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Yhteenveto

Yhteenveto

Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 1150 hehtaa-

ria. Tuulivoimalaitosten perustuksia ja huoltotieverkostoa 

varten tarvittava maapinta-ala on yhteensä vain muutamia 

prosentteja hankealueen kokonaispinta-alasta.

Tarkastellut vaihtoehdot

YVA-menettelyn aikana alkuperäisen hankesuunnitel-

man lisäksi tarkasteluun on otettu uusia vaihtoehtoja, 

joissa voimaloiden kokonaislukumäärää on vähennetty. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu kaikkiaan 

neljää vaihtoehtoa, jotka ovat:

Hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE 0): •	 Hanketta 

ei toteuteta eikä Maalahden Sidlandetin suunnitte-

lualueelle sijoiteta maatuulivoimapuistoa. Vastaava 

sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muulla 

tuotantotavalla.

Hankevaihtoehto 1 (VE 1):•	  Maalahden suunnitel-

lulle tuulivoimapuistoalueelle sijoitetaan kaikkiaan 

29 tuulivoimalaa, jotka ovat kooltaan 3-5 MW. 

Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi 87-145 

MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta riippuen. 

Hankevaihtoehto 2 (VE 2):•	  Hanke toteutetaan 

päivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti, jossa 

alkuperäisestä suunnitelmasta (VE 1) on poistettu 

kolme tuulivoimalaa ja neljän sijoituspaikkaa on 

muutettu. Tuulivoimapuistoalueelle sijoitetaan kaik-

kiaan 26 tuulivoimalaa, jotka ovat kooltaan 3−5 MW. 

Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi 78-130 

MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta riippuen.

Hankevaihtoehto 3 (VE 3):•	  Hanke toteutetaan 

päivitetyn suunnitelman mukaisesti, jossa hankevaih-

toehdosta 2 on poistettu neljä meluvaikutuksiltaan 

merkittävintä tuulivoimalaa. Tuulivoimapuistoalueelle 

sijoitetaan kaikkiaan 22 tuulivoimalaa, jotka ovat kool-

taan 3−5 MW. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti 

olisi 66-110 MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta 

riippuen.

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston to-

teuttamista Maalahden kuntaan Sidlandetin alueelle. 

Hankkeeseen kuuluvat maa-alueelle sijoitettavat tuuli-

voimalaitokset, tuulivoimapuiston edellyttämät huolto-

tiet sekä kytkentävoimajohdot valtakunnan verkkoon. 

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti laajentaa tuulivoi-

matuotantoa Pohjanmaan maakunnan alueella ja näin ke-

hittää maakunnan omaa, uusiutuviin energianlähteisiin 

pohjautuvaa sähköntuotantoa. Hankkeen avulla pystytään 

myös osaltaan vähentämään sähköntuotannosta syntyviä 

kasvihuonekaasupäästöjä ja edelleen ehkäisemään ilmas-

tonmuutosta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 

lain mukaan YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ym-

päristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon otta-

mista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä 

kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 

Arvioinnissa olennaista on avoimuus ja toimiva vuorovai-

kutus eri tahojen kesken. YVA-menettelyssä ei tehdä pää-

töksiä hankkeen toteuttamisesta.

Suuren tuulivoimapuiston rakentaminen edellyt-

tää alueen kaavoittamista. Kaavoista päättävät osaltaan 

Maalahden kunta ja Pohjanmaan liitto. Päätökset hankkeen 

mahdollisesta toteuttamisesta tekee EPV Tuulivoima Oy ar-

viointimenettelyn ja kaavoitusmenettelyn jälkeen.

Arvioitava hanke

Hankkeena on tuulivoimapuiston rakentaminen Maalahden 

kuntaan Sidlandetin alueelle. Tuulivoimapuiston kokonais-

kapasiteetti olisi enintään yhteensä 87-145 MW ja se tuo-

tettaisiin yhteensä enintään 29 turbiinilla. Rakennettavat 

tuulivoimalaitokset ovat nykyteknologian mukaisia, kool-

taan 3-5 MW. 
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Yhteenveto

Tuulivoimalat liitetään toisiinsa sekä hankealueelle sijoi-

tettaviin kahteen sähköasemaan käyttäen maakaapeleita, 

jotka sijoitetaan pääasiassa alueelle rakennettavien tielin-

jojen yhteyteen. Sähkönsiirto alueverkkoon tapahtuu yh-

distämällä molemmat sähköasemat 110 kV voimajohdoilla 

hankealueen itälaidalla sijaitsevaan EPV Energia Oy:n omis-

tamaan ja EPV Alueverkko Oy:n hallinnoimaan Närpiö-

Vaskiluoto 110 kV voimajohtoon. Uutta voimajohtoa jou-

dutaan hankkeen yhteydessä rakentamaan vain noin 300 

metriä. 

Tuulivoimaloiden rakenne

Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle asennetta-

vasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. 

Tuulivoimaloilla on erilaisia rakennustekniikoita.  Käytössä 

olevia tornien rakenneratkaisuja ovat teräs- tai betonira-

kenteinen putkimalli, ristikkorakenteinen terästorni ja ha-

rustettu teräsrakenteisen putkimalli, jonka perustus on te-

räsbetonirakenteinen, sekä erilaisia yhdistelmiä näistä rat-

kaisuista. Tuulivoimaloiden rakentamisaloiksi tarvitaan ny-

kyisellä tekniikalla noin 60 m x 80 m alueet. Tältä alueelta 

puusto raivattava kokonaan ja pinta on tasoitettava.

Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin lii-

kenteen turvallisuusvirasto Trafin määräysten mukaisesti. 

Jokaisesta toteutettavasta tuulivoimalaitoksesta on pyy-

dettävän Finavian lausunto, jossa Finavia ottaa kantaa len-

toturvallisuuteen sekä tuulivoimalalle määrättäviin mer-

kintävaatimuksiin. Merkintävaatimuksiin vaikuttavat ta-

pauskohtaisesti mm. lentoaseman ja lentoreitin läheisyys 

sekä tuulivoimaloiden ominaisuudet. Merkintävaatimuksia 

voidaan esittää koskien voimaloihin asennettavia lentoes-

tevaloja sekä päivämerkintöjä, jotka tuulivoimaloissa ovat 

tyypillisesti voimalarakenteisiin maalattavia leveitä punai-

sia raitoja. Tuulivoimaloiden lentoestevaloissa käytettävät 

värit ovat punainen ja/tai valkoinen, eri valotyyppien välil-

lä on eroja mm. valon voimakkuudessa sekä välähdysfrek-

venssissä.

Erikokoisten voimaloiden tyypillisiä päämittoja.

Voimalan	
nimellisteho	
(MW)

Tornin	korkeus	
(metriä)

Lavan	pituus	
(metriä)

Konehuoneen	
ja	roottorin	
massa		
(tonnia)

3 100 45 180

5 120 63 410

Voimaloiden sijoittelussa toisiinsa nähden on otet-

tava huomioon voimaloiden taakse syntyvät pyörteet. 

Yksittäisten voimaloiden välinen hyväksyttävä minimietäi-

syys riippuu monista tekijöistä, mm. voimaloiden koosta, 

kokonaislukumäärästä, sekä yksittäisen voimalan sijainnista 

tuulivoimapuistossa. Tuulivoimaloiden perustusten ja tor-

nin laskennalliseksi käyttöiäksi on arvioitu keskimäärin 50 

vuotta ja turbiinin (konehuone ja siivet) vastaavasti noin 20 

vuotta." Tuulivoimaloiden käyttöikää pystytään kuitenkin 

pidentämään riittävän huollon sekä osien vaihdon avulla

Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun hankkeen 

vaikutuksia mm. ihmisiin,luonnonympäristöön ja kulttuuri-

ympäristöön. Vaikutus on tarkastellun asiantilan ennustet-

tu muutos nykytilanteesta.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Tuulivoimaloiden yhtenä laaja-alaisimmista ympäristövai-

kutuksista on yleisesti pidetty visuaalisia, maisemakuvaan 

kohdistuvia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden rakentaminen 

muuttaa aina ympäristönsä maisemakuvaa. Vaikutusten 

voimakkuuteen vaikuttavat tuulivoimaloiden lopullinen 

koko ja malli. Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa 

sekä teräsrakenteisena putkimallina että ristikkorakentei-

sena terästornina. Visuaalisten vaikutusten laajuuteen vai-

kuttaa merkittävästi toteutettavien tuulivoimaloiden koko. 

Sekä lapoineen noin 150 m korkeille että 180 m korkeille 

tuulivoimalaitoksille tullaan todennäköisesti edellyttämään 

jonkinlaista yövalaistusta (lentoestevalot). Päivämerkintöjä 

ei välttämättä edellytetä lapoineen 150 metriä korkeissa 

voimalaitoksissa. 

Maisemalliset vaikutukset ovat todennäköisesti voi-

makkaimmillaan heti rakentamisen jälkeen tuulivoima-

loiden edustaessa uutta ja vielä melko tuntematonta tek-

nologiaa. Ajan kuluessa tuulivoimaloiden voidaan olet-

taa istuvan maisemakuvaan paremmin, kun ne mielletään 

enemmän osaksi uudenlaista kulttuurimaisemaa erityises-

ti Pohjanmaalla, jossa on käynnissä useampia tuulivoima-

hankkeita.

Hankealueen välittömässä läheisyydessä sen pohjois-

puolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Övermalax-

Åminnen maisema-alue, joka on muodostunut 

Maalahdenjoen laaksoon. Hankkeen merkittävät vaikutuk-
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set kulttuuriympäristöön ja maisemaan aiheutuvat muu-

toksista Maalahdenjoen avoimen viljelymaiseman maise-

makuvassa. Alueen maisemakuvaa ja kulttuuriympäristöä 

leimaa nykyisellään tuotantotalous. Alueen kulttuuriym-

päristöön tulee uusi ajallinen kerrostuma kun nykyaikaiset 

tuulivoimalat tulevat osaksi kulttuuriympäristöä. 

