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1 JOHDANTO
Infinergies Finland Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimalan rakentamista Siikalatvaan
Kestilän Kokkonevan alueelle. Tässä tarveharkintahakemuksessa esitetään hankkeen
perustiedot sekä arvio hankkeen mahdollisista ympäristövaikutuksista.

2 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI
Hankealue sijaitsee Siikalatvan kunnassa noin 11 kilometrin etäisyydellä Kestilän
kuntataajaman kaakkoispuolella (Kuva 1).

Kuva 1. Hankealueen sijainti.

Hankealue on kooltaan noin 580 ha. Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Tuulipuisto koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta perustuksineen, niitä yhdistävistä
maakaapelista ja tuulivoimaloita yhdistävistä teistä (Kuva 2). Sähkönsiirto
kantaverkkoon toteutetaan hankealueelta sähköasemalle maakaapelilla.
Tuulipuiston suunniteltujen enintään yhdeksän voimalan kokonaiskorkeus tulee
olemaan enintään 250 metriä. Voimaloiden nimellisteho olisi n. 3 – 6 MW. Puiston
kokonaisteho tulee olemaan alle 30 MW.
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Rakennus- ja asennusvaiheessa jokaisen tuulivoimalan ympäriltä raivataan puustoa noin
hehtaarin alueelta (100 m x 100 metrin alueelta). Tuulivoimalat rakennetaan joko
maanvaraiselle teräsbetoniperustukselle tai kalliovaraiselle perustukselle.
Perustamistavan valintaan vaikuttavat alueen maaperäolosuhteet ja myös valittava
tuulivoimalatyyppi. Tuulivoimaloilla voi olla erilaisia perustamistapoja
tuulipuistoalueella. Teräsbetoniperustuksen vaadittava koko vaihtelee
tuulivoimalatoimittajasta ja tornityypistä riippuen, mutta perustuksen halkaisija on noin
25–30 metriä ja korkeus noin 2-4 metriä. Maanvaraisen teräsbetoniperustuksen lisäksi
myös kalliovarainen perustus voi tulla kyseeseen, jolloin käytettävän betonin määrä on
pienempi ja louhintaa tarvitaan vähemmän. Tuulivoimaloiden perustamistekniikka
tarkentuu hankkeen edetessä.

Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää alueella sijaitsevia metsäautoteitä. Teiden
kantavuutta on osin parannettava täysperävaunuajoneuvoille soveltuviksi.  Myös teiden
leveyttä on paikoin kasvatettava, siten että tuulivoimaloiden komponentit on
mahdollista kuljettaa alueelle (minimileveys käytettävästä kalustosta riippuen on noin 5
– 6 metriä). Tarve kokonaan uusien teiden rakentamiselle tarkentuu suunnittelun
edetessä.
Tuulipuiston sisällä voimalat liitetään toisiinsa 20 kV maakaapeleilla. Maakaapelit
sijoitetaan kunnostettavien ja rakennettavien teiden viereen. Sähkönsiirtoa varten
tuulipuisto liitetään maakaapelilla Loiste Oy:n 110 kV:n voimajohtoon, joka sijaitsee
noin 6 km hankealueelta länteen (Kuva 2 ja Kuva 3). Rakennettava maakaapeli kulkee
pääasiassa olemassa olevan tien vierellä sähköasemalle, joka rakennetaan 110 kV:n
voimajohtolinjan läheisyyteen. Tarkempi sähköaseman paikka tarkentuu hankkeen
edetessä.
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Kuva 2. Tuulivoimahankkeen alustavat voimalapaikat ja uudet tielinjaukset sekä
maakaapelin linjaus.
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Kuva 3. Tuulivoimapuiston alustava sähkönsiirto Loiste Oy:n 110 kV:n alueverkkoon.

3 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ

3.1 Yleiskuvaus
Hankealueen koko on noin 580 ha. Hankealue sijoittuu pääosin metsätalousalueelle.
Alueella on ojitettua ja ojittamatonta suota sekä metsää. Hankealueen kaakkoispuolella
sijaitsee luonnontilaisia soita. Pyhännäntie (tienumero 822) kulkee hankealueen
länsipuolella noin 3,5 km etäisyydellä.

3.2 Seudulla sijaitsevat tai seudulle suunnitellut hankkeet
Hankealueen lähimmät tuulivoimahankkeet sijaitsevat noin 15 km etäisyydellä.
TuuliWatti Oy:n Vaalan Naulakankaan 6 voimalan tuulivoimahanke sijoittuu
pohjoiseen. Hankkeen osayleiskaavoitus on käynnissä. TuuliSaimaa Oy:n Vaalan
Metsälamminkankaan 27 voimalan tuulivoimahanke sijoittuu itään.  Hankkeelle on
laadittu YVA-menettely ja osayleiskaavoitus on käynnissä. Metsähallitus Laatumaan
Piiparinmäen ja Murtomäen tuulivoimahanke sijoittuu kaakkoon Pyhännän, Kajaanin ja
Vieremän kuntien alueelle. Piiparinmäen alueelle suunnitellaan 41 voimalaa ja
Murtomäen alueelle 31 voimalaa. Hankkeelle on laadittu YVA-menettely ja
osayleiskaavoitus on käynnissä.



101002800-002
7

Copyright © Pöyry Finland Oy

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse muita tuulivoimahankkeita (Suomen
Tuulivoimayhdistys 2016, tilanne 27.6.2016).

3.3 Alueen tiestö
Hankealueelle sijoittuu Sorvonkankaantie ja Kiviharjuntie. Alueella on pieniä
metsäautoteitä. Hankealueen länsipuolella, n. 3,5 km päässä alueelta sijaitsee
Pyhännäntie (tienumero 822).

