten aikana tehdyistä havainnoista valtaosa koski yksittäisiä lepakoita, mutta kuu-

della pienialaisella alueella tehtiin kuitenkin kaksi tai useampia havaintoja. Lisäksi 

Kahilistonahteessa nähtiin pohjanlepakoiden lentävän rakennukseen, joka on hyvin 

todennäköisesti lisääntymis- ja levähdyspaikka, ja rakennuksen mahdollinen purka-

minen edellyttää lisätutkimuksia, sillä kyseessä on todennäköisesti direktiivin suoje-

lema kohde. 

  

 
Kuva 38. Kahilistonahteen lepakoiden todennäköinen lisääntymis- ja levähdys-
paikka (Kuva: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy). 

5.3.4 Pesimälinnut 

 
Hankkeen yhteydessä toteutetun selvityksen (Ahlman 2022d) mukaan hankealu-

eilla ja niiden välittömässä läheisyydessä arvioidaan pesivän yhteensä 197,51 pesi-

mälintuparia neliökilometriä kohden, mikä on tavanomainen lukema talousmetsä-

alueilla. Selvityksen mukaan alueen runsaimpia lajeja olivat peippo, pajulintu ja vi-

hervarpunen. Peruslajeja olivat myös metsäkirvinen, punarinta, talitiainen, hippiäi-

nen ja laulurastas.  

 

Yhteensä tutkimusalueelta löydettiin yhteensä 58 pesivää lintulajia, joista valtaosa 

on hyvin tavallisia pesimälajeja. Lajistoon lukeutuu kuitenkin myös 18 huomionar-

voista lajia, joista kahdeksan on EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeja, neljä Suomen 
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erityisvastuulajeja, kolme valtakunnallisessa uhanalaisuusluettelossa erittäin uhan-

alaisia, kaksi vaarantuneita ja kuusi silmälläpidettäviä. Selvityksessä kerrotaan kui-

tenkin, että alueella pesivillä lajeilla on vastaavia elinympäristöjä runsaasti myös 

tutkimusalueen ulkopuolella. Merkittävin yksittäinen havainto koskee alueen koillis-

osassa nähtyä huuhkajapoikuetta. Kyseessä on erittäin uhanalainen laji, jonka tuo-

rein kannanarvio Suomessa on vain 1 200 paria. Lajin tarkka pesäpaikka ei kuiten-

kaan ole tiedossa. Se pesii usein vuosittain samassa paikassa. 

 

5.3.5 Nisäkkäät 

 

Hankealueella voi olla hirviä. Satakunnassa hirvien keskimääräinen tiheys on noin 

4 eläintä/1000 ha. (Lähde: Luonnonvarakeskuksen 8.3. 2022 Päivitetty hirvikannan 

arvio). Alueella tiedetään olevan myös muita hirvieläimiä, kuten valkohäntäkauriita. 

Lajin nykyinen levinneisyysalue painottuu lounaiseen Suomeen kannan harventu-

essa itään ja pohjoiseen mentäessä. Tiheimmät kannat ovat Uudellamaalla, Sata-

kunnassa, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Hämeessä. 

 

Satakunnan kesä- ja talviaikaiset laidunalueiden suurpiirteiset sijainnit on selvitetty 

koko maakunnan alueelta. Kesäaikaisia laidunalueita on määritetty 20, jotka muo-

dostavat 1 270 neliökilometrin kokonaispinta-alan. Merkittävimmät alueet ovat Porin 

ja Merikarvian rannikkovyöhykkeet, Kankaanpään seutu ja Pyhäjärven ympäristöt. 

Talviaikaisia selviä laidunalueita on puolestaan 33, jotka muodostavat 1 600 neliöki-

lometrin alan. Ne ovat hieman enemmän hajallaan kuin kesäalueet. Talvi- ja kesä-

aikaisia laidunalueita on arvioitu olevan vain seitsemän. Ne ovat hyvin pienialaisia 

ja keskittyvät eteläiseen Satakuntaan. Vaikka maakunnasta on tulkittu suuri joukko 

kesä- ja talvilaidunalueita, voi hirvieläimiä kuitenkin esiintyä lähes missä tahansa 

läpi vuoden. Hirvieläinten muodostamat kulkureitit indikoivat hyvin myös muiden eli-

öiden mahdollisuutta liikkua kyseisiä reittejä pitkin. Hankealueen läpi ei kuitenkaan 

ole havaittu hirvien kulkureittejä. 
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Kuva 39. Hirvieläinten laidunalueet, kulkureitit ja liikenneonnettomuuksien korkean 
riskin alueet (Lähde: Satakuntaliitto, Satakunnan viherrakenneselvitys 2021) 

Hankealueella on havaittu myös susia. 

 

 
Kuva 40. Alueen susihavainnot (Lähde: Luke 59/2022, Susikanta Suomessa maalis-
kuussa 2022) 
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Vaikutukset eläimistöön aiheutuvat pääasiassa alueiden raivaamisesta johtuvista 

metsäisten elinalueiden muutoksista. Haittavaikutuksia eläinten liikkumiseen on py-

ritty vähentämään jättämällä alueiden väliin vapaita kulkureittejä. Raivauksesta syn-

tyvien uusien avoimien alueiden osalta ympäristö voi myös muuttua suotuisaksi joi-

denkin jyrsijöiden ja näitä pyytävien petolintujen tai pienpetojen menestymisen kan-

nalta. 

 

5.4 Maa- ja kallioperä 

 

Alueen maaperä on pääosin hiekkamoreenia (HkMr) tai kalliomaata (Ka). Suomen 

yleisin maalaji on moreeni, jossa on erikokoisia kiven raekokoja sekaisin (sora, 

hiekka, hieta, hiesu, savi). Alueella on myös jonkin verran rahkaturvetta (St). Suo-

men maaperässä tyypillinen eloperäinen maalaji on kangasturve, joka on heikosti 

maatunutta eloperäistä ainesta. 

 

 
Kuva 41.  Alueen maaperän laatu (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy). 
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Geologian tutkimuskeskuksen happamien sulfaattimaiden datan perusteella toden-

näköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle hankealueella on pieni tai hyvin 

pieni pois lukien Mouhisuo, jossa esiintymistodennäköisyys on kohtalainen. (GTK 

2022). 

 

Hapan sulfaattimaa on rikkipitoista kerrostunutta maa-ainesta, joka aiheuttaa hapet-

tuessaan happamuusongelmia ympäristössä.  Hapettumisen taustalla voi olla esi-

merkiksi pohjaveden tason lasku, jonka seurauksena sulfidipitoiset sedimentit joutu-

vat kosketuksiin hapen kanssa. Tämä johtaa kemialliseen prosessiin, joka happa-

moittaa ympäröivän maaperän. Maaperän pH-arvon laskiessa metallien liukenemi-

nen veteen moninkertaistuu (GTK).  

 

Mouhisuon laskuojaan voitaneen asentaa pohjapato. Asiaa selvitetään. Pohjapa-

don avulla suon vedenpintaa voitaisiin nostaa niin, että happamat sedimentit jäävät 

veden alle, eikä sulfidipitoiset maa-ainekset pääse ilman kanssa kosketuksiin. Täl-

löin suolle voidaan asentaa kiinteitä aurinkopaneeleja. Myös laskuojaan kaivettavat 

laskeutusaltaat ovat selvityksen alla. Altaiden avulla estetään rakennusaikana hu-

muksen päätyminen Raijalanojaa. 
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Kuva 42. Hankealueella sijaitseva Mouhisuo. Hankealueen rajaus merkitty sinisellä 
viivalla. (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, karttapohja MML) 

 

  
Kuva 43. Näkymä Mouhisuolle kaakosta (Kuva: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy). 
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Maaperän geokemian näkökulmasta alue sijoittuu Etelä-Suomen arseeniprovins-

siin, missä moreenimaan luontainen arseenipitoisuus on usein korkeampi kuin val-

tioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista anta-

man asetuksen (PIMA-asetus, 214/2007) mukainen kynnysarvo 5 mg/kg. 