Hankkeen läheisyydessä sijaitsevia valtakunnallisesti ar-

vokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ovat mm. han-

kealueen länsipuolella sijaitseva Bergön saaren satamat ja 

saaristokylä, jotka kuvastavat Pohjanmaan merenkulkua, 

kalastusta ja veneenrakennusta harjoittanutta saaristoyh-

dyskuntaa ja sen elinkeinojen tuottamaa rakennettua kult-

tuuriympäristöä.

Hankealueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Hankealueen läheisyydessä, noin 300 metrin päässä han-

kealueesta, sijaitsee kaksi muinaisjäännöskohdetta: rau-

takautinen asumuspainanne Hudholmen 1 sekä ajoit-

tamaton hautapaikka Hudholmen 2. Vuoden 2009 mui-

naisjäännösinventoinnissa Majosrbackenilta paikallistet-

tiin uuteen aikaan ajoittuvia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Nämä hankealueen eteläpuolella sijaitsevat kohteet ovat 

Majorsbackenin taistelukaivantoja, jotka ajoittuvat luulta-

vimmin I maailmansotaan.

Melu

Hankealue ja sen ympäristö ovat pääosin maa- ja metsäta-

lousvaltaista aluetta. Hankealueen läheisyydessä sen ete-

läosan kaakkoispuolella sijaitsee maa-ainesten ottoalue 

(Storberget), josta aiheutuu ajoittain melua etenkin han-

kealueen eteläosiin. Hankealueen läheisyydessä ei kulje vil-

kasliikenteisiä teitä eikä alueella ole muita merkittäviä me-

lulähteitä. Nykytilanteessa hankealueen ja sen ympäristön 

melutilanteeseen vaikuttavat lähinnä tieliikenne sekä ajoit-

tain maa- ja metsätaloustyössä käytettävät työkoneet.

Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoi-

malaitosten vaatimien perustusten ja tieyhteyksien maa-

rakennustöistä. Varsinainen voimalaitoksen pystytys ei ole 

erityisen meluavaa toimintaa ja vastaa normaalia rakenta-

mis- tai asennustöistä aiheutuvaa melua. Rakentamisen ai-

kana meluavimpia työvaiheita ovat mahdolliset louhinta- 

tai paalutustyöt.

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana hanke vaikuttaa lä-

hialueensa melutasoon ja äänimaisemaan myös hankealu-

een ulkopuolella. Vaikutussäde riippuu valittavasta voima-

laitosyksikön tyypistä, voimalaitosyksikköjen koosta sekä 

sääolosuhteista ja se vaihtelee muutamasta sadasta metris-

tä jopa yli kilometriin. Taustaäänet tai hiljaisuus vaikuttavat 

merkittävästi tuulivoimalaitoksen äänen havaitsemiseen. 

Tuulen nopeus vaikuttaa paitsi taustaääniin, myös tuuli-

voimalaitoksen meluntuottoon. Kovalla tuulella laitoksen 

käyntiääni on pääsääntöisesti voimakkaampi kuin hiljaisella 

tuulella, vaikkei voimalaitoksen käyntiääni seuraakaan suo-

raan tuulennopeuden kasvua. 

Tuulivoimalaitoksen äänen havaittavuutta nostaa sen 

taustamelusta poikkeava jaksottaisuus. Tuulivoimalaitoksen 

melu on pääosin laajakaistaista jaksollisesti voimistuvaa ja 

heikentyvää ”kohinaa”, joka aiheutuu roottorin lapojen liik-

kumisesta ilman läpi. Koneiston (turbiini, vaihteisto ym.) 

aiheuttama melu on vähäisempää. Tuulivoimalaitoksen 

melu painottuu matalille taajuuksille, mutta tuulivoimalai-

toksen tuottaman infraäänen on todettu olevan häviävän 

pientä muutoin kuin aivan voimalaitoksen välittömässä lä-

heisyydessä.

Varjostus

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostusvaikutusta lähiym-

päristöönsä, kun auringon säteet suuntautuvat tuulivoi-

malan roottorin lapojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. 

Toiminnassa oleva tuulivoimala aiheuttaa tällöin ns. vilkku-

vaa varjostusilmiötä. Vilkkuvan varjon vaikutukset koetaan 

subjektiivisesti; herkät henkilöt voivat kokea sen häiritsevä-

nä, toisia henkilöitä se ei taas häiritse. Mahdollinen häiritse-

vyys riippuu myös siitä, asutaanko tai oleillaanko kohteessa 

(katselupisteessä) aamulla, päivällä ja illalla, jolloin ilmiötä 

voi esiintyä tahi onko kyseessä asunto- tai loma-asunto, toi-

mitila tai tehdasalue.

Ilmiö on säästä riippuvainen: Mikäli sää on pilvinen tai 

tuulen suunta painaa roottorin tason samansuuntaiseksi 

kuin auringon ja katselupisteen välinen jana, tuulivoima-

la ei aiheuta varjostusvaikutusta. Ilmiötä ei luonnollisesti 

myöskään esiinny tyynellä säällä kun tuulivoimala on py-

sähdyksissä. Pisimmälle varjo ulottuu, kun aurinko on mata-

lalla (aamulla, illalla). Kun aurinko laskee riittävän matalalle, 

yhtenäistä varjoa ei enää muodostu. Tämä johtuu siitä, että 

valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilma-

kehän läpi, jolloin säteily hajaantuu.

Ilmiön esiintymistä voidaan ennustaa matemaattisella 

laskentamallilla, jota on käytetty tässä YVA:ssa. 
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Linnusto

Pesimälinnusto
Maalahden suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu  Åminnen 

ja Öjnan väliselle metsäalueelle. Pesimälinnustoltaan alue 

on metsätalous- ja avohakkuutoimista johtuen monin pai-

koin varsin karua sen koostuessa pääasiassa havu- ja seka-

metsille tyypillisistä varpuslintulajeista (mm. peippo, paju-

lintu sekä erilaiset tiaiset ja rastaat). Suurimpia linnustotihe-

ydet ovat erityisesti hankealueen pohjoisosien varttuneem-

milla kuusimetsäalueilla, joissa metsälajisto on myös selväs-

ti muuta hankealuetta monipuolisempaa. Perinteisemmän 

metsälajiston ohella hankealueen pohjoisosissa havaittiin 

mm. useita tiltaltin, mustapääkertun ja peukaloisen revii-

rejä. Tiltaltti esiintyy koko hankealueella hyvin runsaana lu-

kuun ottamatta avohakkuu- ja taimikkoalueita lajin reviiri-

määrän noustessa suunnittelualueella yli 50. Eteläosistaan 

hankealue rajautuu Majorsbackenin louhikkoiseen kallio-

alueeseen, jonka puusto on pääasiassa vanhaa mäntymet-

sää, jossa on lisäksi runsaasti tikkojen suosimia, pystyyn 

kuolleita kolopuita. 

Kevätmuutto
Maalahden alueella merkittävin lintujen muuttoa ohjaa-

va tekijä on Pohjanlahden rannikkoa, jonka kautta muut-

taa vuosittain huomattavia määriä sekä Pohjanmaan mutta 

myös Pohjois-Lapin ja Jäämeren alueella pesiviä lintulaje-

ja. Pohjanlahden rannikkoa seuraavista lajeista mm. hanhi-

en, sorsa- ja lokkilintujen sekä kahlaajien muutto painottuu 

yleensä selkeästi meren puolelle, minkä takia niiden määrät 

ovat sisämaan puolelle sijoittuvalla hankealueella vähäisiä. 

Poikkeuksen tähän tekevät kuitenkin laulujoutsen ja met-

sähanhi, joiden muuttoreitit eivät välttämättä noudattele 

rannan muotoja, vaan suuntautuvat selkeämmin koilliseen 

osin myös suunnittelualueen ylitse. Runsaslukuisimmin 

hankealueen kautta muuttaa keväisin erityisesti varpuslin-

tuja, sepelkyyhkyjä sekä töyhtöhyyppiä, joiden muuttaja-

määrät voivat nousta tuhansiin yksilöihin. Muutto ei näillä 

lajeilla usein kuitenkaan kohdistu selkeästi rajatuille muut-

toreiteille, vaan se jakaantuu varsin laajaksi rintamaksi me-

renrannikon ja suunnitellun tuulivoimapuistoalueen välil-

le. Petolinnuista merikotkia liikkuu alueella säännöllisesti. 

Yhteensä alueella havaittiin kevätmuuton seurannan aika-

na 17 eri yksilöksi tulkittua merikotkaa. Hankealueella ei si-

jaitse muuttolinnuston kannalta tärkeitä lepäily- tai ruokai-

lualueita, jotka lisäisivät merkittävästi lintujen lentoaktiivi-

suutta tuulivoimala-alueella kevätmuuton aikaan. 

Syysmuutto
Syysmuuton kannalta hankealueen merkittävin laji on kur-

ki, jolle alueen pohjoispuolella sijaitseva Söderfjärdenin 

meteorikraatteri muodostaa merkittävän lepäily- ja ke-

rääntymäalueen. Söderfjärdenin alueella lepäilevien kurki-

en maksimimäärä oli syksyllä 2009 kaikkiaan 7950 yksilöä 

alueen syksynaikaisten kurkien yhteismäärän noustessa to-

dennäköisesti selkeästi yli 10 000 yksilöön. Kurjet hyödyn-

tävät muuttomatkallaan maapinnan synnyttämiä nousevia 

ilmavirtauksia, nk. termiikkejä, minkä takia niiden muutto 

painottuu Pohjanlahden alueella usein selkeästi mantereen 

puolelle. Merenkurkun kautta muuttavien kurkien kannalta 

Söderfjärden muodostaa merkittävän solmukohdan, joka 

myös osaltaan ohjaa kurkien muuttoa alueella.  Maalahden 

tuulivoimapuistohankkeen yhteydessä suoritetussa syys-

muuton tarkkailussa muuttavia kurkiparvia havaittiin koko-

naisuudessaan varsin vähän, minkä takia Söderfjärdeniltä 

lähtevien kurkien tarkkaa muuttoreittiä on tämän aineiston 

valossa vaikea luotettavasti arvioida. Pääasiassa kurkiparvi-

en havaittiin kuitenkin muuttavan varsin kaukana lännes-

sä, mikä viittaa osaltaan niiden muuttoreitin suuntautuvan 

Söderfjärdeniltä ranta- ja saaristoaluetta seuraten suoraan 

kohti Korsnäsiä.