3.4 Asutus ja muut huomioitavat kohteet
Hankealueen lähiseudun asutuksen sijoittumista on esitetty kuvassa (Kuva 4).
Alustavien voimalapaikkojen läheisyydessä on vakituista ja loma-asutusta lähimmillään
n. 2,2 km etäisyydellä. Lähimmät kyläkeskittymät ovat Rasinperällä ja Rivinperällä.

Kuva 4. Hankkeen lähialueen asutus. Voimaloiden ympärille on kuvattu yhden ja kahden
kilometrin vyöhykeet (Maanmittauslaitos 2016).
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3.5 Kaavatilanne ja maankäytön suunnittelu
Hankealueella ei ole voimassa yleis-, asema- tai ranta-asemakaavoja.
Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (vahvistettu 17.2.2005,
lainvoimainen 25.8.2006, Kuva 5) ja uusi 1. vaihemaakuntakaava (hyväksytty
maakuntavaltuustossa 2.12.2013, vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.11.2015, Kuva
6). Maakuntakaavan 2. vaihemaakuntakaava on vireillä ja luonnos oli nähtävillä
keväällä 2015. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2016. Maakuntakaavan 3.
vaihekaava on tullut vireille tammikuussa 2016.
Hankealueen lounaisreunaan sijoittuu maakuntakaavaan merkitty pohjavesialue.
Pohjavesialuetta koskee suunnittelumääräys:

· Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot
on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista
pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä riittävin
vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-
aineisten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.

Hankkeen lähialueilla on maakuntakaavassa merkitty muinaismuistokohteita, tärkeä
vaellusreitti sekä viheryhteystarve.

Kuva 5. Ote voimassa olevasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta, johon punaisella
on merkitty hankealue (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2016).
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Kuva 6. Ote Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen 1 ja 2 yhdistelmäkartta, johon
punaisella on merkitty hankealue (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2016).

3.6 Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuurikohteet
Tuulivoimapuiston lähistöllä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita
eikä valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.
Rakennusperintörekisterin mukaisesti suojeltua rakennusperintöä on Kestilän kirkko
(etäisyys n. 11 km) ja Pyhännän kirkko (n. 17 km).  Näistä ei todennäköisesti avaudu
näkymiä tuulivoimaloille.
Voimaloiden vaikutusalueella on maakuntakaavassa (YM 17.02.2005) merkitty
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta valtakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi
Tavastkengän (etäisyyttä yli 7 km) alue Pyhännällä (Kuva 7). Lisäksi
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi on merkitty
Kestilässä Hyvölänranta (etäisyyttä yli 4 km) ja Järvikylä (etäisyyttä yli 4 km). Vireillä
olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa Tavastkenkä ja Hyvölänranta on merkitty
maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Tavastkenkä on merkitty myös
maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.  Alueella on lisäksi
inventoituja seudullisesti tai paikallisesti arvokkaita kohteita.
Karttatarkastelun perusteella voimaloiden sijaintipaikoilla tai niiden välittömässä
läheisyydessä ei sijaitse karttoihin merkittyjä kulttuurikohteita.
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Kuva 7. Kuvassa on sinisellä merkitty maakuntakaavoissa esiintyneet
kulttuuriympäristön kannalta merkittävät kohteet ja violetilla muut inventoidut
seudullisesti tai paikallisesti arvokkaat kohteet. Lähde: Ympäristöhallinnon Hertta-
tietojärjestelmä 2016).

Hankealueelle ei sijoitu Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan
muinaisjäännöksiä (Museovirasto 2016). Lähin tiedossa oleva muinaisjäännös,
tervahauta sijoittuu hankealueen kaakkoispuolelle noin 1,2 km etäisyydellä lähimmästä
voimalasta. Hankealueelle tehdään maastokaudella 2016 arkeologinen inventointi.

3.7 Melu
Kokkonevan tuulivoimapuiston alue on pääasiassa metsätalousaluetta ja sen
äänimaisema on tällaiselle alueelle tyypillistä.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole teollisuutta tai muuta
energiantuotantoa. Alueen nykyiseen melutilanteeseen vaikuttaa lähinnä lähiteiden
liikenne, mikä on kuitenkin melko vähäistä (Kuva 8, Liikennevirasto, 2016).
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Kuva 8. Kokonaisliikennemäärä hankealueen läheisillä tieosuuksilla (Lähde:
Liikennevirasto 2016).

3.8 Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonarvoltaan merkittävät kohteet
Hankealueelle tehdään luontoselvitykset pääosin maastokaudella 2016, jolloin
selvitetään kanalintujen soidinpaikat, pesimälinnusto, kasvillisuus ja luontotyypit, liito-
orava ja lepakot. Kevätmuutto- ja pöllöselvitykset toteutetaan keväällä 2017.

Hankealue sijoittuu keskiboreaaliselle metsäkasvillisuusvyöhykkeelle sekä
Suomenselän ja Pohjois-Karjalan aapasoiden alueelle. Alue on valtaosaltaan
kivennäismaata, jossa kangasmaita laikuttavat ojitetut rämeet, pienialaiset korpijuotit ja
ojittamattomat avosuot. Hankealueen kaakkoispuolella aukeaa Törmäsensuon
avosuoalue. Vallitseva kasvillisuustyyppi on kuivahko kangas. Hankealueen metsät ovat
pääosin mäntyvaltaisia talousmetsiä ja kosteikot ovat tehokkaasti ojitettuja. Alueella on
suoritettu hakkuita. Puuston ikä vaihtelee pääosin 50–87 vuoden välillä
(Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 2016).