 

Koko maan keskiarvoa suurempia arseenipitoisuuksia maa- ja kallioperässä esiin-

tyy vyöhykkeellä, joka ulottuu Pirkanmaan eteläosista Hämeen alueelle. Alue on ni-

metty Etelä-Pirkanmaan−Kanta-Hämeen arseeniprovinssiksi (kuva 44, alue 4). 

 
Kuva 44. Suomen arseeniprovinssit: 1. Etelä-Suomen arseeniprovinssi, 2. Ilomant-
sin arseeniprovinssi, 3. Kittilän arseeniprovinssi ja 4. Etelä-Pirkanmaan–Kanta-Hä-
meen arseeniprovinssi. (Lähde: ASROCKS-hanke: "Ohjeistus kivi- ja maa-ainesten 
kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla", LIFE10 
ENV/FI/000062 ASROCKS) 

Paneelilaitteistojen perustaminen ja tuenta toteutetaan todennäköisimmin pääasial-

lisesti paaluin ja elementtiperustuksin. Betoniset perustukset ovat joko maan pin-

nalle asennettavia elementtejä tai maahan routarajan alapuolelle kaivettavia perus-

tuksia, jotka soveltuvat moreeni- ja hiekkamaalajeille. Pehmeämpien maalajien koh-

dalla käytetään pora- tai kierrepaaluja ja kallioisella alueella perustettaessa perus-

tus ankkuroidaan kallioon porattuihin reikiin.  

 

Telinerakenteet tehdään todennäköisesti sinkitystä teräksestä ja aurinkopaneeliele-

mentit kiinnitetään telineisiin erityisillä kennokohtaisilla kiinnikkeillä. Tiestön, sähkö-

aseman ja peilikenttien perustusten rakentaminen vaikuttavat alueen maaperän ti-

laan pistemäisesti, mutta kokonaisuutena arvioiden melko vähän. Rakentamisvai-

heessa toteutetaan vähäisessä määrin maankaivuutöitä, maamassojen siirtoa ja 

suurten kivien murskaamista siltä osin, kun tiestön tai peilialueiden rakentaminen 

sitä edellyttävät. Hankkeeseen ei rakennusvaiheessa liity purkujätteen tai haitallis-

ten maamassojen käsittelyä. 
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Kuva 45. Hankealueen maapohjan muodot rinnevarjostuskuvassa (Lähde: Arkkiteh-
titoimisto Ajak Oy). 

Alueen maasto on pääosin suhteellisen tasaista, mikä helpottaa pohjatöitä ja pa-

neelikenttien perustamista. 

 

5.5 Vesistöt ja pohjavedet 

 

Hankealue kuuluu kokonaisuudessaan Kokemäenjoen päävesistöön 35. Pääasi-

assa hankealueen itäisiä osia lukuun ottamatta alue sijoittuu seuraavaan vesistö

 aluehierarkiaan jakovaiheittain: 

 

• Kokemäenjoen päävesistö 35 → Kokemäenjoen alue 35.1 → Kokemäen-

joen yläosan alue 35.12 → Raijalanjoen valuma-alue 35.126. 

 

Hankealueen itäpäädyn osat Mommolan ja Maurialan alueella kuuluvat vastaavasti 

seuraavaan vesistöaluehierarkiaan jakovaiheittain:   

 

• Kokemäenjoen päävesistö 35 → Loimijoen valuma-alue 35.9 → Loimijoen 

alaosan alue 35.91 → Loimijoen suualue 35.911 
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Alue on pääosin ojitettua. Kaikki ojastot laskevat Palonojaan, Kaitasuonojaan, Suo-

visuonojaan ja Maaniitunojaan, jotka laskevat Raijalanojaan (jokeen) ja sitä myöden 

Kokemäenjoen Kiettareenhaaraan. 

 

Raijalanjoella on alussa kaksi muutakin nimitystä: Raijalanoja tai Kahijoki. Se alkaa 

Metsämaan kylässä kahden sivujoen, Kaitasuonojan ja Suvisuonojan, yhtyessä toi-

siinsa. Sivuojat alkavat ojitetuilta soilta. Mutkiteltuaan Metsämaan jälkeen lyhyen 

metsäosuuden läpi, se pääsee laajalle peltoaukealle, joka jatkuu Kokemäenjoelle 

asti. Pari kilometriä ennen Raijalanjärveä kasvaa joen leveys viiteen metriin. Joki 

jatkaa saman levyisenä järveä kiertävässä kanavassa, joka viimeisen kilometrin 

matkalla levenee kahdeksaan metriin. Joki virtaa täällä hitaasti ja yhtyy Kokemäen-

jokeen pumppaamon vieressä. Raijalanjoessa ei ole patoja tai muitakaan etenemi-

sesteitä. Joki on lähes kauttaaltaan perattu eikä siinä esiinny virtapaikkoja. Joen lat-

vahaarat saavat vettä ojitetuilta soilta. Heposuolla sijaitsee turvetuotantoalue, jonka 

kuivatusvedet laskevat Suvisuonojaan. (Lähde: Wikipedia). 

 

Maurialasta ojastot laskevat nimettömään laskuojaan, joka laskee suoraan Loimijo-

keen kantatien 41 itäpuolella. 

 



Sun 2 Oy: YVA-ohjelma 67 (86) 
 

 
 12.10.2022 Työ 13482Y22A 
 
 
 

A-Insinöörit Teollisuus- ja talotekniikka Oy PL 428, 33101 Tampere Puhelin 03 2680 111 Y-1836205-0 

www.ains.fi Kuokkamaantie 4 a, Tampere etunimi.sukunimi@ains.fi Kotipaikka: Tampere 

  

  
Kuva 46. Raijalanoja valuma-alueineen. Veden virtaussuunta on merkitty nuolin. 
(Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, SYKE, VALUE-Valuma-alueen rajaustyökalu 
KM10) 

Alue ei ole pohjavesialuetta. Lähin pienehkö pohjavesialue on tien 12 pohjoispuo-

lella Sahkonkangas. Hankealueelta etelään on merkittävä Säkylänharju-Virtaala-

pohjavesialue noin 5 kilometrin päässä. 
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Kuva 47. Pohjavesialueet (Lähde: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, karttapohja MML) 

Alueelta länteen on Köyliönjärvi noin 5 kilometriä hankealueen rajalta ja sen takana 

Säkylän Pyhäjärvi noin 15 kilometriä hankealueelta. Pohjoispuolella tien 12 takana 

virtaa Kokemäenjoki ja alueelta itään tien 44 takana virtaa Loimijoki. Loimijoki liittyy 

Kokemäenjokeen Hiuttisten keskustan luoteispuolella. Loimijoki saa alkunsa Tam-

melan Pyhäjärvestä. Loimijoki kulkee Forssan, Jokioisten, Ypäjän, Humppilan, Loi-

maan, Alastaron ja Vampulan kautta Huittisiin. Punkalaitumenjoki laskee Loimijo-

keen Papilanniemessä ja Loimijoki taas Kokemäenjokeen Lauhassa. Mau-

rialankoski, Mommolankoski ja Härkälänkoski reunustavat Vanhankosken lehtoalu-

etta Loimijoen nykyisessä uomassa. 

 

Hankkeen rakentamisvaiheessa hankealueella tehdään vähäisiä kaivuu- tai kallio-

poraustöitä, joista voi aiheutua hetkellistä hyvin vähäistä kiintoaines- ja 
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ravinnekuormitusta vesistöön. Puuston poistaminen vaikuttaa alueen pintavesien 

kiertoon, koska puut ottavat maasta juuriensa kautta paljon vettä. Hakkuiden jäl-

keen vesi jää maaperään ja lisännee virtausta ojastoissa. 