Hankealueen kautta kulkeva syysmuutto on tehdyn sel-

vityksen perusteella pääosin kevättä hajanaisempaa. 

Suoritetussa syysmuutontarkkailussa hankealueen kaut-

ta muuttava linnusto muodostui lähinnä tavanomaisista 

varpuslintulajeista, joiden lisäksi alueella havaittiin yksit-

täisiä, manneralueita muuttoreittinään suosivia petolintu-

ja. Petolintujen muutto on Merenkurkun alueella syksyisin 

kuitenkin pääsääntöisesti kevättä hajanaisempaa ja esimer-

kiksi alueella keväällä hyvin runsaslukuisen piekanan yksi-

lömäärät jäävät syysaikana selkeästi kevättä pienemmiksi. 

Merikotkien muutto jakautuu Merenkurkun alueella sekä 

meren että mantereen ylle. Erityisesti mantereen pääl-

lä muuttavista linnuista osan voidaan arvioida näin ollen 

kulkevan myös suunnitellun tuulivoimapuistoalueen ylitse. 

Mantereen päällä merikotkien muuttokorkeudet ovat kui-

tenkin yleensä varsin suuria.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisaikanaan tuulivoimapuiston toteuttaminen li-

sää ihmistoimintaa ja siitä aiheutuvia häiriötekijöitä (mm. 

melu) hankealueella, mikä voi myös vaikuttaa alueella pe-

siviin lintulajeihin. Rakentamisesta aiheutuvat häiriötekijät 

kohdistuvat pääasiassa tuulivoimaloiden ja niiden oheis-

rakenteiden rakentamisalueille, minkä takia niistä aiheu-
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tuvien vaikutusten voidaan arvioida jäävän pääasiassa ra-

kentamisalueiden läheisyyteen. Tavallisimpien metsäla-

jien (mm. varpuslinnut) on havaittu yleensä sietävän var-

sin hyvin perinteisistä rakentamistöistä aiheutuvaa häirin-

tää, mikäli rakentamistoiminta ei kohdistu suoraan niiden 

pesimäympäristöön, vaan niiden pesäpaikan ympärille 

jää vielä lisääntymiseen kannalta soveliaita metsäalueita. 

Rakentamisvaiheen jälkeen ihmistoiminta alueella kuiten-

kin vähenee, mikä pienentää myös sen linnustolle aiheut-

tamia vaikutuksia.

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Suunniteltu hankealue sijoittuu lähelle Pohjanlahden ran-

nikkoaluetta, joka muodostaa lintujen muuton kannal-

ta merkittävän muuttoreitin. Hankealue sijoittuu kuiten-

kin pääosin metsävaltaiselle kivennäismaa-alueelle, jonka 

läheisyydessä ei sijaitse selkeitä lintujen muuttoa ohjaa-

via johtolinjoja Pohjanlahden rantaviivaa lukuun ottamat-

ta. Tästä syystä alueen kautta kulkeva lintumuutto jakau-

tuu usein varsin laajalle rintamalle rantaviivan ja sisämaan 

väliin, mikä pienentää osaltaan alueen kautta muuttavien 

yksilöiden kokonaismäärää ja samalla mahdollisten törmä-

ysvaikutusten suuruutta. Suurimmiksi mahdolliset törmä-

ysriskit voidaan arvioida erityisesti keväisin alueen kautta 

muuttavien merihanhien, joutsenten, sepelkyyhkyn, nau-

rulokin ja töyhtöhyypän osalta, joiden muutto kulkee ke-

väällä osin hankealueen kautta. 

Syksyllä merkittävin muuttava laji on kurki, jonka muut-

toon Söderfjärdenin kerääntymäalue merkittävällä tavalla 

vaikuttaa. Kurjella törmäysriskiin vaikuttaa myös sen suuri 

koko sekä lentotapa (hidas, kaarteleva lentotyyli nousevi-

en ilmavirtauksien mukaan), joiden vuoksi kurkea pidetään 

usein alttiina yhteentörmäyksille tuulivoimaloiden lapojen 

kanssa. Olettaen, että 20 % Söderfjärdenin kurjista muut-

taa suunnitellun tuulivoimapuistoalueen kautta, voidaan 

hankkeen aiheuttaman törmäysvaikutuksen suuruudeksi 

kurjella arvioida 4−5 lintua vuodessa. Verrattuna lajin pesi-

vän kannan suuruuteen (nykyisin noin 8 500 paria) tällä ai-

kuiskuolleisuuden kasvulla ei todennäköisesti ole merkittä-

vää vaikutusta lajin säilymiselle pitkällä aikavälillä.

Hankealueen pesimälajeista linnustovaikutusten kan-

nalta merkittävin on merikotka, jonka pesäpuulle tulisi han-

kesuunnittelun yhteydessä jättää riittävän leveä suojavyö-

hyke sen pesimärauhan turvaamiseksi. Merikotkan ohella 

hankkeen voidaan arvioida vaikuttavan voimakkaimmin lä-

hinnä varttuneita ja vanhoja kuusimetsiä suosiviin lajeihin, 

mm. metso, pohjantikka ja viirupöllö, joiden lisääntymiseen 

metsien pirstoutuminen ja yhtenäisten metsäalueiden vä-

heneminen yleensä voimakkaimmin vaikuttavat. 

Merikotkaa lukuun ottamatta suurin osa hankealueella 

pesivistä lajeista ruokailee pääasiassa lähellä maan pintaa, 

mikä pienentää osaltaan tuulivoimaloiden niille aiheutta-

maa törmäysriskiä. Esimerkiksi varpus- ja kanalinnut lentä-

vät pesimäaikanaan vain harvoin tuulivoimaloiden lapojen 

toimintakorkeuksien (tornin korkeudesta riippuen alimmil-

laan 60–65 metriä) yläpuolella, minkä takia näiden lajien 

törmäämistä lapojen kanssa voidaan pitää epätodennäköi-

senä.

Vaikutukset ilmastoon

Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ei tuota toimintavai-

heessaan lainkaan ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kasvi-

huonekaasupäästöjä, joissa kokonaismäärissä mitattuna 

merkittävin aine on hiilidioksidi (CO
2
). Näin ollen tuulivoi-

mapuiston avulla pystytään hillitsemään ilmastonmuutos-

ta, jos sen avulla pystytään korvaamaan kasvihuonekaasu-

päästöjä synnyttäviä energianlähteitä, kuten fossiilisia polt-

toaineita tai turvetta. Yleisesti tuulivoiman arvioidaan kor-

vaavan ensisijaisesti tuotantokustannuksiltaan kalliimpia 

energiamuotoja, erityisesti hiililauhde- tai maakaasupoh-

jainen sähköntuotanto, joiden vaikutukset ilmastonmuu-

tokseen ovat usein myös suurimmat. 

Tuulivoimapuistojen tehokkuutta energiantuotanto-

muotona on selvitetty useissa tutkimuksissa käyttämällä 

elinkaarianalyysiin pohjautuvia menetelmiä. Erityisesti tut-

kimuksilla on haluttu selvittää tuulivoimaloiden rakentami-

sen aikaisen energiankulutuksen ja voimalan toiminta-aika-

naan tuottaman energiamäärän välistä suhdetta. Yleisesti 

tuulivoimapuiston on arvioitu tuottavan sen rakentamises-

sa ja käytöstä poistosta kuluvan energiamäärän keskimää-

rin 4–6 kuukauden aikana, kun otetaan huomioon varsinai-

sen tuulivoimapuiston ohella myös niissä käytettävät voi-

majohdot, sähköasemat ym. oheisrakenteet. Tämän jälkeen 

tuulivoimapuiston avulla tuotettavan sähkön voidaan arvi-

oida alentavan suoraan energiantuotannosta aiheutuvien 

kasvihuonekaasupäästöjen määrää.

Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin ja 
uhanalaisiin lajeihin

Luonnonsuojelualueet
Lähimpänä hankealuetta sijaitsevat Petolahdenjokisuiston 

Natura-alue (FI0800054) sekä Eteläinen kaupungin-
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selkä-Söderfjärden-Öjenin Natura-alue (FI0800057). 

Petolahdenjokisuiston Natura-alue on suojeltu luonto- ja 

lintudirektiivin (SCI ja SPA) mukaisena alueena ja sen ko-

konaispinta-ala on 543 hehtaaria; tästä 183 hehtaaria on 

maa- ja 360 hehtaaria vesialuetta. Natura-alue sisältää 

Petolahdenjoen suiston ja Öfjärdenin lintuvesien suojeluoh-

jelmaan (LVO100218) kuuluvat alueet. Petolahdenjokisuisto 

kuuluu Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA 730014). 

Öfjärdenin alue sijaitsee hankealueen eteläpuolella noin 

kilometrin etäisyydellä ja Petolahden jokisuisto noin 2,9 ki-

lometrin etäisyydellä.

Söderfjärden sijaitsee Vaasan kaupungin ja Mustasaaren 

kunnan alueella noin 4 kilometriä hankealueen koillispuo-

lella. Koko Natura-alueen pinta-ala on 2 855 hehtaaria ja 

sen suojeluperusteena ovat luontodirektiivi (SCI, Sites of 

Community Importance) ja lintudirektiivi (SPA, Specially 

Protected Areas). Viljelykäytössä yksityisomistuksessa ole-

van maatalousmaan pinta-ala Söderfjärdenillä on 2 300 

hehtaaria.