Voimalapaikoilta ei ole tiedossa olevia luonnontilaisia tai sen kaltaisia uhanalaisia tai
merkittäviä luontotyyppejä. Voimalapaikoille tai niiden välittömään läheisyyteen ei
sijoitu uhanalaisten tai muuten huomionarvoisten lajien tiedossa olevia esiintymiä
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(Eliölajit-tietojärjestelmä 27.6.2016). Lähimmät tiedossa olevat huomioitavan lajin
esiintymät sijaitsevat Pahan Törmäsen kankaalla noin 2 kilometrin päässä voimaloista.
Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta saatiin sääksen reviiritiedot
sekä petolintujen ja muiden suojelullisesti huomionarvoisten lintulajien rengastustiedot
hankealueelta ja 10 km etäisyydeltä siitä (Heidi Björklund, kirjallinen tiedonanto).
Hankealueelta ei ole tiedossa päiväpetolintujen pesäpaikkoja. Lähimmät petolintujen
pesäpaikat sijaitsevat 4,9 km (muuttohaukka, erityisesti suojeltava laji,
uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut laji) ja 5,5 km (sinisuohaukka, vaarantunut)
päässä lähimmistä suunnitelluista voimaloiden sijoituspaikoista. Sääksen tai maakotkan
pesimäpaikkoja ei tunneta 10 km etäisyydellä hankealueesta. Alueelle tehtyjen
linnustoselvitysten mukaan pesimälinnusto koostuu pääasiassa tyypillisistä metsän
yleislajeista. Hankealueelta todettiin muutamia linnustollisesti muuta ympäristöä
monipuolisempaa kohdetta. Kohteiden linnustollinen merkitys ei kuitenkaan ole
paikallista mittakaavaa suurempi eivätkä kohteet sijoitu suunnitelluille tuulivoimala-
alueille.
Lähiseudulla tehtyjen aiempien muutontarkkailujen perusteella hankealue ei sijaitse
keskeisten lintujen muuttoreittien varrella. Sisämaassa lintujen muutto kulkee keväin
syksyin leveänä rintamana, eikä hankealueella tai sen läheisyydessä ole muuttoa
ohjaavia tai tiivistäviä maastokuvioita, kuten vesistöjä tai korkeita vaarajonoja.
Hankealueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta. Eikä alueella ole lajille potentiaalisia
elinympäristöjä.

Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät kohteet
Voimaloiden läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Lähin
luonnonsuojelualue on noin 2,3 km kaakkoon sijoittuva Törmäsenrimpi-Kolkanneva
Natura-alue (FI1104408, SCI/SPA, 2 126 ha, Kuva 9), joka on suojeltu
soidensuojelualueena (SSA110066).  Hankealueelta itään sijaitsee Saarensuon-
Niskanperän yksityinen suojelualue (YSA208028) noin 2,4 km etäisyydellä ja
Louhikkokankaan yksityinen suojelualue (YSA206781) noin 3 km etäisyydellä.
Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alue (FI1200800, SCI/SPA,  n. 4 849 ha) sijaitsee
noin 5,2 km koilliseen. Alue on suojeltu soidensuojelualueena (SSA110068).
Kauempana hankealueesta sijaitsee Iso Suksineva-Ahvenjärvenneva–Turvakonneva
Natura-alue (FI1103602, SCI, 476 ha) hieman yli 12 km alueen eteläpuolella.
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Kuva 9. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelukohteet (Lähde:
Maanmittauslaitos 2016).

3.9 Maa- ja kallioperä sekä vesistöt
Hankealueen maaperä on laajalti sora- ja hiekkamoreenia, suoalueilla on turvetta.
Alueen kallioperässä vallitsevat kiillegneissi ja kiilleliuske (Maanmittauslaitoksen
Paikkatietoikkuna 2016). Hankealueella ei sijaitse arvokkaita kallioalueita tai arvokkaita
moreenimuodostumia.
Hankealueella ei sijaitse luontaisia lampia tai järviä. Lähimmät vesistöt ovat alle
kilometrin etäisyydellä eteläpuolella sijaitseva Paha-Törmänen, 2 km päässä virtaava
Mulkuanjoki, n. 4,5 km suunnittelualueelta länteen sijaitseva Mulkuanjärvi sekä
Ahvenjärvi n. 6 km alueen kaakkoispuolella. Pyhännän puolella n. 4,7 km alueelta
etelään sijaitsee lisäksi Törmänen.
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Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet on esitetty oheisessa kuvassa
(Kuva 10). Palokankaan pohjavesialue, joka on luokiteltu vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi, sivuaa hankealueen lounaisosaa. Tuulivoimaloita tai niille
johtavia teitä ei sijoiteta pohjavesialueelle.

Kuva 10. Hankealueen lähistön pohjavesialueet sekä valuma-alueet
(Lähde:Maanmittauslaitos 2016).

3.10 Tuulisuus
Vallitseva tuulensuunta alueella on lounaasta. Tuulen nopeudet alueella 50 metrin
korkeudessa ovat noin 5 m/s, 100 metrin korkeudella keskimäärin 6,2 m/s ja 200 metrin
korkeudella keskimäärin 7,6 m/s (Suomen Tuuliatlas 2016). Tuulen nopeus kasvaa
korkeuden kasvaessa. Nopeuden kasvu riippuu muun muassa maaston korkeuseroista ja
rosoisuudesta (maaston muodot sekä pintakasvillisuus ja -piirteet) sekä ilman
lämpötilamuutoksesta ylöspäin mentäessä.
Toiminnan harjoittaja toteuttaa hankealueella tuulimittauksia tuulimittausmastolla
vähintään vuoden ajan.
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4 ARVIO YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunniteltujen tuulivoimaloiden
aiheuttamia välittömiä ja välillisiä sekä tilapäisiä ja pysyviä vaikutuksia ympäristöön.
Tuulivoimahankkeissa merkittäviksi tunnistettuja vaikutuksia ovat erityisesti melu- ja
varjon vilkkumisvaikutukset, linnustovaikutukset sekä maisemavaikutukset.