 

Pääasiassa sadevesi huuhtelee paneelit puhtaaksi ja huoltotoimenpiteinä paneeleja 

pestään myös ajoittain. Talvella paneeleja ei sulateta lumesta esimerkiksi lumensu-

latusaineilla. Alueelta ei synny jätevettä. 

 

5.6 Ilma ja ilmasto 

  

 Alueen ilmastolle on tyypillistä lämpimät kesät ja lauhat talvet. Vuoden keskilämpö-

tila  

vaihtelee +5 ja +6 asteen välillä. Vuotuinen sademäärä on noin 600…650 mm. Val-

litseva tuulensuunta on lounaasta. (Ilmatieteen laitos 2022). 

 

Hanke edesauttaa Suomessa energiahuollon uusiutumiskykyä ja myös energia-

omavaraisuuden lisääntymistä. Aurinkovoiman hiiliekvivalentit päästöt tuotettua ki-

lowattituntia kohden koko järjestelmän elinkaari huomioiden ovat fossiilisiin energi-

antuotantomuotoihin verrattuna hyvin pienet. 

 

Paikallisesti vaikutukset ovat pienet, koska laitteistot eivät tuota suuria määriä huk-

kalämpöä. Metsien poisto voi lisätä alueen tuulisuutta. Lisääntynyt tuulisuus voi ai-

heuttaa lähialueilla lisääntyneitä tuulituhoja, mutta Ilmatieteen laitoksen asiantunti-

joiden mukaan tuulisuus lisääntyy hieman pääosin hankealueella. Aluetta voi ver-

rata vastaavaan järvialueeseen. Tuulisuuden muutos pystytään arvioimaan mallin-

tamalla. 

 

Aurinkoenergian tuotantoalueen elinkaariodote on 40 vuotta, minkä jälkeen varau-

dutaan laitteistojen uusimiseen (20 lisävuoden optiot) tai mahdollisen purkamisen 

tapauksessa syntyneen purkujätteen käsittelyyn asianmukaisesti sekä alueiden 

luonnon eheyttämiseen ja monimuotoisuuden kehittämiseen esimerkiksi metsityk-

sillä senhetkisen maankäytön sääntelyn mahdollistamissa puitteissa.  

 

Elinkaarensa lopussa olevia aurinkopaneeleita voidaan hyödyntää kierrätyksessä. 

Tuotantoalueen laitteistoista ei aiheudu elinkaaren aikana ympäristöön päästöjä, 

pöly- tai hajuhaittoja. Laitteisto toimii automaattisesti ja itsenäisesti. Paneelikenttä-

alueilla ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta paahteiset olosuhteet voivat lisään-

tyä paikallisesti. 
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6 Suunniteltu sähköjärjestelmä ja sähkönsiirto 

 
6.1 Rakentaminen 

  

Rakentamisen aikaiset toimet kohdistuvat pääosin hankealueelle ja muualla nykyi-

nen maankäyttö säilyy ennallaan. Rakentamisen vaatima pinta-ala muodostuu au-

rinkopaneelien perustusalueista, aurinkovoimaloiden invertterialueista sekä aurin-

kovoimalan alueita yhdistävistä huoltoteistä, huoltorakennuksesta sekä rakennetta-

vien (2 kpl) sähköasemien alueista.  

 

Aurinkovoimalan rakentamisen aikana tarvitaan lisäksi väliaikaista varastointi-, py-

säköinti- ja työmaaparakkialueita. Väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan 

hankkeen jatkosuunnittelussa. Väliaikaiset alueet palautuvat aurinkovoimala-alu-

eeksi aurinkovoimalan valmistumisvaiheessa.  

 

Aurinkovoimalan sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoitta-

man pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Aurinkovoima-

loiden, huoltoteiden ja sisäisten maakaapelireittien sijainnit ovat alustavia ja tarken-

tuvat tuulivoimapuiston suunnittelun edetessä. 

 

Normaalisti sarjaan kytketyt aurinkopaneelit asennetaan yhteiseen telineeseen. Te-

line on metallirakenteinen ja mitoitettu kestämään paneelien painon sekä lumi- ja 

tuulikuorman. Koska rakenne on suhteellisen kevyt, telineet voidaan perustaa koh-

tuullisen kevyesti. Normaalit perustamistavat ovat paikasta riippuen pintabetoniele-

mentti, ruuvipaalu, kaivettu betonielementti, paaluperustus ja kallioankkurointi. 

 

 
Kuva 48. Kahteen suuntaan kääntyvä teline betoniperustuksella ja kiinteä teline 
ruuvipaaluilla. (Lähde: Electrical Expert Oy, Sähkönsiirron perusteet) 
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Aurinkopaneelialueille rakennetaan huoltotie, jota käytetään rakentamisen aikana ja 

myöhemmin huoltoihin. Varsinainen 5 m leveä tie rakennetaan invertterialueille. Ta-

sattujen invertterialueiden koko on noin 20*30 m, 40*30 m tai 60*60 m riippuen alu-

eelle tulevien invertterien määrästä, mikä taas riippuu yksittäisten paneelialueiden 

koosta. Invertteri on aurinkosähköjärjestelmän vaihtosuuntaaja. Se muuttaa panee-

leilta tulleen tasasähkön halutun taajuiseksi vaihtosähköksi. 

 
Kuva 49: Tyypillinen invertterialueen laitteisto, joka sisältää invertterin, muuntajan ja 
keskijännitekytkinlaitoksen. (Lähde: Electrical Expert Oy, Sähkönsiirron perusteet) 

 
Aurinkovoimalan sisäinen 20–30 kV sähkönsiirto aurinkovoimaloiden invertteriase-

milta sähköasemalle toteutetaan maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan kaape-

liojiin, jotka kaivetaan ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen. Kaapeliojat kaivetaan 

paneelialueilla erikseen suunniteltuja reittejä myöten. 

 

Aurinkovoimaloiden, huoltoteiden ja sisäisten maakaapelireittien sijainnit ovat alus-

tavia ja tarkentuvat aurinkovoimapuiston suunnittelun edetessä. Alla olevassa ku-

vassa (kuva 49) on esimerkkinä erään toiminnassa olevan aurinkovoimalan ra-

kenne. Aurinkovoimalaa varten on rakennettu huoltotiet ja invertterialueet (punaiset 

renkaat). Aurinkovoimaloiden ympäristössä ja välialueilla aikaisempi maankäyttö on 

säilynyt lähes ennallaan. 
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Kuva 50. Ilmakuva eräästä toiminnassa olevasta aurinkovoimalasta. Kuvaan on 
merkitty invertterialueet. (Lähde: Electrical Expert Oy, Sähkönsiirron perusteet)  

 

Aurinkopuistoihin rakennetaan myös omat sähköasemat (2 kpl). Sähköasemille tu-

lee sähköasemarakennus, jossa on tarvittavat apulaitteet ja keskijännitekojeisto. 

Lisäksi sähköasemalla on 400 kV ulkokytkinlaitos sekä päämuuntajat. Kolmikäämi-

päämuuntajan koko on noin 150-200/2x75-2x100 MVA / kpl. Muuntajien jännite on 

400/30/30 kV. Huittisissa päämuuntajia tulee 1-2 kpl / sähköasema. Sähköaseman 

pinta-ala on noin 120*100 m. 

 

Sähköasemille rakennetaan muuntajankuljetusta varten 300-450 tonnin kuljetuspai-

non kestävä tie. Tien tarvittava kantavuus riippuu kuljetettavan muuntajan painosta. 