Vaikutukset
Petolahdenjokisuiston Natura-alueella pesivät lintudirektii-

vin liitteen I lajit ovat pääasiassa lajeja, jotka ruokailevat joko 

Natura-alueen rantaniityillä tai suuntaavat ruuanhankinta-

matkoillaan läheisiin merenlahtiin tai kauemmaksi avome-

relle. Tämän vuoksi hankevaihtoehtojen aiheuttamaa tör-

mäysriskiä voidaan pitää niin pienenä, ettei sillä ole käytän-

nössä vaikutusta lintudirektiivissä mainittujen lajien kykyyn 

elää tai lisääntyä alueella. Sisämaassa sijaitsevan hankealu-

een yli suuntautuva lintumuutto jakautuu laajalle rintamal-

le rantaviivan ja sisämaan väliin, minkä vuoksi muuttomää-

rät eivät ole suuria ja törmäysriskit jäävät pieniksi. 

Söderfjärdenin peltoaukean merkittävimpiä muuttolin-

tulajeja ovat kurjet, hanhet, joutsenet sekä keräkurmitsa. 

Vähälukuisuutensa vuoksi keräkurmitsan törmäysriskiä voi-

daan pitää äärimmäisen pienenä, minkä vuoksi myös vai-

kutukset lajiin jäävät vähäisiksi. Suurista lajeista suurin riski 

törmätä tuulivoimalaitokseen on kurjella, joista osa lähes-

tyy Söderfjärdenin peltoaukeaa etelästä ja muuttaa han-

kealueen yli. 

Liito-orava
Liito-oravan elinympäristöiksi soveltuvien elinympäristöjen 

esiintyminen on painottunut hankealueen pohjoisosaan, 

jossa varttuneita kuusikoita esiintyy etenkin ojitettujen kor-

pien alueella. Näillä varttuneiden kuusikoiden alueilla on 

potentiaalisesti liito-oravalle soveltuvia elinalueita, vaikka 

alue on monin paikoin hakkuiden pirstomaa ja lehtipuus-

ton osuus verrattain vähäinen. 

Vuoden 2008 selvitysten yhteydessä kahden suunnitel-

lun voimalan sijoituspaikkojen (voimalat 3 ja 9) läheisyy-

dessä on tehty havaintoja liito-oravista. Vuoden 2009 selvi-

tyksissä merkkejä liito-oravista ei havaittu, mutta näillä alu-

eilla esiintyy edelleen liito-oraville soveltuvaa elinympäris-

töä. Liito-oravan biologiaan liittyvä erikoispiirre on se, että 

alue voi olla väliaikaisesti tyhjä, mutta se asutetaan myö-

hemmin uudestaan. Näin ollen nämä liito-oravalle tyypil-

listä elinympäristöä olevat vanhan metsän alueet voi edel-

leen olla osa liito-oravan reviiriä. 

Tuulivoimaloiden vaikutukset liito-oraviin ovat suurim-

millaan rakentamisen aikana, jolloin häirintävaikutus on 

suurimmillaan. Myös mahdolliset liito-oraville soveltuvien 

elinympäristöjen pirstoutumiset tapahtuvat rakentamis-

aikana. Rakentamisen aikaisen melun ja ihmisten alueella 

liikkumisen seurauksena on kuitenkin mahdollista että lii-

to-oravat välttävät reviiriensä niitä osia, jotka sijaitsevat ra-

kentamisalueiden välittömässä läheisyydessä. Käytön aika-

na tuulivoimalat aiheuttavat melu- ja varjostusvaikutuksia, 

joiden ei kuitenkaan arvioida merkittävästi vaikuttavan lii-

to-oravien elinmahdollisuuksiin hankealueella.

Lepakot
Elinympäristövaatimuksiltaan Maalahden alueella toden-

näköisimmin esiintyvät lajit, pohjanlepakko sekä viiksi- ja 

isoviiksisiippa, kuuluvat pääasiassa metsäympäristöä suo-

siviin lajeihin. Linnustoselvityksen perusteella erityisesti 

hankealueen pohjoisosien varttuneemmilla metsäkuvioil-

la sekä alueen eteläosissa Majorsbackenilla maastossa on 

paljon vanhoja kelopuita sekä tikankoloja, jotka soveltu-

vat lepakoiden päiväpiiloiksi sekä myös pienten lepakko-

yhdyskuntien lisääntymispaikoiksi. Kolopuiden lisäksi han-

kealueella on myös useampia pieniä rakennusryhmiä sekä 

peltoalueita (mm. Narnen, Bäcksmossin ja Öjnan ympäris-

tössä), jotka voivat tarjota lepakoille potentiaalisia lepäily-

alueita tai päiväaikaisia piilopaikkoja. Sen sijaan lepakoiden 

usein suosimien vesistöjen ja kosteikkojen määrä on han-

kealueella pieni.

Ruokailukäyttäytymisensä puolesta alttiimmaksi tuuli-

voimaloiden aiheuttamille törmäyksille voidaan Maalahden 

tuulivoimapuiston osalta arvioida alueella mahdollises-

ti ruokailevat pohjanlepakot, jotka saalistelevat viiksisiip-

poja useammin myös hakkuualueilla sekä matalien taimi-

koiden päällä. Lisäksi pohjanlepakot lentävät suurensa ko-

konsa vuoksi usein myös selkeästi korkeammalla, jolloin ne 
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voivat liikkua myös lähellä suunniteltujen tuulivoimaloiden 

toimintakorkeuksia. Viiksi- ja isoviiksisiipat ruokailevat sen 

sijaan useammin metsien sisällä eivätkä mielellään uskal-

taudu avoimille paikoille. Lepakoiden saalistusaktiivisuus 

on yleensä korkein lämpiminä ja tyyninä öinä (tuulen no-

peus alle 5 m/s), jolloin myös niiden ravintonaan käyttä-

mien hyönteisten määrä ilmassa on havaintojen mukaan 

usein korkeimmillaan. Tuulivoimaloiden energiantuotanto 

on lepakoiden suosimina, lähes tyyninä kesäöinä kuitenkin 

luonnostaan vähäistä, mikä pienentää osaltaan myös voi-

maloiden lepakoille aiheuttamaa törmäysriskiä. 

Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon

Suunnittelualue kuuluu Selkämeren rannikkoalueen ve-

sistöalueeseen. Suunnittelualueella sijaitsevia pienvesiä 

ovat lukuisat metsätaloutta palvelevat ojat sekä näiden 

kokoojauomana toimiva Skathagabäcken, joka tunne-

taan myös nimellä Narnebäcken. Skathagabäcken virtaa 

Haiknepottenista Narnesjön kautta Åminnen Skathageniin, 

jossa se laskee mereen. 

Narnebäcken toimii hauen, ahvenen ja särjen kul-

kuväylänä hankealueen kaakkoiskulmassa sijaitsevaan 

Haiknepotteniin, jonne kalat nousevat kutemaan.  Myös 

säyne on esiintynyt joessa kutukalana. Narnebäckenin ve-

denlaatu on hyvin hapanta ja tämä oletettavasti johtuu alu-

een alunamaiden ojituksesta. Harvat kalalajit sopeutuvat 

happamiin olosuhteisiin ja puron pH- arvot saattavat olla 

kyllin alhaisia tappaakseen kalanpoikasia. Paikallinen urhei-

lukalastusseura on kunnostanut ja raivannut puroa ja sen 

ympäristöä. Puro on aktiivisen virkistyskalastuksen kohde. 

Ammattimainen kalastus kohdistuu Maalahdenjokeen ja 

merialueelle.

Mahdolliset vaikutukset pintavesiin muodostuvat raken-

nusvaiheessa, jolloin rakentamistoimet voivat lisätä kiinto-

aineen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöön. Kohdissa, 

joissa tiestö ylittää Narnebäckenin ja tuulivoimaloiden pe-

rustukset ovat puron läheisyydessä voi rakentamisen aika-

na purossa esiintyä kiintoainepitoisuuden ja veden sameu-

den kasvua. Tämä voi hetkellisesti vaikuttaa myös kalastoon 

ja kalastukseen, mutta haitta arvioidaan hyvin vähäiseksi 

ja ohimeneväksi. Narnebäckeniin ojitusojien kautta tuleva 

kuormitus on monin veroin suurempaa erityisesti runsassa-

teisina aikoina. Maa-aines on hankealueella enimmäkseen 

kivennäismaata, jolloin kiintoainepartikkelit ovat suuria ja 

ne eivät helposti kulkeudu. Siksi on oletettavaa, että vain 

hyvin pieni osa muodostuvasta kiintoainekuormasta ja sii-

hen sitoutuneista ravinteista päätyisi vesistöön. 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ei arvioida havaittavan 

Maalahdenjoessa mm. riittävän pitkän etäisyyden vuoksi. 

Narnebäcken ei myöskään virtaa Maalahdenjokeen.

Kasvillisuus

Hankealueen metsät ovat pääosin talouskäytössä olevia 

kangasmetsiä ja turvekankaita. Laajimmat turvekankaat 

sijaitsevat hankealueen pohjoisosissa. Alueen tilajako on 

erittäin pirstoutunut ja valtaosa pienistä metsätiloista on 

talouskäytössä. 

Hankealueen arvokkaimpia luontokohteita ovat pienet 

vanhan metsän alueet sekä saarniesiintymä. Hankealueen 

läpi virtaa Skathagabäcken, joka kalastollisen merkityksen-

sä lisäksi monipuolistaa elinympäristöjen kirjoa alueella ja 

toimii myös eläinten leviämisreittinä. Hankealueen lähiym-

päristöön sijoittuvia arvokkaita luontokohteita ovat mm. 

Öfjärdenin kluuvijärvi sekä Maalahdenjoen suisto. 