4.1 Vaikutukset maankäyttöön, yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen
Tuulipuiston rakentamisen myötä hankealueen luonnonvaraisimmat metsäalueet
muuttuvat osittain rakennetuksi alueeksi. Vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi, sillä
kyseessä on maksimissaan yhdeksän voimalaa käsittävä hanke. Tuulivoimaloiden
rakentumisen myötä alueella nykyisin harjoitettava metsätaloustoiminta voi edelleen
jatkua.

Hankealueelle joudutaan rakentamaan jonkin verran lisää tieyhteyksiä, mutta
lähtökohtaisesti voidaan hyödyntää olemassa olevia teitä. Tuulivoimalan pystytykseen
tarvittavan kaluston kuljettamiseen tarvittavan tien ajoradan minimileveys on 5 metriä.
Vaikutukset liikenteeseen eivät ole merkittäviä, sillä kyseessä on kooltaan pieni hanke.
Rakentamisen aikainen liikenteen lisääntyminen jää hyvin lyhytaikaiseksi (6–8 kk).
Tuulipuiston valmistuttua alueella käydään tarvittaessa suorittamassa
huoltotoimenpiteitä.  Tuulivoimalat huolletaan yleensä yhdestä kahteen kertaan
vuodessa, minkä lisäksi voidaan joutua tekemään satunnaisia huoltoja, mikäli
voimaloissa havaitaan äkillisiä vikoja.

Raskaan liikenteen määrä lisääntyy rakentamisen yhteydessä lyhytaikaisesti ja sen
vaikutukset maanteiden liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan
lyhytkestoisiksi ja vähäisiksi. Komponenttien kuljetussuunnitelma satamasta
hankealueelle reittiselvityksineen tehdään myöhemmässä vaiheessa.

4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Hankealue sijaitsee korkokuvaltaan verrattain tasaisella alueella. Voimakkaimmat
maisemalliset vaikutukset kohdistuvat voimala-alueen sisälle, joka on nykyisin
metsätalouskäytössä. Luonnonmaisemaan vaikutuksia muodostuu myös lähialueiden
avosoille, kuten Törmäsensuolle ja Törmäsenrimpeen. Maisemalliset vaikutukset
kauempana ovat vähäisemmät maaston tasaisuuden ja maiseman peitteisyyden takia.

Ympäristöministeriön oppaan ’Tuulivoimalat ja maisema’ mukaan tuulivoimala
dominoi selvästi maisemaa 10 x tuulivoimalan napakorkeuden etäisyydelle
(Ympäristöministeriö 2006). Yleistävän arvion mukaan tuulivoimaloista voidaan
selkeällä ja kuivalla säällä erottaa 5–10 kilometrin etäisyydellä roottorin lavat. 15–20
kilometrin säteellä voimalan lapoja ei enää paljaalla silmällä erota. Ihanteellisissa
oloissa voimalan torni voi erottua 20–30 kilometrin päähän (Ympäristöministeriö 2006).

Lähin asutus sijaitsee noin 2,2 km etäisyydellä ja lähin loma-asutus noin 3 km
etäisyydellä. Maisemallisia vaikutuksia muodostuu asutukselle ja loma-asutukselle
lähinnä jokilaaksoissa olevien peltoaukeiden yhteydessä. Kestilän kirkonkylälle
hankkeella ei todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia.

Kestilän kirkolta tai Pyhännän kirkolta ei todennäköisesti avaudu näkymiä
tuulivoimaloille. Hankkeella on myös todennäköisesti Järvikylään vähäiset vaikutukset
alueen peitteisyyden takia. Maisemallisia vaikutuksia muodostuu lähinnä
Tavastkenkään ja Hyvölänrantaan, josta Tavastkenkään vaikutukset ovat vähäisemmät
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pitemmän etäisyyden johdosta. Hyvölänrannan alueella voimalat voivat näkyä
näkymäanalyysin mukaisesti peltoaukeille, Pyhännäntielle ja asuinpaikoille.
Hankkeen maisemavaikutuksia arvioidaan yksityiskohtaisemmin kaavoituksen
yhteydessä ja rakennuslupahakemukseen liitettävässä ympäristövaikutusselvityksessä.

4.3 Meluvaikutukset
Tuulivoiman käytön aikainen melu syntyy lapojen liikkeestä ja sähköntuotantokoneiston
osien aiheuttamasta äänestä.

Valtioneuvosto on antanut elokuussa 2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelun
ohjearvoista (Valtioneuvosto 2015). Asetus on tullut voimaan 1.9.2015. Lisäksi on
voimassa Sosiaali- ja Terveysministeriön uusi asumisterveysasetus 545/2015, joka
säätelee sisätilojen melun (LAeq) sekä pientaajuisen melun (LAeq,1h,20-200Hz)
toimenpiderajat.
Taulukko 1. Valtioneuvoston ohjearvot tuulivoimaloiden ulkomelulle (Valtioneuvosto
2015).