Yleensä tien leveys suorilla osuuksilla noin 6 metriä ja mutkissa kuljetuskaluston 

tarpeen mukaan suunniteltu leveys ja kaarevuussäde. 

 

Aurinkovoimalan tarvitsemien sähköasemien rakentaminen tehdään samanaikai-

sesti muun aurinkovoimalaan liittyvän rakentamisen kanssa. 

 

6.2 Liittyminen valtakunnan verkkoon 

 

Huittisten aurinkohankealueet liittyvät kahdella erillisellä voimajohdolla olemassa 

olevaan Fingrid Oyj Huittisten 400 kilovoltin kytkinasemaan. Kytkinasema sijaitsee 

hankealueen keskellä ja ulkoisen sähkösiirron johdot jäävät käytännössä kokonaan 

hankealueelle (Kuva 51). 

 

Verkkoliityntä tapahtuu 400 kilovoltin jännitteellä.  
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Kuva 51. Hankealueen kytkinasema ja voimajohtokäytävät (Lähde: Electrical Expert 
Oy, Sähkönsiirron perusteet) 
 
Kytkinasemalta itään tulevat uudet johdot kulkevat osan matkaa nykyisten johtojen 

vierellä tai risteävät nykyisiä johtoja johtoalueella. Lännen puoleiset johdot asenne-

taan uusiin pylväisiin. 

 

Liittymisjohtopituudet ovat lyhyitä, pituuksiltaan välillä 1,4…2 km. Pylväät ovat ha-

rustettuja putkipylväitä sekä vapaasti seisovia ristikkorakenteisia pylväitä.  
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Kuva 52. Itäiselle hankealueelle suunnitellut erillispylväät (VE2 ja VE3). 

 

 
Kuva 53. Johtoaukea (Lähde: Fingrid Oyj) 
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400 kilovoltin harustettujen teräsputkipylväiden korkeus on 35–38 m ja vapaasti sei-

sovien ristikkorakenteisten yhteiskäyttöpylväiden korkeus on 50–55 m. (Kuva 53). 

 

Voimajohto rakennetaan saman aikaisesti muun aurinkovoimalaan liittyvän rakenta-

misen kanssa. Voimajohtopylvään perustukset toimitetaan rakenteen mukaan joko 

elementteinä tai paikallaan valuna.  

 

Pylväsrakenteet tuodaan työmaalle esivalmisteina ja kuumasinkittynä. Työmaalla 

osat liitetään, pylväs nostetaan nosturilla pystyyn ja asennetaan perustuksille. Kun 

kaikki pylväät ovat pystyssä tehdään johdinten ja johdin varusteiden asennus. 

 

6.3 Huolto 

 

Aurinkovoimaloiden tuotantoa ja kuntoa seurataan automaattisesti scada-järjestel-

män (engl. Supervisory Control And Data Acquisition) kautta. Järjestelmä kerää tie-

toa ja valvoo aurinkovoimalan toimintaa jatkuvasti. Lisäksi voimalalla käydään teke-

mässä vuosittain taajuusmuuttajien huoltoja ja puhaltimien tarkastukset. Muuntajien 

visuaalinen kuntotarkastus tehdään samalla kun taajuusmuuttajat tarkastetaan. 

Tarvittaessa tehdään paneelien puhdistukset sekä mahdollinen vesakon poisto pa-

neelialueilta. Aurinkopaneelin sähköisiä liitoksia tarkkaillaan myös lämpökameralla. 

Aurinkopaneelit itsessään eivät tarvitse varsinaista huoltoa puhdistuksen lisäksi. 

 

Voimajohtojen käyttö- ja kunnossapito vaatii säännöllisiä huoltoja ja tarkastuksia. 

Tarkastuksia tehdään noin vuoden välein. Tarkastukset tehdään johtoalueelle ja 

johdolle kävellen johtoaukealla. Myös lentotarkastuksia voidaan tehdä, mutta koska 

kyseessä on erittäin lyhyet johdot ei tämä tule kyseeseen kustannussyistä, muutoin 

kuin Fingrid Oyj:n johtotarkastusten yhteydessä. 

 

6.4 Elinkaari 

 

Aurinkovoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 30–35 vuotta, mutta kylmissä olo-

suhteissa niiden käyttöikä voi olla jopa 40 vuotta. Perustukset ja telineet mitoitetaan 

50 vuoden käyttöiän mukaisesti. Taajuusmuuttajien käyttöikä on n 15–30 vuotta, 

jonka jälkeen niitä todennäköisesti uusitaan. Käyttöikään vaikuttaa huomattavasti 

laitteiston jäähtyvyys/lämpötila. 

 

Sähköaseman normaali käyttöikä on noin 50–60 vuotta ja muuntajilla noin 40 

vuotta. Muuntaja käyttöikää voidaan pidentää noin 20–25 vuoden jälkeen tehtävällä 

perushuollolla noin 50–55 vuoteen saakka. Muuntajan käyttöikään vaikuttaa oleelli-

sesti eristeöljyn kunto ja kosteus. 
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Teräsputkipylväillä olevan voimajohdon ikä on noin 60–80 vuotta. Johdon ikään vai-

kuttaa ilman ja ilmaston ominaisuudet, kuten alueen tuulisuus, jäätävyys sekä ilman 

saasteet. 

 

6.5 Materiaalien kierrätys 

 

Nykyaikaiset aurinkopaneelit ovat hyvin kierrätettävissä. Lähes kaikki lasi ja ulkoiset 

metalliosat voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen sellaisenaan. Loput materiaalit 

lämpökäsitellään, jolloin kapseloitu muovi haihtuu ja pii voidaan jatkokäsitellä. Pro-

sessissa haihtuva muovi on mahdollista käyttää uudelleen lämpöenergian lähteenä. 

Lämpökäsittelyn jälkeen piimoduuli erotetaan ja näistä keskimäärin 80 % voidaan 

käyttää uudelleen uusien paneelien valmistuksessa. Jäljelle jäänyt pii käytetään uu-

sien piimoduulien valmistukseen. Näin toimimalla piimateriaalin kierrätysaste on 

parhaimmillaan jopa 85 %. 

 

Ohutkalvopohjaiset paneelit puolestaan murskataan. Paneelityypistä riippuen keski-

määrin 95 % puolijohdemateriaalista käytetään uudelleen. Prosessista jää jäljelle 

lähinnä lasimurskaa, joka voidaan kierrättää esimerkiksi uusien aurinkopaneelien 

valmistuksessa. 

 

Aurinkovoimalan purkuprosessi on vastaava kuin rakentaminen. Voimajohdon pu-

russa kaikki pylväät ja johdinmetallit ovat 100-prosenttisesti kierrätettävissä. Paikal-

laan valettavat perustukset piikataan noin 300 mm maanpinnan alapuolelle ja jäte-

tään maahan mikäli ei ole erityistä syytä poistaa niitä. 

 

Maahan asennetut kaapelit poistetaan käytön loputtua maasta ja kierrätetään (me-

talli ja muovi/pex). Sähköaseman komponentteja voidaan vielä uudelleen käyttää 

tai laittaa kierrätykseen. 

 

 

7 Ympäristövaikutusten arviointi ja menetelmät 

  

7.1 Arvioitavat vaikutukset 

  

Laissa 252/2017 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tarkoitetaan ympäristö-

vaikutuksella hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia: 

 

- väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  

- maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luon-

non monimuotoisuuteen  

- yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan 
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ja kulttuuriperintöön  

- luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä  

- näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

 

Ympäristövaikutusten arviointi kohdennetaan hankkeen todennäköisesti merkittä-

viin ympäristövaikutuksiin. Tässä hankkeessa keskeisimpiä vaikutuskokonaisuuksia 

ovat rakentamisvaiheen aiheuttama ympäristön muokkaaminen aurinkovoimalan 

tarvitseman laajan, tasaisen maapinta-alan aikaansaamiseksi, sekä voimalan ra-

kentamis- ja käyttövaiheiden lisääntyneen alueliikenteen aiheuttamat päästöt ja ym-

päristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakennustöiden 

ja käytön aikaisten vaikutusten lisäksi voimalan käytöstä poistamisesta mahdolli-

sesti aiheutuvat vaikutukset. 