Valtaosa suunnitelluista tuulivoimaloiden rakentamis-

paikoista sijoittuu nuorehkoihin hoidettuihin talousmet-

siin. Metsätalouskäytöstä johtuen valtaosalla rakennuspai-

koista niiden laadulliset tekijät ovat heikentyneet verrattu-

na luonnontilaisesti kehittyneisiin metsiin. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen myötä osa hankealu-

een luonnonympäristöstä muuttuu rakennetuksi ympäris-

töksi. Rakennettavilla alueilla puuston hakkuu, maaston ta-

saaminen ja muut rakentamiseen liittyvät toimet hävittävät 

alueiden nykyisen luonnonympäristön. Tuulivoimalaitosten 

tarvitseman perustamispinta-alan lisäksi muutos kohdis-

tuu huoltoteiden ja voimajohdon rakentamiseen tarvitta-

viin maa-alueisiin. Rakentamisalueisiin kohdistuvien suori-

en vaikutusten lisäksi tuulivoimapuiston rakentaminen ai-

heuttaa muun rakentamisen tavoin myös elinympäristöjen 

pirstoutumista. Pirstoutuminen tarkoittaa yhtenäisen luon-

nonympäristön muutosta toisistaan erillisiksi saarekkeiksi.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja 
viihtyisyyteen

Hankealue on pääosin rakentamatonta metsäaluet-

ta. Hankealueen länsilaidalle on myönnetty rakennus-

luvat autokorjaamolle ja vakituiselle asuinrakennuksel-

le. Hankealueen läheisyydessä on runsaasti asutusta, sen 

länsirajalla sijaitsee Öjnan kylä sekä itä- ja etelärajalla mo-

lemmilla pari asuinrakennusta. Vakituinen asutus on keskit-

tynyt pohjois-itäpuolelle jokilaakson ja Rantatien varrelle. 
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Yhteenveto

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee runsaasti myös vapaa-

ajanasutusta, joka on keskittynyt erityisesti merenrannalle, 

saaristoon sekä Majorsträskin rannoille. 

Hankealueella sijaitsee pyöräilyreitti sekä ohjeelli-

nen ulkoilureitti Åminne-Öjnan metsätien yhteydessä. 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsevia virkistyskäyttökoh-

teita ovat mm. virkistysalue sekä kalastus- ja vierassatamat 

Åminnessa. Hankealueen metsät tarjoavat lähialueen asuk-

kaille virkistyskäyttömahdollisuuksia muun muassa marjas-

tukseen, sienestykseen, suunnistukseen ja metsästykseen.

Pääosa (71 %) kaikista Maalahden asukaskyselyn vastaa-

jista suhtautuu hankkeeseen myönteisesti; tuulivoimapuis-

ton hyötyjä pidetään suurempina kuin haittoja . Vastaavasti 

valtaosa (81 %) kaikista vastaajista pitää hankkeen toteut-

tamista vaikutuksiltaan myönteisempänä kuin sen toteut-

tamatta jättämistä. Tuulivoimahankkeeseen suhtautumi-

seen vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti vastaajan asuin- tai 

lomanviettopaikka; mitä lähempänä hankealuetta asuu, 

sitä kielteisempi näkemys hankkeesta.

Asukaskyselyn vastaajat arvelivat, että tuulivoimapuisto-

hanke vaikuttaisi kielteisesti linnustoon, maisemaan ja tär-

keimpänä pidettyyn asumisviihtyvyyteen. Hankkeen arvi-

oitiin vaikuttavan myönteisesti taloudellisiin ja elinkeino-

elämään liittyviin asioihin, kuten kunnan imagoon ja talo-

uteen, työllisyyteen, ilmaston muutokseen sekä energian 

hintaan. 

Tuulivoiman myönteiset vaikutukset ovat enemmän yh-

teisöllisiä tai yhteiskunnallisia, mutta kielteiset vaikutukset 

tuntuvat lähinnä yksilötasolla hankkeen lähiympäristössä. 

Tuulivoimalat heikentävät asumisviihtyvyyttä ja virkistys-

käyttöä niillä, jotka asuvat melu-, varjostus- tai näkymäalu-

eella ja joita tuulivoimalan ääni, varjostus tai läheisyys häi-

ritsevät. Haitoista kärsivien määrä lisääntyy, jos voimalaitos-

ten koko ja teho kasvavat. Maisemassa näkyvät tuulivoima-

lat voivat häiritä joitakin näkymäalueella asuvia, lomailevia 

tai ulkoilevia virkistyskäyttäjiä kauempanakin.

Tuulivoimapuisto ja jokamiehenoikeudet
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa 

oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippu-

matta, kuka omistaa alueen. Yleinen käytäntö on, että toi-

sen omistamassa metsässä saa liikkua ja kerätä luonnonan-

timia. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan 

tapa, jotka perustuvat eri lakeihin. Jokamiehen oikeudet 

mahdollistavat liikkumisen jalan, hiihtäen tai pyöräillen 

luonnossa poissulkien kuitenkin pihamaat ja pellot. Myös 

mm. telttailu (etäisyys asumuksiin huomioitava), veneily, ui-

minen, onkiminen ja pilkkiminen ovat sallittuja. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana vapaata liikku-

mista rakentamisalueiden välittömässä läheisyydessä jou-

dutaan turvallisuussyistä rajoittamaan. Rajoitukset koske-

vat kerrallaan vain niitä osia hankealueesta, jotka ovat ra-

kentamisen alla. Tuulivoimapuiston valmistuttua alueella 

voi liikkua kuten ennenkin, sillä liikkumisrajoitukset poiste-

taan rakentamisajan jälkeen. Tuulivoimapuiston valmistut-

tua aluetta voi jokamiehenoikeuksien sallimissa puitteissa 

käyttää kuten ennenkin. 

Vaikutukset metsästykseen
Metsästysalueena Maalahden tuulivoimapuiston han-

kealue edustaa paikallista keskiarvoa. Hirvikanta on kool-

taan tavanomainen ja hankealueella esiintyy myös metsä-

kaurista ja valkohäntäkaurista. Hankealueen vuotuinen hir-

visaalis on noin 5-6 yksilöä, valkohäntäkaurista ja metsäkau-

rista saadaan kumpaakin saaliiksi noin 6 yksilöä vuodessa. 

Hirvieläinten kannalta tuulivoimapuistojen merkittä-

vimmät vaikutukset aiheutuvat pääasiassa hankkeen ra-

kentamisvaiheessa, jolloin ihmistoiminnan määrä on suun-

nittelualueella suurimmillaan. Rakentamisen aikainen häi-

rinnän seurauksena on todennäköistä, että osa lähimpänä 

voimakkaimman rakentamisen alueella ruokailevista tai li-

sääntyvistä hirvieläimistä tulee siirtymään rauhallisemmil-

le alueille.

Hirvieläinten käyttäytymisestä tuulivoimaloiden lähei-

syydessä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että voi-

maloiden suorat, käytönaikaiset vaikutukset, esim. melu 

ja visuaaliset häiriötekijät, ovat kokonaisuudessaan suh-

teellisen pieniä, eivätkä hirvet merkittävällä tavalla vieras-

ta niiden elinympäristöön sijoitettavia voimalarakenteita. 

Tuulivoimapuiston yhteyteen rakennettavat huoltotiet vas-

taavat kooltaan metsäautoteitä, joiden liikennemäärät ei-

vät pääsääntöisesti nouse merkittäviksi. Tästä syystä niiden 

synnyttämät estevaikutukset hirvien liikkumisen kannalta 

ovat todennäköisesti hyvin pieniä. 

Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen

Hankealue sijaitsee pääosin Rantatien (mt 673) ja me-

renrannan välisellä alueella Maalahdenjoen eteläpuolel-

la. Etäisyyttä hankealueelta Maalahden kuntakeskukseen 

on vähimmillään noin 2,5 kilometriä. Valtaosa hankealu-

eesta on rakentamatonta metsäaluetta. Maasto on kohti 

lännessä sijaitsevaa merialuetta ja pohjoisessa sijaitsevaa 

Maalahdenjoen jokilaaksoa laskevaa.
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Yhteenveto

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee runsaasti asutusta. 

Vakinainen asutus hankealueen läheisyydessä on keskitty-

nyt etenkin hankealueen länsipuolella Öjnan kylään sekä 

rantaviivan tuntumaan, hankealueen pohjoispuolelle jo-

kilaaksoa myötäilevän Tuvasvägen-tien varrelle sekä han-

kealueen itäpuolella Rantatien varrelle. Hankealueen län-

siosaan on hiljattain myönnetty rakennusluvat vakituisel-

le asuinrakennukselle ja autokorjaamolle, lisäksi hankealu-

een keskiosassa sijaitsee sikala. Hankealueen välittömässä 

läheisyydessä Narnen kylässä sijaitsee kaksi asuinraken-

nusta ja lihasavustamo. Myös hankealueen eteläpuolella 

Majorsträsketin rannoilla sijaitsee loma-asutusta.

Hankealueen maa-alueen omistavat yksityiset maan-

omistajat. Hankkeesta vastaava on tehnyt vuokrasopimuk-

sia maa-alueista niillä tiloilla, joille tuulivoimalaitokset on 

tarkoitus rakentaa. Myös maa-alueet hankealueen läheisyy-

dessä ovat yksityisten omistuksessa. Hankealueen tilajao-

tus on hyvin pirstoutunut. 

Tuulivoimaa ei ole käsitelty voimassa olevassa Vaasan 

rannikkoseudun seutukaavassa eikä vahvistettavana ole-

van Pohjanmaan maakuntakaavassa ole tutkittu sisämaan 

tuulivoimaloiden rakentamista. Hankealueelle ei ole seutu-

kaavassa eikä maakuntakaavassa osoitettu muuta maan-

käyttöä tai aluevarauksia, jotka estäisivät hankkeen toteut-

tamisen. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan, kun tuuli-

voimarakentamista ei ole käsitelty maakuntakaavassa, voi-

daan lähtökohtaisesti edetä kuntakaavoilla. Hankkeen to-

teuttamiseksi on kaksi vaihtoehtoa joko 1) osayleiskaava 

ja sen lisäksi asemakaava, tai 2) suunnittelutarveratkaisut. 

Maalahden kunnanhallitus on 22.2.2010 tehnyt päätöksen 

Sidlandetin alueen kaavoittamisesta.

Tuulivoimaloiden lähellä vakituisen ja loma-asumisen 

rakentamista rajoittavat mm. voimaloiden aiheuttama 

melu ja välkyntä. Voimalaitokset, huoltotiet ja energiansiir-

toon tarvittavat rakenteet vaativat aluevarauksia. Varaukset 

tapahtuvat alueilla, jotka ovat nykyisin maa- ja metsätalo-

uskäytössä. Nykyisiä yksityis- ja metsäteitä kunnostetaan ja 

rakennetaan tarvittavat uudet huoltotiet.

Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu merkittä-

viä yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia. 

Sähkönsiirrossa hyödynnetään hankealueen läpi kulkevaa 

Närpiö-Vaskiluoto 110 kV voimajohtoa. Hankealue säilyy 

pääkäyttötarkoitukseltaan pääosin maa- ja metsätalous-

alueena, eikä hankkeen toteuttaminen edellytä yhdyskun-

tarakennetta hajauttavien uusien asuin-, työpaikka- tai te-

ollisuusalueiden toteuttamista. 

Elinkeinoelämä

Vaikutukset työllisyyteen
Vaasan seutu on yksi Suomen yritysvaltaisimmista alueista. 

Kärkiyritysten menestymisen kautta alueelle on muodos-

tunut koko seutua työllistävä yritysverkosto, joista valtaosa 

toimii energiateknologian alalla. Pohjoismaiden suurim-

paan energiaklusteriin kuuluvat energiateknologian alal-

la toimivien yritysten lisäksi yrityksiä palvelevat tukiorga-

nisaatiot.

EWEA (European Wind Energy Association) on laskenut, 

että Euroopassa tuulipuiston rakentaminen työllistää kes-

kimäärin 15 ihmistä rakennettua megawattia kohti. Tämä 

jakaantuu vielä sillä tavalla, että voimaloiden ja sen kom-

ponenttien valmistus työllistää noin 12,5 ihmistä, ja raken-

taminen 1,2 ihmistä megawattia kohti. Kun nämä luvut so-

velletaan Maalahden Sidlandetin hankkeeseen, voidaan to-

deta, että tuulivoimapuiston rakentaminen työllistää tuu-

livoimaloiden valmistusvaiheessa 900–2100 ihmistä sekä 

80–170 ihmistä tuulivoimapuiston perustamisvaiheessa. 

Vastaavasti käyttövaiheessaan tuulivoimapuiston arvioi-

daan työllistävän keskimäärin 0,4 ihmistä asennettua me-

gawattia kohti. 

1515



16



OSA I: HANKE JA YVA-MENETTELY
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Kuva 1‑1 Tuulivoimapuisto maaympäristössä. 
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1. Johdanto

Taustaa

EPV Tuulivoima Oy käynnisti vuonna 2008 ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arvi-

ointimenettelyn (YVA-menettely), joka koskee Maalahden 

kuntaan Sidlandetin alueelle suunniteltua maatuulivoima-

puistoa. Arviointimenettely perustuu Länsi-Suomen ympä-

ristökeskuksen (nyk. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) päätök-

seen (LSU -2008-R-61(531)) YVA-menettelyn tapauskohtai-

sesta soveltamisesta tässä hankkeessa.

Hankkeeseen kuuluu enintään 29 tuulivoimalaitosta, joi-

den yksikkö teho on noin 3-5 MW. Tavoitteena on rakentaa 

teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta toteutta-

miskelpoinen tuulivoimapuisto.

YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristö-

vaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamis-

ta suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä 

kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 

Arvioinnissa olennaista on avoimuus ja toimiva vuorovai-

kutus eri tahojen kesken. YVA-menettelyssä ei tehdä pää-

töksiä hankkeen toteuttamisesta.

Maatuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää alueen 

kaavoittamista ja varausta maakuntakaavassa. Hankkeen 

toteuttaminen edellyttää lupaa maa-alueiden omistajilta. 

Päätökset hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta tekee 

EPV Tuulivoima Oy arviointimenettelyn ja kaavoitusmenet-

telyn jälkeen.

Miksi tuulivoimaa

Tuulivoima on ekologisesti erittäin kestävä energiantuo-

tantomuoto, koska energian lähde on uusiutuva ja sen 

aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat vähäisiä verrat-

tuna fossiilisia polttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin. 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää voimakasta 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Tuulivoimaloiden käy-

töstä ei synny hiilidioksidia eikä muita ilmansaasteita eikä 

voimalan purkamisesta jää jäljelle vaarallisia jätteitä. Lisäksi 

tuulivoimalat lisäävät Suomen energiaomavaraisuutta.

EU on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian osuu-

den noin 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä sekä vä-

hentämään kasvihuonepäästöjä vähintään 20 prosenttia 

vuoden 1990 tasosta. Myös Suomen valtioneuvoston vuo-

den 2008 ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mu-

kaan Suomeen tulee rakentaa 6 TWh edestä tuulivoimaa 

vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

Suomeen tulee rakentaa noin 700 tuulivoimalaitosta lisää. 

Suomi ei ratkaise velvoitteitaan pelkästään merituulivoima-

puistoilla, vaan myös maalle rakennettavia tuulivoimapuis-

toja tarvitaan. Tällöin etsitään tuulisuusominaisuuksiltaan ja 

rakennettavuudeltaan optimaalisia alueita. 
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Kuva 2‑2  EPV Tuulivoima Oy:n tuulivoimarakentamisen selvitysalueet Pohjanmaalla ja niiden liittyminen kantaverkkoon.
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2. Hankkeesta vastaava

2.1 Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaava on EPV Tuulivoima Oy, joka on EPV 

Energia Oy:n omistama tuulivoimatuotantoon keskittynyt 

yhtiö. EPV Energia Oy:n strategisena tavoitteena on kas-

vattaa sähköntuotanto-omistuksiaan entistä ympäristöys-

tävällisempään suuntaan ja vastata omalta osaltaan näin 

Euroopan komission asettamiin uusiutuvan energian lisää-

mistavoitteisiin. 

Tuulivoimakehitykseen keskittyvä EPV Tuulivoima Oy 

-tytäryhtiö on perustettu valmistelemaan tuulivoimahank-

keita erityisesti Pohjanmaan alueelle. EPV Tuulivoima Oy:n 

tarkoituksena on kartoittaa tuulivoimalle soveltuvia alueita 

ja myöhemmin rakentaa alueelle useita tuulivoimapuistoja 

teknistaloudellisten reunaehtojen täytyttyä. 

EPV Energia Oy on sähkön ja lämmön tuotantoon ja 

hankintaan erikoistunut suomalainen voimayhtiö. EPV 

Energia -konsernin muodostavat emoyhtiön EPV Energia 

Oy ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt EPV Tuulivoima 

Oy, EPV Alueverkko Oy, Tornion Voima Oy, Vaskiluodon 

Teollisuuskiinteistöt Oy, EPV Bioturve Oy, Suomen 

Energiavarat Oy ja enemmistöomisteinen Rajakiiri Oy sekä 

omistusyhteisyritykset Suomen Merituuli Oy, Vaskiluodon 

Voima Oy, Rapid Power Oy ja osakkuusyritykset Proma-

Palvelut Oy, Pohjolan Voima Oy ja Teollisuuden Voima Oyj.

EPV Energia Oy:ssä on keskitytty voimantuotanto-

omistuksien hallinnointiin ja omistusarvon nostamiseen. 

Yhtiö tavoittelee tuotanto-omistustensa asteittaista jalos-

tamista vähäpäästöisiksi ja kestävän kehityksen mukaisik-

si. Toiminta-ajatuksena on yhtiön omistamien ja käytössä 

olevien sähkönhankintaresurssien tehokas hyödyntämi-

nen sekä pyrkimys parantaa jatkuvasti osakkaille toimite-

tun energian kilpailukykyä.

EPV Energia Oy on perustettu vuonna 1952. Kuluneiden 

viiden vuosikymmenen aikana yhtiön toiminta on laajen-

tunut merkittävästi ja osittain myös muuttanut muotoaan. 

Yhtiö hankkii nykyään vuosittain noin 4,4 TWh sähköä, mikä 

vastaa noin viittä prosenttia koko Suomen sähkön käytös-

tä.

Kuva 2‑1 EPV Energia Oy:n sähkönhankinta vuosina 2003–2008 (GWh). 

2.2 Hankkeesta vastaavan 
tuulivoimaprojektit Pohjanmaan alueella

EPV Tuulivoima Oy:n tarkoituksena on etsiä ja myöhemmin 

rakentaa täyteen kokoonsa noin 10 kappaletta tuulivoima-

puistoja. Yhtiöllä on Pohjanmaan alueella käynnissä selvi-

tyksiä useilla eri alueilla. Hankkeiden koko ja yksityiskohdat 

vaihtelevat alueittain. Kyseessä ovat erilliset hankkeet, jotka 

eivät ole keskenään vaihtoehtoisia. 

Ilmajoen-Kurikan tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-•	

ohjelman mukainen kokonaiskapasiteetti 60-100 MW.

Teuvan tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-ohjelman •	

mukainen kokonaiskapasiteetti 90-150 MW.

Vähänkyrön tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-•	

ohjelman mukainen kokonaiskapasiteetti 60-100 MW.

Metsälän tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-ohjelman •	

mukainen kokonaiskapasiteetti 135-225 MW.

Norrskogenin tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-•	

ohjelman mukainen kokonaiskapasiteetti 90-150 MW.

Finnsätretin tuulivoimapuisto, suunniteltu kokonaiska-•	

pasiteetti 12-20 MW. 

Mustasaaren tuulivoimapuisto, suunniteltu YVA-•	

ohjelman mukainen kokonaiskapasiteetti 135-225 MW.
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3. Tavoitteet ja suunnittelutilanne

3.1 Tausta ja tavoitteet

3.1.1 Lähtökohdat tuulivoimapuistolle

Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaa ohjaavat nykyisin 

voimakkaasti erityisesti Euroopan Unionin kansainväliset 

energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet. Euroopan komis-

sio antoi vuonna 2008 jäsenmaita koskevat säädösehdo-

tukset ilma- ja kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen 

sekä uusiutuvan energian käytön tehostamiseen tähtäävis-

tä toimista. Näiden tavoitteiden avulla pyritään toisaalta vä-

hentämään uusiutumattomien, fossiilisten polttoaineiden 

käyttöä sekä toisaalta hillitsemään maapallon keskilämpö-

tilan nousua ja kasvihuoneilmiötä. Euroopan Unionin il-

mastostrategian sekä päästöjen rajoittamiseen tähtäävien 

säädösehdotusten keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Lämpötilan nousu tulisi rajoittaa pidemmällä aikavälillä •	

kahteen asteeseen, mikä edellyttää maailmanlaajuisten 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vuoteen 

2050 mennessä 50 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna. 