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana melua aiheutuu mm. maansiirtokoneista ja
-töistä, nostureista, ajoneuvoliikenteestä sekä rakentamisesta. Rakennustyömaan melu
voi olla paikoin impulssimaista, mutta paikallista ja ajoittuu pääasiallisesti päiväaikaan.
Tämän vuoksi meluvaikutukset eivät kasva merkittäviksi altistuvissa kohteissa. Tiestön
ja perustusten rakentaminen tuottaa eniten melua ja lisääntyvä liikenne saattaa nostaa
valtatien melutasoa hieman. Rakentaminen kestää vain lyhyen ajan suhteessa
tuulivoimaloiden elinkaareen, joten meluvaikutuksetkin voidaan katsoa lyhytkestoisiksi.

Käytönaikainen tuulivoimamelun ilmaäänen leviäminen kuuluvan melun taajuusvälillä
31.5 Hz – 8 kHz laskettiin ohjeen YM OH 2/2014 (kpl 4.1) mukaisilla
laskentaparametreilla 9 voimalalle ylärajalaskentana. Voimaloiden napakorkeus
asetettiin 170 metriin ja äänipäästötaso (LWA) 108.5 dB:iin. Voimalatyyppi on tässä
vaiheessa alustava, eikä äänipäästötaso vastaa minkään voimalan varsinaista
takuuarvoa. Äänipäästön taajuusjakauma on kuitenkin derivoitu oikean, yli 3 MW:n
voimalan tiedoista. Lisäksi valittu äänipäästötaso vastaa yli 3 MW:n voimalan ylempää
äänipäästörajaa ilman siipien sahalaidoitusta, joka jo nykyisissä markkinoilla olevissa
voimalatyypeissä laskee äänipäästön 106 dB:n tuntumaan. Voimalan äänipäästössä ei
oleteta olevan merkittävässä määrin melun kapeakaistaisuutta tai impulssimaisuutta.
Laskenta on suoritettu digitaaliaineistoon, jonka maanpinnan pystyresoluutio on
ohjeiden mukainen tai parempi (MML pintamalli 2m). Alueen topografia on vain vähän
kumpuilevaa, jolloin maastokorjausta ei laskennassa huomioida. Maanpinnan
absorptiokerroin sekä säätilapisteet ovat ohjeen mukaisia. Laskenta on suoritettu aina
LAeq 35 dB:n meluvyöhykkeeseen asti.
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Kuva 11. Tuulivoimamelun leviäminen, 9 voimalaa, ylärajalaskenta.

Tuulivoimamelun ylärajalaskennan mukaisessa leviämislaskennassa, lähimmän
altistuvassa asuinkohteen edessä, keskiäänitaso LAeq olisi noin 32 dB, joka on selvästi
alle Valtioneuvoston tuulivoimameluasetuksen ohjearvon 40 dB. Alueen
kaakkoispuolella sijaitsee soidensuojelualue, jonka rajalla tuulivoimamelun
laskennallinen taso olisi noin 31 dB. Tulokset viittaavat siihen, että suuremmillakin
äänipäästön tasoilla laskettuna, melutaso alittaa 40 dB ulkona.

Pientaajuinen melu lähimmän asuinrakennuksen ulko- ja sisäpuolella mallinnettiin
Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 sekä Tanskan DSO 1284 ohjeen mukaisesti.
Asuinrakennuksen tarkkaa ilmaäänieristävyyttä ei kuitenkaan tunneta, vaan laskennassa
on hyödynnetty Tanskassa voimassa olevaa asunnon keskimääräistä
ilmaäänieristävyyttä taajuuksilla 20-200Hz, jolla arvioidaan asunnon sisätilan
melutilannetta suhteessa Suomen asumisterveysasetuksen 545/2015 pientaajuisen melun
toimenpiderajaan nähden.
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Kuva 12. Pientaajuuksinen (20-200Hz) melu lähimmän asuinrakennuksen ulko- ja
siäpuolella (DSO 1284).

Pientaajuisen melun laskentatulosten perusteella taajuuksien 20–200 Hz ääni on vain
heikosti erottuvaa ulkona ylärajatilanteessa. Erottuvuuteen vaikuttaa myös vallitseva
taustamelutaso. Sisätiloissa riski sen havaitsemiseen on näiden tulosten perusteella
kuitenkin olematon, sillä oletetun ilmaäänieristävyyden mukaisessa tilanteessa ollaan jo
alle kuulokynnyksen.
Tulosten perusteella voidaan yleisesti todeta, että tuulivoimamelu ei ole merkittävä
ympäristötekijä tässä hankkeessa johtuen pitkistä, yli 2 km:n etäisyyksistä lähimpiin
altistuviin kohteisiin.

4.4 Varjon vilkkumisen vaikutukset
Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo osuu
käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Tällöin lapojen pyöriminen aiheuttaa
liikkuvan varjon, joka voi ulottua jopa 1–3 kilometrin päähän. Vilkunnan kantama ja
kesto riippuvat siitä, missä kulmassa auringon valo osuu lapoihin, lapojen pituudesta ja
paksuudesta, tornin korkeudesta, maaston muodoista, ajankohdasta sekä näkyvyyttä
vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta ja pilvisyydestä. Tuulipuistojen
lähiympäristöön leviävä varjon vilkunta tapahtuu usein juuri auringonnousun jälkeen tai
auringonlaskua ennen, jolloin voimaloiden varjot ylettyvät pisimmälle. Muulloin varjot
jäävät lyhyiksi voimaloiden läheisyyteen. Tuulivoimalan aiheuttama varjon vilkunta
saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi voimaloiden läheisyydessä asuville ihmisille.
Ilmiötä on havainnollistettu seuraavassa kuvassa (Kuva 13).
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Kuva 13. Havainnollisuus varjon vilkunnasta. Tuulivoimala voi aiheuttaa
lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo paistaa tuulivoimalan takaa ja
osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin.