 

Merkittävin positiivinen vaikutus on tuottaa valtakunnan tasolla merkittäviä määriä 

vähäpäästöistä sähköä, jolla on vaikutusta myös Suomen sähköntuotannon omava-

raisuuteen. 

 

Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan toteutusvaihtoehtojen VE1-VE3:n 

osalta, jossa tarkastelun kohteena on sähköntuotanto Sun 2 Oy:n Huittisiin raken-

nettavalla aurinkovoimalalla. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia verrataan 0-vaihto-

ehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksiin. Vaikutusarvioinnissa tar-

kastellaan pääasiassa hankealueella tapahtuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. 

Alueen ulkopuolelle ulottuvan toiminnan osalta arvioidaan lähinnä rakentamiseen ja 

toimintaan liittyvän liikenteen aiheuttamia vaikutuksia. Yhteisvaikutuksia alueen ny-

kyisen käytön ja tiedossa olevien tulevien hankkeiden kanssa tarkastellaan osana 

vaikutusten arviointia.  

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin perustana käytetään muun muassa alueen histo-

riatietoja, kaavoitusta, luontoselvityksiä ja asiantuntijalausuntoja. Arvioinnin suoritta-

vat ympäristövaikutusten arviointiin perehtyneet asiantuntijat. Kansalaisten ja eri 

sidosryhmien tärkeiksi kokemista asioista saadaan tietoa mm. tiedottamis- ja kuule-

mismenettelyjen yhteydessä. 

 

7.2 Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön 

  

Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön voivat olla joko välittömiä 

tai välillisiä. Hankkeen aiheuttamat muutokset voivat vaikuttaa nykyiseen maan-

käyttöön tai tulevaisuudessa tehtävään maankäytön suunnitteluun. Lisäksi välillisiä 

vaikutuksia voi syntyä esimerkiksi ympäristön häiriötekijöiden muutoksista, kuten 

lisääntyvästä tai vähenevästä liikenteestä. 
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Hankealueen maankäytön nykytila selvitettiin kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin pe-

rustuen sekä käynneillä hankealueella. Ympäristövaikutusten arviointia varten selvi-

tettiin välittömän vaikutusalueen julkiset voimassa ja suunnitteilla olevat kaavat 

sekä muut maankäytön suunnitelmat. Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan hank-

keen vaikutuksia sekä nykyiseen että tulevaisuudessa tehtävään kaavoitukseen ja 

maankäyttöön. Vaikutusten arvioinnin suorittaa maankäytön suunnittelun asiantun-

tija. 

 

7.3 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

 

Hankealueen arvokkaiden kohteiden selvittämiseksi toteutettiin selvitys, jonka pe-

rusteella hankealueella ei sijaitse erityisiä arvokkaita maisema-alueita, merkittäviä 

kulttuuriympäristöjä tai muinaismuistoalueita. Hankealueella ei sijaitse Museoviras-

ton suojelemia rakennuksia tai kulttuuriympäristöjä. Noin 400 m päässä hankealu-

eesta sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Raijalan 

kylä. Vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia muutoksia ja niiden 

vaikutuksia maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilaan. Nykytilan kuvauksen laa-

dinnasta vastaa aiheeseen perehtyneet asiantuntijat.  

 

Vaikutusten arvioinnissa kuvataan muun muassa se, miten hanke vaikuttaa valta-

kunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, vanhoihin kyliin ja tyypilliseen sa-

takuntalaiseen peltomaisemaan hankealueen ympärillä. Hankkeen vaikutusten arvi-

ointi suoritetaan asiaan perehtyneiden asiantuntijoiden toimesta. Huomiota kiinnite-

tään erityisesti alueen arvokohteisiin, läheiseen asutukseen ja virkistysalueisiin. 

Vaikutusalueet eri hankevaihtoehdoille on arvioitu Liitteissä 18–20. 

 

7.4 Vaikutukset liikenteeseen 

  

Hankkeen toteutuminen lisää rakennusvaiheen aikaista liikennettä alueella. Raken-

nusvaiheessa rakennustyömaan työntekijät kulkevat työmaalla ja aurinkovoimalan 

rakennusmateriaaleja tuodaan noin 2000 kontillista alueelle. Välivarasto sijaitsee 

Huittisissa lähellä hankealuetta, joten lähiliikenteen määrä nousee. Alueelle on 

suunniteltu tuotavaksi 10 kaivinkonetta vuoden ajaksi. Käytön aikana liikennöintiä 

on alueella, kun tehdään huoltotarkistuksia ja kasvustonkäsittelyä. Töistä aiheutuva 

huoltoliikenne on vähäistä. 

 

Liikennevaikutukset rakennus- ja käyttövaiheessa arvioidaan suhteuttamalla raken-

tamisen ja voimalan ylläpidon aiheuttamat liikennemäärät + ajoneuvot lähimpien 

pääteiden liikennemääriin. Myös vaikutuksia alempaan tieverkostoon arvioidaan eri-

tyisesti liikenneturvallisuuden kannalta.  
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Aurinkopaneelit voivat aiheuttaa häikäisyä lentoliikenteelle auringon säteilyn heijas-

tuessa niiden pinnasta. Lentoasemien läheisyyteen suunniteltavien aurinkovoima-

loiden sijoittelun yhteydessä on syytä selvittää mahdolliset häikäisyvaikutukset len-

toliikenteelle.  Alueen lähimmälle lentokentälle (varalaskeutumisalueelle) on matkaa 

kuitenkin yli 10 kilometriä, joten voidaan todeta, että heijastuminen ei vaikuta lento-

koneiden laskeutumiseen tai nousuun. Asia voidaan varmistaa pyytämällä arviointi 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ltä (ELY-keskus 2022). 

 

Aurinkopaneelien sijainti matalalla ei aiheuta häikäisyä lähialueelle. Vaikutusalueet 

on arvioitu LIITTEISSÄ 18-20. 

 

7.5 Meluvaikutukset 

  

Hanke aiheuttaa meluvaikutuksia erityisesti rakennusvaiheessa. Käytön aikana me-

luvaikutukset ovat lähtöisin liikenteestä alueella. Vaikutusarvioinnissa meluvaikutuk-

sia tarkastellaan aiempien mittaus- ja tutkimustietojen perusteella. Arvioinnin suorit-

tavat meluvaikutuksiin perehtyneet asiantuntijat. 

  

7.6 Vaikutukset ihmisten terveyteen ja elinoloihin 

 

Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan 

hyödyntämällä muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä arvioita muun muassa il-

manlaatu-, melu- ja liikennevaikutuksista. YVA-ohjelman kuulemisessa tai kommen-

toimisajan kuluessa sidosryhmien esille tuomat mahdolliset vaikutukset arvioidaan 

asiantuntijoiden merkittäviksi arvioitujen vaikutusten lisäksi.  