Teollisuusmailta tämä edellyttää 60–80 prosentin 

päästövähennyksiä vuoteen 2050 mennessä.

EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään yksipuo-•	

lisella sitoumuksella vähintään 20 prosenttia vuoteen 

2020 mennessä vuodesta 1990. Vähennystavoite 

nousee 30 prosenttiin, jos saadaan aikaan kansainväli-

nen sopimus, jossa muut kehittyneet maat sitoutuvat 

vastaaviin päästövähennyksiin ja taloudellisesti 

edistyneemmät kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 

pyrkimyksiin riittävässä määrin vastuidensa ja valmiuk-

siensa mukaisesti. 

Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa nostetaan •	

8,5 prosentista energian loppukulutuksesta vuonna 

2005 vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttiin. 

Komissio on esittänyt, että EU:n sisällä uusiutuvan ener-

gian edistämisvelvoite jaetaan eri maiden kesken siten, että 

Suomen velvoite olisi nostaa uusiutuvan energian osuus 

nykyisestä noin 28,5 prosentista 38 % vuoteen 2020 men-

nessä. Euroopan komission suunnitelmien mukaan tuuli-

voiman avulla voitaisiin kokonaisuudessaan tuottaa noin 

12 % jäsenmaiden sähkönkulutuksesta, josta karkeasti kol-

masosa voidaan sijoittaa merelle.

Suomessa valtioneuvoston vuoden 2008 ilmasto- ja ener-

giastrategia käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimen-

piteitä. Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaan 

Suomen kokonaistuotanto tulisi pyrkiä nostamaan vuo-

teen 2020 mennessä 6 TWh:iin joka vastaa nykyisten tuu-

livoimalaitosten maksimitehojen mukaan noin 700 uuden 

tuulivoimalaitoksen rakentamista. Laitosrakentamisessa tu-

lee ilmastostrategian mukaan pyrkiä ensisijaisesti laajoihin 

yhtenäisiin voimalaitosalueisiin, tuulivoimapuistoihin, jotka 

mahdollistavat osaltaan tuulisähkön kustannustehokkaan 

tuottamisen.

Suomessa tuulivoimalle soveltuvia alueita on pääasi-

assa merellä, rantojen läheisyydessä ja sisämaassa korkei-

den alueiden päällä, jossa tuulen keskinopeus mahdollis-

taa tehokkaan sähköntuotannon. Pohjanmaan maakunta-

ohjelmassa 2007–2010 todetaan, että rannikon hyvät tuu-

liolosuhteet luovat edellytyksiä tuulivoiman käytön huo-

mattavalle lisäämiselle. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu, että 

monipuolisen energiantuotannon kehittäminen on yksi 

maakunnan keskeisistä prioriteeteista, jonka rinnalla maa-

kunnan tavoitteena nähdään myös uusiutuvan energian-

tuotannon kehittämisen edistäminen maakunnan alueella. 

Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille 2010–2011 laadi-

tun toteuttamissuunnitelman mukaan Pohjanmaan alueel-

le on tällä hetkellä suunnitteilla lisäksi huomattavaa tuuli-

voimatuotantoon liittyvää opetus-, tutkimus- ja kehitystoi-

mintaa (mm. Vaasan Energia-instituutin hallinnoima tuu-

livoiman tutkimus- ja kehityshanke), joka tukee osaltaan 

maakunnan alueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen 

suunnittelua ja toteutusta.
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Kuva 3‑2 Tuulen nopeus (m/s) vuositasolla Maalahden Sidlandetin alueella 200 metrin 
korkeudessa (Suomen Tuuliatlas, Ilmatieteen laitos 2009).

 
Kuva 3‑1 Tuulen nopeus (m/s) vuositasolla Maalahden Sidlandetin alueella 100 metrin 
korkeudessa (Suomen Tuuliatlas, Ilmatieteen laitos 2009).
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Pohjanmaan rannikko lukeutuu Suomessa alueisiin, jolla 

hyvät tuuliolosuhteet luovat edellytyksiä tuulivoiman käy-

tön lisäämiselle osana energiantuotantoa. EPV Tuulivoima 

Oy on tuulisuusanalyysien avulla arvioinut, että Maalahden 

Sidlandetin alue soveltuu hyvin tuulivoimapuiston sijoitus-

paikaksi. Paikan sopivuutta puoltavat sekä hyvät tuuliolo-

suhteet että hankealueella jo valmiiksi oleva 110 kV voima-

johtoyhteys, jota pystytään hyödyntämään suunniteltu-

jen voimaloiden liittämisessä valtakunnan sähköverkkoon. 

Suunnittelualueelle on valmiiksi rakennettu useita metsä-

autoteitä, joita pystytään myös merkittävällä tavalla hyö-

dyntämään suunnitellun tuulivoimapuiston rakentamisen 

ja ylläpidon aikana.

3.1.2 Tuulisuus

Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten tuulivoiman tuo-

tantoon soveltuvia alueita ovat rannikkoalueet, merialu-

eet ja tunturit. Paikkakohtaista ja entistä tarkempaa tie-

toa Suomen tuuliolosuhteista on saatavissa Motivan 

ja Ilmatieteen laitoksen alihankkijoineen toteuttaman 

Tuuliatlas-projektin valmistumisen myötä.  Marraskuussa 

2009 julkistettu Suomen Tuuliatlas on tietokonemallinnuk-

seen perustuva tuulisuuskartoitus ja sen tarkoitus on tuot-

taa mahdollisimman tarkka kuvaus paikkakohtaisista tuuli-

olosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja 

turbulenttisuudesta alkaen 50 metrin korkeudesta aina 400 

metriin saakka vuosi- ja kuukausikeskiarvoina. Tuloksia on 

mahdollista tarkastella tässä vaiheessa tarkkuudeltaan 2,5 

x 2,5 kilometrin karttaruuduissa.

Tuuliatlaksen mallinnusten perusteella tuulen arit-

meettinen keskinopeus (m/s) 100 metrin korkeudessa 

Maalahden Sidlandetin alueella on vuositasolla tarkastel-

tuna  7.5-8.5 m/s luokkaa (Kuva 3-1). Korkeuden kasvaes-

sa tuulen nopeus kasvaa ja 200 metrin korkeudessa saavu-

tetaan 8.5-9.5 m/s taso (Kuva 3-2). Maalahden Sidlandetin 

alueella saavutetut tuulennopeudet ovat tyypillisiä aivan 

rannikolla sijaitseville alueille. Korkeampia tuulennopeuk-

sia saavutetaan vain Pohjan- ja Suomenlahden merialueilla, 

sekä Ahvenanmaan saaristomerellä.

3.1.3 Hankkeen alueellinen ja valtakunnallinen 
merkitys

Suunnitellun hankkeen tavoitteena on toteuttaa ensisijai-

sesti laajentaa tuulivoimatuotantoa Pohjanmaan maakun-

nan alueella ja näin kehittää maakunnan omaa, uusiutuviin 

energianlähteisiin pohjautuvaa sähköntuotantoa. 

Euroopan komissio on asettanut tavoitteeksi nostaa uu-

siutuvien energialähteiden osuuden 21 prosenttiin sähkön 

kokonaiskulutuksesta vuoteen 2010 mennessä (Directive 

2001/77/EC). Nykyisellään Suomen tuulivoimakapasiteet-

ti oli vuoden 2009 lopussa yhteensä noin 146 MW, joka 

vastaa kokonaisuudessaan noin prosenttia maamme koko 

sähköntuotantokapasiteetista. Toteutuessaan hanke olisi 

yhdessä muiden suunniteltujen tuulivoimapuistohankkei-

den kanssa merkittävä edistysaskel sekä alueellisesti että 

valtakunnallisesti ja tärkeä kansallisessa ja kansainvälisessä 

 
Kuva 3‑3 Suomeen asennetun tuulivoimakapasiteetin ja tuotannon kehitys Suomessa vuosina 1992-2008.  
(Lähde VTT 2008b). 
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ilmastostrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta. Lisäksi, koska tuulivoima ei tuotantovaiheessaan 

synnytä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästö-

jä, voidaan suunnitellun hankkeen avulla osaltaan vähentää 

Suomen energiantuotannossa syntyviä kasvihuonekaasu-

päästöjä ja siten osaltaan vaikuttaa Kioton sopimuksen mu-

kaisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen.

Pohjanmaan maakunta panostaa nykyisin voimakkaas-

ti alueella sijaitsevan energiaklusterin kehittämiseen, jon-

ka ytimessä on Vaasan seudulla sijaitseva energiatek-

nologisen osaamisen keskittymä (yli 100 alan yritystä). 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevien yritysten avul-

la tuulivoimapuistojen valmistuksessa käytettävien kom-

ponenttien valmistaminen sekä tuulivoimapuiston raken-

taminen pystyttäneen toteuttamaan logistisesti kustan-

nustehokkaalla tavalla ja hyödyntämään siten alueen omaa 

työvoimaa ja erityisosaamista. Lisäksi alueella sijaitsevien 

energia-alan yritysten avulla tuulivoimapuiston huolto ja 

ylläpito pystytään todennäköisesti toteuttamaan alueen 

omien toimijoiden kanssa yhteistyössä, jolloin hanke tar-

joaa etuja myös Pohjanmaan alueen elinkeinoelämälle ja 

työllisyydelle. 

Suomen tuulivoimalaitosten yhteenlaskettu tuotan-

to vuonna 2008 oli 261 GWh. Suomen kokonaistuuli-

voimakapasiteetti vuoden 2008 lopussa oli 143 MW. 