Vilkuntamallinnus voidaan tehdä niin kutsutulla konservatiivisella
laskentamenetelmällä, jossa voimalan roottorin oletetaan pyörivän jatkuvasti ja olevan
kohtisuorassa auringonsäteitä vastaan. Laskentamenetelmä ei huomioi varjon vilkuntaa
vähentäviä tekijöitä, kuten pilvisyyttä. Jotta saataisiin realistisempi kuva odotettavissa
olevasta vilkunnan määrästä, voidaan mallinnus suorittaa myös huomioiden pitkän
aikavälin auringonpaistetilastot ja alueen tuulisuusjakauma.
Tuulipuiston aiheuttaman varjon vilkunnan vaikutuksia arvioitiin laskennallisin
menetelmin käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä WindPRO-ohjelmiston SHADOW-
mallinnusmoduulia. Tuulipuistoa ja sovellettua tuulivoimalamallia koskevat parametrit
olivat:

· Yksi hankkeen toteutusvaihtoehto: 9 voimalaa
· Tuulivoimaloiden napakorkeus on 170 metriä
· Tuulivoimaloiden roottorin halkaisija 160 metriä (voimaloiden kokonaiskorkeus

tällöin 250 metriä). Mallinnuksessa on sovellettu Gamesa G128 -voimalan
lapaprofiilia skaalattuna 160 metrin roottoriseksi.

Tulosten havainnollistamista varten määritettiin niin kutsuttuja reseptoripisteitä (lähellä
tuulivoimaloita sijaitsevia asuinkohteita), joille laskettiin yksityiskohtaisemmat tulokset.
Reseptoripisteiden oletettiin olevan ”kasvihuonetyyppisiä”, jolloin joka suunnasta
tuleva vilkunta otetaan huomioon. Reseptoripisteiden (voidaan kuvitella
havainnollistavan talon ikkunaa) leveys on yksi metri, korkeus yksi metri ja korkeus
maanpinnasta kaksi metriä. Reseptoripisteitä valittiin hankealueen ympäriltä 4
kappaletta (nimetty A–D) ja ne ovat läheisiä asutuskohteita hankealueen ympärillä.
Vilkuntamallinnuksen tuloksena saadaan varjon vilkunnan esiintymisen määrä ja
ajankohta tarkastellulle tuulipuiston toteutusvaihtoehdolle. Mallinnuksen tulokset
saadaan karttakuvina ja numeerisina arvoina reseptoripisteille.
Mallinnuksen tuloksena saatu vilkunnan vuosittainen realistinen määrä tarkastellulle
tuulipuistolle on esitetty alempana (Kuva 14). Kuvasta nähdään, että varjon vilkunnan
määrä on suurta tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä, mutta se vähenee
voimakkaasti etäisyyden kasvaessa. Vyöhykkeellä, jossa realistisen mallinnuksen
mukainen varjon vilkunnan määrä on yli kahdeksan tuntia vuodessa, ei sijaitse
asutuskohteita. Päivittäinen vilkuntamäärä ei ylitä vertailuarvoja missään
asutuskohteessa.
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Kuva 14. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa, kun
auringonpaistetilastot on huomioitu. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden
napakorkeus on 170 metriä ja roottorin halkaisija 160 metriä.

Numeeriset reseptoripistekohtaiset tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa
(Taulukko 2). Taulukossa on esitetty varjon vilkunnan esiintymisen teoreettinen
maksimikesto (vuodessa ja vuorokaudessa) sekä vilkunnan realistinen kesto (vuodessa
ja vuorokaudessa).
Taulukko 2. Mallinnuksen tulokset reseptoripiteittäin tarkastellulle tuulipuistolle.
Raseptoripiteiden koordinaatit on esitetty ETRS-TM35FIN koordinaattijärjetelämssä.
Vilkuntamäärien yksikkö h/a on tuntia vuodessa ja yksikkö h/d on tuntia vuorokaudessa.
Vertailuarvot ylittävät arvot on lihavoitu.

Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että hankkeesta voi
syntyä hyvin vähäistä varjon vilkuntaa hankkeen lähellä oleviin asutuskohteisiin.
Tuulivoimaloista aiheutuvalle varjovälkkeelle ei ole Pohjoismaissa määritelty raja-
arvoja. Tällä hetkellä ainoastaan Saksassa on olemassa raja-arvot varjon
vilkkumisajalle. Raja-arvot laskennallisille maksimitilanteille, ilman
auringonpaisteaikojen huomioon ottamista, ovat 30 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia
päivässä. Niin sanotussa todellisessa tilanteessa, jossa auringonpaisteajat otetaan
huomioon, vilkkuminen on rajoitettava yhteensä kahdeksaan tuntiin vuodessa. Ruotsissa
on tuulivoimapuistojen viereiselle asutukselle annettu suositusarvo maksimissaan
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kahdeksan tuntia välkettä vuodessa ja 30 minuuttia päivässä (nk. todellinen tilanne,
jossa huomioidaan auringonpaisteajat ja tuuliolosuhteet). Teoreettisessa
maksimitilanteessa välkettä saa olla korkeintaan 30 tuntia vuodessa. Kahdeksan tunnin
vuotuisen välkkeen suositusarvoa käytetään yleisesti myös Suomessa.
Tuulivoimaloiden käyttöaste, eli aika jolloin voimalat pyörivät ja tuottavat sähköä,
vaikuttaa merkittävästi välkkeen syntymiseen. Usein hyvin aurinkoisina ja lämpiminä
päivinä, kun olosuhteet ovat suotuisat varjovälkkeelle, eivät tuulivoimalat pyöri
alhaisten tuulennopeuksien vuoksi. Toisaalta päivinä, jolloin tuulennopeudet lähestyvät
myrskylukemia, on pilvisyyden todennäköisyys suuri. Käyttöasteen pienentyessä saattaa
välke yksittäisessä pisteessä vähentyä. Laskennassa ei ole huomioitu puuston ja muun
kasvillisuuden peittävää vaikutusta. Välkevaikutukset voivat tämän takia monin paikoin
olla laskettua pienemmät.