 

Arvioinnissa huomioidaan alueen nykyinen käyttö ja tarkastellaan hankkeesta ai-

heutuvia muutoksia käyttöön. Tausta-aineistona käytetään hankealuetta kuvaavia 

tietoja, kuten esimerkiksi asutuksen ja virkistysalueiden sijoittumista. Terveyteen 

kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen arvioituja vaikutuksia kun-

kin vaikutuksen terveysperusteiseen ohjearvoon tai suositukseen. Tällaisia vaiku-

tuksia saattavat aiheuttaa esimerkiksi liikenne sekä vaikutukset pinta- ja pohjave-

siin. Hankkeen riskinarvioinnissa huomioidaan rakennus- ja käyttövaiheen aikana 

tapahtuvat mahdolliset poikkeustilanteet, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten tervey-

teen. Lisäksi YVA-selostuksessa tarkastellaan yleispiirteisesti hankkeen rakentami-

sen ja toiminnan aikaisia elinkeino- ja työllisyysvaikutuksia. Arvioinnin suorittavat 

ympäristövaikutuksien arviointiin perehtyneet asiantuntijat. 

 

Hankkeen voidaan arvioida vaikuttavan lähiasutuksen asumisviihtyvyyden mm. 

maiseman muutoksen ja lisääntyvän liikenteen vuoksi. Lisäksi asutuksen arvon ale-

nemista pelätään. Hankkeen toteuduttua luonnonympäristöt muuttuvat ainakin 
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osittain energiantuotantoalueiksi, mikä voi vaikuttaa virkistyskokemukseen. Aurin-

kopaneelikentän toteuttaminen vähentää metsätalouden alueita. Toisaalta hank-

keen toteutuessa tiestöä parannetaan ja alueen saavutettavuus paranee. Hanke 

tuo myös tulo- ja työllisyysvaikutuksia. Aurinkoenergian tuotantoalueen elinkaaren 

aikana kunta saa myös verotuloja, joilla kuntaa voidaan edelleen kehittää ja sen 

palveluita parantaa 

 

 

7.7 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin  

 
7.7.1 Vaikutukset yleisesti 

 

YVA-selostuksessa arvioidaan ne vaikutukset, joita hankkeen toteuttamisella on 

kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huomionarvoisiin lajei-

hin sekä Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muihin luontokohteisiin. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon olemassa oleva ohjeistus kos-

kien luonto- ja Natura-vaikutusten arviointia. Lisäksi tarkastellaan laajemmin vaiku-

tuksia luonnon monimuotoisuuteen ja vuorovaikutussuhteisiin kuten ekologisiin yh-

teyksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon sekä suorat että epäsuorat vaikutukset ja 

arvioidaan vaikutusten merkittävyys. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ote-

taan huomioon luontokohteiden ominaispiirteet ja lajien elinympäristö- ja kasvupaik-

kavaatimukset sekä arvioinnit luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta Suomessa. 

 

Hankkeen rakennusvaihe aiheuttaa ympäristön kasvillisuuteen ja eläimiin lyhytai-

kaisia vaikutuksia melun ja liikenteen lisääntyessä, mutta suurin osa vaikutuksista 

on pitkäaikaisia metsien hakkuun ja maan tasoituksen muuttaessa alueen luontoa 

ja maisemaa huomattavasti. Puuaineen haketus ja levitys voi muuttaa maanpinnan 

kasvillisuutta. Hankkeesta aiheutuu haittaa metsätaloudelle metsätalouskäytössä 

olevan maapinta-alan vähenemisen seurauksena, mutta toisaalta hanke tuottaa 

mm. Metsäteollisuudelle välttämätöntä sähköenergiaa. 

 

Hanke ei tuota uutta käyttövesi- ja viemäriverkoston tarvetta. Hanke ei liity käyttö-

vesi- ja viemäriverkkoon, sillä hanke ei tarvitse käytön aikana käyttövettä eikä tuota 

jätevettä. Olemassa olevan Fingrid Oyj:n kantaverkkolinjan sijainti on optimaalinen, 

sillä tarve siirtoinfrastruktuurin rakentamiselle jää minimaaliseksi. Hankealueella 

tuotettu aurinkosähkö siirtyy sijaintinsa vuoksi miltei suoraan valtakunnan sähkö-

verkkoon. 

  

7.7.2 Vaikutukset kasvillisuuteen 
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Hankkeen toteuttamiseksi hankealueen metsiä täytyy raivata aurinkovoimalan 

tieltä. Hankkeessa alueet tasataan ja kaikki ainespuutavaran poiston jälkeinen puu-

aines haketetaan ja levitetään katteeksi paikan päällä. Lisäksi aurinkovoimalan ra-

kentamiseksi täytyy metsäautotietä parantaa ja lisätä teiden määrää alueella.  

 

Tutkimusalueen kasvillisuuden nykytilan ja hankkeen mahdollisten vaikutusten sel-

vittämiseksi suoritettiin kasvillisuusselvitys. Selvityksessä kasvillisuutta inventointiin 

27.5., 12.6. ja 17.6.2022 aikana, jolloin alueen potentiaalisia kohteita kierrettiin läpi. 

Näitä olivat ilmakuva- ja karttatarkastelun perusteella arvioidut paikat (Hankonen & 

Ahlman 2022). Tausta-aineistona käytettiin muun muassa Metsäkeskuksen paikka-

tietoaineistoa (Metsäkeskus 2022). 

 

Jokainen arvokas kohde piirrettiin kartta- ja ilmakuvapohjalle ja niistä kirjoitettiin 

yleisluonnehdinta, uhanalaisuusluokitus sekä maankäyttösuositukset. Maastotöiden 

aikana kirjattiin lajilistalle kaikki havaitut putkilokasvit, myös villiintyneet koriste- ja 

hyötykasvit. Selvityksessä käytetty nimistö on Suuren Pohjolan Kasvion (Mossberg 

& Stenberg 2005) mukainen. Tutkimusalue saatiin inventoitua varsin kattavasti, sillä 

valtaosa alueella on runsaasti ojitettuja aloja sekä tavanomaisessa metsätalouskäy-

tössä olevia metsämaita (Hankonen & Ahlman 2022). 

 

7.7.3 Vaikutukset eläimiin 

  

Hankkeen alueilla suoritettiin selvityksiä pesimälinnuston sekä EU:n luontodirektii-

vin liitteen IV(a) perusteella suojeltujen liito-oravien, lepakoiden ja viitasammakko-

jen kartoittamiseksi hankealueilla. Lisäksi tehdään selvitys alueella tavattavista ni-

säkkäistä. Selvitysten tuloksia ja asiantuntijan lausuntoa käytetään yhdessä aiem-

pien luontohavaintojen ja -selvitysten kanssa hankkeesta aiheutuvien ympäristövai-

kutusten arviointiin.  

 

Hankkeen alueilla suoritettiin liito-oravaselvitys alueella mahdollisesti olevien liito-

oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittämiseksi. Tutkimusalueen liito-ora-

ville potentiaaliset alueet kierrettiin huolellisesti läpi 24.3., 1.4., 3.4. ja 21.4.2022, 

jolloin lumi oli sulanut riittävästi puiden tyviltä hyvissä sääolosuhteissa. Inventoin-

tien aikana metsärakenteen puolesta potentiaalisilta kohteilta etsittiin liito-oravien 

jätöksiä puiden runkojen tyviltä. Kohdealueilta tutkittiin järeähköjen puiden tyvet, 

vaikka liito-orava ei tyypillisesti suosi esimerkiksi mäntyjä. Erityisesti huomiota kiin-

nitettiin kuusiin, koivuihin, leppiin, raitoihin ja haapoihin. (Ahlman 2022) 

 

Hankkeen alueilla suoritettiin viitasammakkoselvitys. Selvityksen maastotyöt tehtiin 