4.5 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä luonnon monimuotoisuuteen

Kasvillisuus ja luontotyypit
Vaikutukset kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitaviin
kohteisiin arvioidaan alueella tehtävien luontoselvitysten tulosten sekä
uhanalaisrekisterin aineistojen perusteella.
Yleisesti ottaen rakentamisen vaikutukset ovat suurimmat luonnontilaisilla alueilla.
Talousmetsissä hakkuut ja harvennukset vaikuttavat alueen luontoon joka tapauksessa.
Ojitetuilla soilla ojitukset ovat jo muuttaneet alueen kosteikkojen luonnontilaa.

Rakentamisen kasvillisuusvaikutukset liittyvät puuston poistoon ja maaperän
muokkaukseen. Näillä alueilla olemassa oleva kasvillisuus häviää tai muuttuu. Teiden
rakentaminen puolestaan patoaa pintavesiä, mikä voi aiheuttaa paikallisia
kasvillisuusvaikutuksia. Suoalueilla teiden reunaojat voivat vaikuttaa suon
vesitalouteen. Laajemmassa mittakaavassa uusi rakentaminen aiheuttaa metsäalueiden
pirstoutumista.

Kasvillisuus voi vaurioitua myös varsinaisten rakennusalueiden ulkopuolella
työkoneiden liikkumisen vuoksi. Muilla kuin rakennettavilla alueilla vaikutukset ovat
tilapäisiä ja kasvillisuus palautuu vähitellen luontaisesti. Rakentamisella voi olla
välillisiä vaikutuksia ympäröivien alueiden kasvillisuuteen lisääntyvän
reunavaikutuksen ja sen myötä muuttuvien kasvuolosuhteiden vuoksi.
Kasvillisuusmuutosten seurauksena rakentamisesta voi aiheutua välillisiä vaikutuksia
muuhun eliölajistoon.
Hankkeen kasvillisuusvaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi, sillä pääosa rakenteista
on sijoitettu luonnontilaltaan jo muuttuneille alueille.

Linnusto
Tuulivoiman linnuille aiheuttamat haittavaikutukset voidaan jakaa kolmeen luokkaan,
häirintä- ja estevaikutuksiin, elinympäristön muutoksiin sekä törmäysriskiin ja
kuolleisuuteen. Vaikutukset vaihtelevat alueesta, lajista ja ympäristöstä riippuen
voimakkaasti.

Metsäalueilla olevat tuulivoimalat ovat yleensä linnustolle vähemmän haitallisia kuin
avoimilla ranta-, pelto- tai merialueilla sijaitsevat. Metsäisellä alueella törmäysriski on
suurimmillaan lintujen muuttoaikaan keväällä ja syksyllä. Kesällä törmäysriski koskee
lähinnä alueella tai sen lähistöllä pesiviä kana- ja petolintuja. Metsäisellä alueella
pesimäaikaan törmäysriskiä suurempi vaikuttava tekijä on voimalatornien ja niihin
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liittyvien sähkö- ja tielinjojen aiheuttama biotooppien pirstoutuminen sekä voimalan
häiriö- ja meluvaikutus. Talvella metsäalueilla on paikallisena vähän lintulajistoa.
Suurin voimaloiden vaikutustekijä silloin on törmäysriski peto- ja kanalintujen osalta.

Suurin törmäysriski on suurikokoisilla lajeilla, jotka lentävät korkealla ja usein suurina
parvina, kuten hanhilla, joutsenilla, kurjilla ja petolinnuilla.  Petolinnuista selvästi
kohonnut törmäysriski on erityisesti merikotkalla ja tuulihaukalla (de Lucas  ym.  2007).
Törmäysriski on pieni varpuslintujen, erityisesti metsälajien osalta, jotka lentävät
matalalla, harvoin selvästi puiden latvakorkeuden yläpuolella.
Hankealueelta ei ole tiedossa päiväpetolintujen pesäpaikkoja. Alueen pesimälinnusto
koostuu pääasiassa tyypillisistä metsän yleislajeista. Hankealueelta todettiin muutamia
linnustollisesti muuta ympäristöä monipuolisempaa kohdetta. Kohteiden linnustollinen
merkitys ei kuitenkaan ole paikallista mittakaavaa suurempi eivätkä kohteet sijoitu
suunnitelluille tuulivoimala-alueille. Lähimmät petolintujen pesäpaikat sijaitsevat noin 5
km päässä lähimmistä suunnitelluista voimaloiden sijoituspaikoista. Sääksen tai
maakotkan pesimäpaikkoja ei tunneta 10 km etäisyydellä hankealueesta.
Hankkeen vaikutukset linnustoon arvioidaan luontoselvityksistä, sekä
viranomaisrekistereistä saatavaan aineistoon perustuen.

Muut eläimet
Hankkeen vaikutukset muuhun eläimistöön (liito-orava, lepakot, muut nisäkkäät,
viitasammakko) arvioidaan luontoselvityksistä, sekä viranomaisrekistereistä saatavaan
aineistoon perustuen. Hankealueella ei ole havaittu liito-oravaa tai lajille potentiaalisia
elinympäristöjä. Hankealueella ei ole viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä
kuten lampia ja reheviä luhtarantoja.

Suojelualueet
Lähin suojelualue Törmäsenrimpi-Kolkanneva Natura-alue sijaitsee noin 2,3 kilometriä
voimaloista kaakkoon. Natura-alue on suojeltu sekä luonto- että lintudirektiivin nojalla.
Kuten myös noin 5,2 km hankealueelta koilliseen sijoittuva Rumala-Kuvaja-
Oudonrimmet Natura-alue. Näille alueille laaditaan Natura-arvioinnin tarveharkinta
hankkeen suunnittelun edetessä.

4.6 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön
Tuulivoiman käytön aikainen melu syntyy lapojen liikkeestä ja sähköntuotantokoneiston
osien aiheuttamasta äänestä. Käytännössä on todettu, että lapojen ääniefekti voi kasvi-
peitteisessä, osin mäkisessäkin maastossa kuulua ainakin kilometrin päähän.
Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyys riippuu kuitenkin hyvin paljon henkilöstä.
Rakentamisen aikaiset meluvaikutukset aiheutuvat puolestaan muun muassa
komponenttikuljetuksista, tuulivoimaloiden ja voimajohdon asennustöistä,
perustustöistä sekä maanpinnan tasoittamisesta ja mahdollisesta kallion louhinnasta.
Tuulivoimala voi melun lisäksi aiheuttaa ympäristöön häiritsevää varjon vilkuntaa
auringon säteiden osuessa pyöriviin lapoihin.
Lähimmät käytössä olevat vakituiset ja vapaa-ajan kiinteistöt sijaitsevat noin 2,2–3 km
etäisyydellä voimaloista. Välkkymisessä raja-arvona pidetty 8 tuntia vuodessa ei ylity
lähialueen kiinteistöillä. Melumallinnuksen tulosten perusteella tuulivoimamelu ei
aiheuta merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.
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Hankkeen vaikutukset viihtyvyyteen arvioidaan jäävän kokonaisuudessaan pieniksi.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset viihtyvyyteen jäävät lyhytaikaisiksi hankkeen pienen
koon takia.

4.7 Turvallisuuteen liittyvät vaikutukset
Turvallisuuteen liittyvät vaikutukset liittyvät talviaikaiseen liikkumiseen voimaloiden
lähialueella (mahdollisesti putoilevat jäät). Lumi ja jää putoaa tornin läheisyyteen
roottorin halkaisijan ulottamalle alueelle. Tuulivoimalan rakenteista irtoava jää
aiheuttaa loukkaantumisriskin lähellä liikkuville ihmisille. Mikäli tuulivoimaloiden
lapoihin syntyy jäätä, tuulivoimala pysähtyy automaattisesti. Jos voimalan
läheisyydessä kuitenkin liikutaan talviaikaan, on syytä noudattaa suojaetäisyyttä.
Riittävä suojaetäisyys tarkennetaan hankkeen jatkosuunnittelussa. Tuulipuistoalueelle
asennetaan varoituskylttejä mahdollisesta jään putoamisen vaarasta.
Tuulivoimaloista irtoilevien ja putoavien osien aiheuttamaan vaaraan on usein
kiinnitetty huomiota, mutta koska tämänkaltainen rikkoutumistapaus on erittäin
epätodennäköinen, on siitä aiheutuva riski hyvin pieni. Tästä johtuvia varotoimenpiteitä
tai suojaetäisyyksiä ei näin ollen tarvita. Myrskytuulilla voimalat pysäytetään
rikkoutumisen ehkäisemiseksi.
Hankkeelle tullaan pyytämään lausunto Finavialta ja myöhemmin haetaan lentoestelupa
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta, johon Finavian lausunto liitetään.
Lentoturvallisuuden takaamiseksi lentoesteluvan saaneet tuulivoimalat varustetaan
erityisillä lentoestemerkinnöillä (valot ja maalaukset) päivä- ja yötoimintaa varten.
Hankkeessa tullaan toimimaan ilmailulain edellyttämällä tavalla ja tuulivoimalat tullaan
merkitsemään huomiovaloilla.

4.8 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Mahdolliset yhteisvaikutukset lähimpien tuulivoimahankkeiden kanssa liittyvät
linnustoon ja maisemavaikutuksiin. Muita merkittäviä yhteisvaikutuksia hankkeella ei
arvioida olevan. Hankkeen ympäristövaikutukset sekä yhteisvaikutuksia tullaan
selvittämään kattavasti kaavoitusvaiheessa. Kaavaselostukseen liitettävässä
ympäristövaikutusselvityksessä arvioidaan tarkemmin muun muassa meluvaikutuksia,
varjostusta, visuaalisia ja maisemavaikutuksia, linnusto- ja muita luontovaikutuksia sekä
sosiaalisia vaikutuksia. Lisäksi selvitetään yhteisvaikutuksia melun, maiseman ja
linnuston osalta.

5 HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TARKEMPI ARVIOINTI
Hankkeen ympäristövaikutukset tullaan selvittämään kattavasti lupavaiheessa
maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Kaavoitusvaiheessa tehtävässä ja
rakennuslupahakemukseen liitettävässä ympäristövaikutusselvityksessä arvioidaan
tarkemmin muun muassa meluvaikutuksia, varjostusta, visuaalisia ja
maisemavaikutuksia, linnusto- ja muita luontovaikutuksia sekä vaikutuksia
turvallisuuteen.
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