5.5. ja 15.5.2022 pesimälinnustoselvityksen yhteydessä. Molemmat ajankohdat oli-

vat sääolosuhteiltaan sopivia, koska aamut olivat vähätuulisia ja tuuli yltyi vasta 
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inventointien lopussa. Tutkimusalueella kierrettiin lajille mahdollisesti soveliaat pai-

kat, kuten Mouhisuon keskiosat, Suvisuonoja ja Suontausta lähellä olevien peltojen 

ojat. Vaikka kaikki paikat osoittautuivat potentiaaliltaan heikoksi jo ensimmäisellä 

inventointikierroksella, tarkastettiin ne varmuuden vuoksi uudelleen. Tarkastukset 

tehtiin molemmilla kerroilla huolellisesti siten, että sopivilla paikoilla kuunneltiin eri 

kohdissa lajin soidinääntelyä useita minuutteja. Viitasammakot ovat hyvin arkoja ja 

voivat säikähtäessään pysytellä pitkään piilossa. Tarkoituksena oli havaita ja paikal-

listaa mahdolliset lisääntymispaikat sekä arvioida yksilömäärä mahdollisimman tar-

kasti. Viitasammakoiden soidinkausi alkoi monin paikoin poikkeuksellisen myöhään 

toukokuun alkupuolella kylmään kevään vuoksi. Kartoitukset tehtiin lajin soidinkau-

della, jolloin se oli varmuudella käynnissä. (Ahlman 2022) 

 

Tausta-aineistona liito-orava- ja viitasammakkoselvityksille hyödynnettiin Lajitieto-

keskuksen havaintorekisteriä (Suomen Lajitietokeskus 2022) ja Maurialan luonto-

selvitysraporttia (Ahlman 2019). Näitä hyödynnetään myös laajemmin selvitettä-

essä hankkeen mahdollisia vaikutuksia ympäröivään luontoon.  

 

Osana hankesuunnittelua toteutettiin myös lepakoiden lisääntymisaikainen selvitys, 

jonka tavoitteena oli selvittää lepakoille mahdollisesti tärkeät alueet. Suomessa on 

vakiintunut menetelmä, jonka mukaan lepakoita kartoitetaan kolmella käyntikierrok-

sella kesä-, heinä- ja elokuussa (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys 2012). Lepa-

koita havainnoitiin yhteensä yhdeksänä yönä noin klo 22.00–4.00 välisenä aikana 

kulkemalla sekä hiljalleen pyöräillen että paikoin myös kävellen alueen ja sen lähei-

syyden teitä ja metsäalueita läpi. Selvitys tehtiin suuren pinta-alan vuoksi yleispiir-

teisenä.  

 

Havainnointia tehtiin sopivan tyyninä ja lämpiminä ajankohtina lämpötilan ollessa 

vähintään 9 °C, jolloin voidaan olettaa lepakoiden saalistavan aktiivisesti. Tyypilli-

sesti lämpöä oli kuitenkin reilusti yli kymmenen astetta. Kävelyn ja pyöräilyn aikana 

detektorin taajuutta vaihdeltiin jatkuvasti, jotta eri aaltopituudella ääntelevät lajit voi-

tiin havaita ja erottaa toisistaan. Maastoinventoinneissa keskityttiin lähinnä saalis-

tusalueiden etsimiseen. Havainnoinnissa käytettiin ultraäänidetektoria (Petterson D 

200), joka muuntaa korkeat kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi (Ahlman 

2022).  

 

Hankealueilla toteutettiin myös pesimälinnustoselvitys, jonka tavoitteena oli löytää 

tutkimusalueella mahdollisesti olevat huomionarvoisten lajien reviirit ja linnustolli-

sesti arvokkaat alueet. Linnustoa inventoitiin pesimäaikana kymmenen päivän ja 

neljän yön aikana maalis-kesäkuussa 2022. Selvityksessä käytettiin sovellettua kar-

toituslaskentaa. Kartoituslaskennat suoritettiin osin muiden selvitysten ohessa, 

minkä lisäksi tehtiin kaksi linjalaskentaa ja yksi pistelaskentakierros, jonka aikana 
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kierrettiin myös kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella potentiaalisia kohteita, ku-

ten luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia soita sekä keskimääräistä iäkkääm-

piä metsiä. Yhteensä koko tutkimusalue kierrettiin järjestelmällisesti läpi vähintään 

kahdesti. Reviirihavainnot kirjattiin ylös ja havaintoaineiston avulla laskettiin kullekin 

alueella havaitulle lajille keskitiheys neliökilometriä kohden.  Painopisteenä olivat 

uhanalaiset, EU:n lintudirektiivin liitteen I-lajit sekä Suomen erityisvastuulajit. Kartoi-

tuslaskennassa merkittävien lajien reviirit merkittiin kartalle paikan päällä maas-

tossa ja sijainti varmistettiin GPS-vastaanottimen avulla. Alueen pinta-alaan ja 

melko yksipuolisiin elinympäristöihin nähden linnustoselvitystä pidettiin kattavana. 

Selvitysraportin mukaan suurella todennäköisyydellä huomionarvoisten lajien reviirit 

löydettiin (Ahlman 2022d). 

 

 

7.8 Vaikutukset maa- ja kallioperään ja pohjavesiin sekä vesistöön 

 

7.8.1 Vaikutus maa- ja kallioperään 

 

Aurinkovoimalan vaikutus maa- ja kallioperään on yleensä paikallista ja vähäistä. 

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen tulee kuitenkin selvittää, jotta niihin liittyvät 

haitat voidaan tarvittaessa huomioida hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Samalla tulee tarkastella happamien sulfaattimaiden mahdollisia vaikutuksia pohja- 

ja pintavesiin. Voimalan rakentamisen aikana maaperään voi päästä vähäisessä 

määrin ja paikallisesti polttoaineita tai kemikaaleja häiriö- tai onnettomuustilan-

teessa esimerkiksi työkoneen vian myötä.  

 

Vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioidaan asiantuntijatyönä. 

Hankkeen vaikutuksia maa- ja kallioperään arvioidaan huomioiden mahdollisten ke-

mikaalien käyttö ja varastointi sekä onnettomuusriskit. Vaikutuksia arvioidaan han-

kealueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Rakentamisen ja toiminnan aikaiset 

sekä tiettyjen voimajohto-osuuksien purkamisen vaikutukset maa- ja kallioperään 

arvioidaan suunnitteluaineiston ja julkisesti saatavilla olevan aineiston perusteella.  

 

7.8.2 Vaikutus pohjavesiin ja vesistöön 

 

Aurinkovoimalan vaikutus pohjavesiin ja vesistöön on luultavasti vähäistä. Kuitenkin 

vaikutuksia voi olla, ja erityisesti tulee tarkastella happamien sulfaattimaiden mah-

dollisia vaikutuksia pohja- ja pintavesiin. Rakentamisesta voi aiheutua myös kiinto-

aineskuormitusta tai onnettomuuden sattuessa kemikaalien tai polttoaineiden pää-

syä jokiin ja muihin vesistöihin. Aurinkovoimalan käytössä ei synny jätteitä, joka 

voisi pilata vesistöjä. 
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Hankkeen vaikutuksia pohjavesiin ja vesistöihin arvioidaan huomioiden mahdollis-

ten kemikaalien käyttö ja varastointi sekä onnettomuusriskit. Vaikutuksia arvioidaan 

hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Rakentamisen ja toiminnan aikai-

set sekä tiettyjen voimajohto-osuuksien purkamisen vaikutukset arvioidaan suunnit-

teluaineiston ja julkisesti saatavilla olevan aineiston perusteella.  

 

7.9 Vaikutukset ilmastoon 

 

Hanke edistää keskeisesti ilmastonmuutoksen torjumista, kun se osaltaan lisää uu-

siutuvan, kotimaisen energian käyttöä sähkön tuottamiseen. Rakennusvaiheessa 

aiheutetaan kuitenkin samalla hiilijalanjälkeä. Hanke vaikuttaa ilmastoon myös met-

sien hiilinielun muutosten kautta, kun hankkeen vaatima pinta-ala raivataan met-

sästä. Tällöin paikallinen metsän potentiaali toimia hiilinieluna vähenee. Alue metsi-

tetään kuitenkin uudelleen toiminnan loppumisen jälkeen. Lisäksi aurinkovoimalan 

rakentaminen voi lisätä tuulisuutta ja paneelikenttäalueilla ilmaston lämpenemisen 

vaikutuksesta paahteiset olosuhteet voivat lisääntyä. 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamaa metsien 

pinta-alan vähenemisen vaikutusta hiilinielunäkökulmasta. Arvioinnissa huomioi-

daan aurinkovoiman positiivinen vaikutus muiden sähköntuotantotapojen tarpeen 

vähenemisenä sähkönkulutuksen pysyessä ennallaan. Lisäksi YVA-selostuksessa 

tehdään riskienarviointi tuulisuuden lisääntymisestä ja sen mahdollisista vaikutuk-

sista, sekä siitä, miten ilmastonmuutos, sään ääri-ilmiöt ja muut ilmastoriskit voivat 

mahdollisesti vaikuttaa laitoksen rakentamiseen ja toimintaan. Arvioinnista vastaa 

ilmastovaikutuksiin perehtynyt asiantuntija.  

 

7.10 Onnettomuus ja häiriötilanteiden vaikutukset 

 

Arviointi perustuu ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseen aurinko-

voimalan rakentamisen ja käytön aikana. Arviointiselostuksessa kuvataan mahdolli-

set onnettomuus- ja häiriötilanteet, niiden todennäköisyys ja suuruus. Hankkeella ei 

ole suuronnettomuus- tai katastrofiriskejä lisääviä vaikutuksia. Laitteiden tulipalo-

riski on hyvin alhainen, mutta mahdollinen. 

 

7.11 Muut vaikutukset 

 

Arviointiselostuksessa huomioidaan hankkeen purkamisen aiheuttamat vaikutukset 

YVA-lain edellyttämän elinkaariajattelun mukaisesti.  

 

7.12 Yhteisvaikutukset 
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Hankealueen lähiympäristön muut toimijat tunnistetaan ja mahdolliset hankkeet ku-

vataan. Niiden yhteisvaikutukset arvioidaan. 

 

7.13 Vaihtoehtojen vertailu 

 

Tarkasteltavassa hankkeessa on arvioitavana kolme erilaista vaihtoehtoa (VE1, 

VE2 ja VE3). Hankevaihtoehtojen vaikutuksia verrataan nykytilaan (VE0). Hank-

keen toteuttamatta jättämisen osalta tarkastellaan tilannetta, jossa hanketta ei to-

teuteta, vaan alue ja sen nykyinen toiminta säilyvät ennallaan.  

 

Ympäristövaikutusten vertailusta ja vaikutusten voimakkuudesta laaditaan yhteen-

veto sekä sanallisena että taulukkomuodossa. Kunkin osa-alueen kohdalla selvite-

tään nykytilanne ja verrataan hankevaihtoehtoa siihen. Ympäristövaikutuksia arvioi-

daan monipuolisesti ja niiden voimakkuuden määrittelyssä otetaan huomioon myös 

se, miten voimakkaina hankkeen vaikutuspiirin asukkaiden ja vapaa-ajan viettäjät 

kokevat vaikutukset. Arvioitujen ympäristövaikutusten perusteella arvioidaan hanke-

suunnitelman toteuttamiskelpoisuus. Mikäli vaikutusarvioinnissa ilmenee, että arvi-

oitu vaihtoehto on toteuttamiskelvoton, tuodaan se selkeästi ja avoimesti esille 

YVA-selvityksessä. 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa hyödynnetään IMPERIA-hankkeessa kehitettyä 

vaikutusten merkittävyyden arviointimenetelmää eli ARVI-lähestymistapaa, jossa 

merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 

Vaikutuskohteen herkkyys muodostuu osatekijöistään: lainsäädännöllinen ohjaus, 

yhteiskunnallinen merkitys ja alttius muutoksille. Muutoksen suuruus muodostuu 

osatekijöistään: muutoksen voimakkuus ja suunta, alueellinen laajuus ja ajallinen 

kesto. (IMPERIA-hankkeen dokumentti ”Ohje vaikutusten merkittävyyksien arvioin-

tiin – ARVI-lähestymistapa”) 
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Kuva 54. Vaikutusten merkittävyyden johtaminen osatekijöistä (IMPERIA-hankkeen 
dokumentti ”Ohje vaikutusten merkittävyyksien arviointiin – ARVI-lähestymistapa”) 

Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden 

ja  

vaikutuskohteen arvon perusteella. Arvioinnissa hyödynnetään alla olevaa tauluk-

koa, jossa myönteiset vaikutukset ovat vihreällä ja kielteiset punaisella. Taulukko 

on ohjeellinen ja etenkin tapauksissa, joissa vaikutuksen suuruus ja kohteen tär-

keys ovat asteikon eri päistä (esim. herkkyys suuri tai erittäin suuri ja muutos vähäi-

nen), taulukon ehdottamaan arvoon kannattaa suhtautua varauksella.  

 

Taulukko 3. Vaikutusten kokonaismerkittävyyden arviointiasteikko (IMPERIA-hank-

keen dokumentti ”Ohje vaikutusten merkittävyyksien arviointiin – ARVI-lähestymis-

tapa”) 

 

 
 



Sun 2 Oy: YVA-ohjelma 87 (86) 
 

 
 12.10.2022 Työ 13482Y22A 
 
 
 

A-Insinöörit Teollisuus- ja talotekniikka Oy PL 428, 33101 Tampere Puhelin 03 2680 111 Y-1836205-0 

www.ains.fi Kuokkamaantie 4 a, Tampere etunimi.sukunimi@ains.fi Kotipaikka: Tampere 

  

7.14 Haittojen ehkäisy ja lieventäminen 

  

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana selvitetään mahdollisuuksia ehkäistä, rajoit-

taa ja hallita hankkeen haittavaikutuksia. Selvitys vaikutusten lieventämistoimenpi-

teistä esitetään arviointiselostuksessa. Tämän lisäksi hankkeen toteuduttua haital-

listen vaikutuksen vähentämiseen pyritään seurannan ja valvonnan keinoin. Hank-

keen suunnittelussa ja vaikutusten lieventämistoimenpiteissä huomioidaan paras 

käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja hankevastaava seuraa aktiivisesti alan kehitystä 

sekä ottaa hyviksi todetut ratkaisut huomioon hankesuunnitelmissaan. 

 

7.15 Epävarmuustekijät 

 

YVA-lain 252/2017 mukaan hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hank-

keen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. 

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyy luonnollisesti epävarmuustekijöitä, joista kes-

keisimpiä ovat lähtötietojen laatu, vaikutusten arvottamisen kriteeristö ei ole yksise-

litteinen, vaan vaikutusten arviointi on asiantuntija-arviointia, ihmisten näkemykset 

voivat poiketa toisistaan eikä matemaattinen mallintaminen ei koskaan kuvaa täy-

dellisesti todellisuutta. Arviointiin vaikuttaa myös aina arvioinnin teon ajankohta ja 

sen suhde hankkeen aikatauluun ja hankkeen etenemiseen. Lisäksi arviointiin on 

aina käytettävissä rajallinen määrä resursseja, joten kaikkea mahdollista ei voida 

huomioida. Olennaista kuitenkin on huomioida riittävästi kyseisen hankkeen kan-

nalta merkittävät asiat ja tiedostaa ja huomioida epävarmuudet suunnittelussa ja 

päätöksenteossa, sekä arvioida epävarmuuksien merkittävyyttä arvioinnin luotetta-

vuudelle. Epävarmuuksia ja niiden vaikutusta tämän hankkeen ympäristövaikutus-

ten arvioinnille kuvataan YVA-selostuksessa. 
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