Tuulivoimakapasiteetti (MW) ja tuotanto (GWh) kasvoivat 

vuonna 2008 enemmän kuin koskaan aiemmin: kapasiteet-

ti kasvoi 33 MW (30 %) ja tuotanto 72 GWh (38 %).

3.2 Suunnittelutilanne ja 
toteutusaikataulu

Hankkeen alustavaa suunnittelua on tehty EPV 

Tuulivoima Oy:ssa vuodesta 2008 alkaen. Hankkeen yleis-

suunnittelua tehdään ympäristövaikutusten arvioinnin yh-

teydessä, ja se jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jäl-

keen.

Ympäristövaikutusten arviointi on tarkoitus saattaa pää-

tökseen vuonna 2010. EPV Tuulivoima Oy päättää inves-

toinneista YVA-menettelyn jälkeen. Hankkeen edellyttämät 

suunnitelmat ja luvat on esitelty kappaleessa 5. Laajan tuu-

livoimapuiston toteuttaminen edellyttää mm. alueen kaa-

voittamista sekä rakennuslupia.

Hankkeiden toteuttamisen ajankohta riippuu hankkeen 

teknistaloudellisista reunaehdoista. Hankkeen rakentami-

seen kuluvaa aikaa on käsitelty kappaleessa 6.4.9.
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4. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely ja sen aikataulu

4.1 Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely ja sen päävaiheet

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) 

astui voimaan 1.9.1994. Lain tavoite on kaksijakoinen. 

Tavoitteena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arvioin-

tia ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista jo suun-

nitteluvaiheessa, niin myös lisätä kansalaisten tiedonsaan-

tia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. 

YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma 

tai päätös jonkin hankeen toteuttamiseksi, vaan sen avulla 

tuotetaan tietoa päätöksentekoa varten.

YVA-lakia sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheu-

tua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaiset 

hankkeet on lueteltu YVA-asetuksessa. Yksittäistapauksissa 

voidaan myös muilta hankkeilta vaatia vastaavaa arviointi-

menettelyä, mikäli ympäristövaikutusten oletetaan olevan 

merkittäviä.

4.2 Arviointiohjelma

EPV Tuulivoima Oy käynnisti Maalahden tuulivoimapuis-

ton YVA-menettelyn toimittamalla hankkeen arviointioh-

jelman yhteysviranomaisena toimivalle Länsi-Suomen ym-

Taulukko 4‑1 YVA-menettelyn aikataulu tässä hankkeessa.

Ajankohta Tapahtuma

2008

Lokakuu Esitys	Länsi-Suomen	ympäristökeskukselle	arviointimenettelyn	soveltamisesta	
hankkeeseen

Joulukuu Yhteysviranomaisen	päätös	arviointimenettelyn	soveltamisesta

Arvioinnin	valmistelu,	lähtöaineiston	kokoaminen	

2009

Tammi-Maaliskuu	 Arviointiohjelman	laatiminen

Helmikuu Maakunnallisen	ohjausryhmän	kokous

Maalis-huhtikuu Arviointiohjelma	nähtävillä	ja	lausunnoilla

Huhtikuu Ohjausryhmän	kokous	
Yleisötilaisuus	

Toukokuu Selvitykset	aloitetaan

Kesäkuu Yhteysviranomaisen	lausunto	arviointiohjelmasta		
Arviointiselostuksen	laatiminen	alkaa

Syyskuu Ohjausryhmän	kokous

Lokakuu Tiedotustilaisuus

Joulukuu	 Ohjausryhmän	kokous

2010

Huhtikuu Ohjausryhmä	
Seurantaryhmä

Toukokuu Arviointiselostuksen	laatiminen	päättyy

Kesä-	Heinäkuu Arviointiselostus	nähtävillä	ja	lausunnoilla

Elokuu Yleisötilaisuus

Syyskuu Yhteysviranomaisen	lausunto	arviointiselostuksesta

Päätökset	jatkosta
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päristökeskukselle (nykyisin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 

maaliskuussa 2009. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, 

miten hankkeesta vastaava on aikonut toteuttaa varsinai-

sen ympäristövaikutusten arvioinnin.

Ohjelman saatuaan Länsi-Suomen ympäristökeskus il-

moitti julkisesti hankkeen vireillä olosta. Arviointiohjelma 

oli julkisesti nähtävillä 30.3.- 29.4.2009 Maalahden kun-

nantalolla sekä Maalahden kunnan pääkirjastossa. 

Arviointiohjelmaan oli mahdollista tutustua myös Länsi-

Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilla www.ympa-

risto.fi/lsu > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten ar-

viointi YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA- hankkeet.

4.3 Arviointiohjelmasta saadut lausunnot 
ja mielipiteet 

Yhteysviranomainen pyysi arviointiohjelmasta lausunnot 

vaikutusalueen kunnilta ja muilta keskeisiltä viranomaisil-

ta ja muilta tahoilta. Lausuntonsa YVA-ohjelmasta yhteysvi-

ranomaiselle toimittivat seuraavat tahot:

Maalahden kunnanhallitus•	

Maalahden kunnan ympäristölautakunta •	

Pohjanmaan liitto•	

Pohjanmaan museo•	

Pohjanmaan TE- keskus kalatalousyksikkö•	

Metsähallitus•	

Fingrid Oyj•	

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry•	

Arviointiohjelman nähtävilläoloaikana niillä, joihin hanke 

saattaa vaikuttaa, oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ar-

viointiohjelmasta yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelmasta 

jätettiin yhteensä 20 mielipidettä. 

4.4 Yhteysviranomaisen lausunnon 
huomiointi

Yhteysviranomainen (entinen Länsi-Suomen ympäristö-

keskus, nykyisin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) antoi lau-

sunnon (LSU-2008-R-61) ympäristövaikutusten arvioin-

tiohjelmasta 5.6.2009. Lausunnossa kerrotaan mihin sel-

vityksiin hankkeesta vastaavan on erityisesti keskityttä-

vä ympäristövaikutusten arviota tehdessään ja miltä osin 

YVA-ohjelmassa esitettyä arviointisuunnitelmaa on täy-

dennettävä. Lausunnossa on esitetty myös eri tahoil-

ta saadut lausunnot ja mielipiteet arviointiohjelmasta.  

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arvi-

ointiohjelmasta on esitetty liitteenä 1.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioitiin arviointiohjel-

man ja ohjelmasta saadun yhteysviranomaisen lausunnon 

perusteella. Arvioinnin tulokset on koottu tähän ympäristö-

vaikutusten arviointiselostukseen. 

Yhteysviranomaisen lausunnossaan esille tuomat asiat ja 

niiden huomioon ottaminen YVA-selostuksessa sekä mah-

dollinen viittaus asianomaiseen kohtaan YVA-selostuksessa 

on esitetty oheisessa taulukossa.

4.5 Arviointiselostuksen kuuluttaminen 
ja nähtävilläolo

Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-selostuksen valmistu-

misesta kuulutuksella noudattaen samaa periaatetta kuin 

YVA-ohjelmassa. Tämä arviointiselostus kuulutetaan ja ase-

tetaan nähtäville kesäkuussa 2010.

Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen näh-

tävilläolosta, joka järjestetään samoin kuin arviointiohjel-

man nähtävilläolo. Määräaika mielipiteiden ja lausuntojen 

toimittamiseksi yhteysviranomaiselle on 1–2 kuukautta.

Mielipiteen selostuksesta ja tehtyjen selvitysten riittä-

vyydestä saavat antaa kaikki ne, joihin hanke saattaa vai-

kuttaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausunnot 

keskeisiltä viranomaistahoilta kuten ohjelmavaiheessa. 

Yhteysviranomainen kokoaa mielipiteet ja lausunnot yh-

teen ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa selos-

tuksesta ja sen riittävyydestä.

4.6 Arviointimenettelyn päättyminen 

YVA-menettely päättyy, kun Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta kahden kuu-

kauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskus toimittaa lausuntonsa hank-

keen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta hank-

keesta vastaavalle ja hanketta käsitteleville viranomaisille. 

Arvioinnin tuloksia ovat arviointiselostus ja yhteysviran-

omaisen antama lausunto. Nämä asiakirjat liitetään mu-

kaan hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin.

4.7 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen 
järjestäminen

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallis-

tua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt joiden oloihin 

ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, va-

paa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke 

saattaa vaikuttaa.
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Taulukko 4-2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVA:ssa. 

Yhteysviranomaisen	lausunnon	kohta Käsittely	YVA-selostuksessa

Hankevaihtoehtojen	käsittely:	Tulee	vielä	tutkia,	voidaanko	hankkeesta	
muodostaa	selkeästi	erillinen	vaihtoehto	tai	vaihtoehtoja.	Pienemmän	
tuulivoimapuiston	ottaminen	lisävaihtoehdoksi	olisi	tarpeen.

Hankevaihtoehtoina	VE2	ja	VE3	tutkitaan	suunnitel-
mia,	jossa	tuulivoimaloiden	lukumäärä	on	26	ja	22.

Hankkeesta	vastaavan	muut	tuulivoimaprojektit	Pohjanmaan	ja	Etelä-
Pohjanmaan	maakuntaliittojen	alueella	tulisi	seuraavassa	vaiheessa	
kuvata	hieman	tarkemmin,	niin	että	niiden	yhteiskapasiteetti	tulisi	esille.	
Muut	tiedossa	olevat	tuulivoimahankkeet	yhtiön	omien	lisäksi	olisi	myös	
syytä	esittää	jossain	muodossa.

EPV	Tuulivoima	Oy:n	tuulivoimapuistohankkeiden	
selvitysalueiden	suunnitellusta	sähköntuottokapasi-
teetista	on	kerrottu	kappaleessa	2.2.	Muut	lähiseu-
dun	tuulivoimalaitosalueet	on	esitetty	kappaleessa	
6.6.1.

Olisi	syytä	kuvata	koko	hankeryhmän	suunniteltu	liittyminen	kanta-	tai	
alueverkkoon	paremman	kokonaiskuvan	saamiseksi.	Myös	muut	alueen	
sähköverkkoon	vaikuttavat	suuret	hankkeet	tulisi	esittää.

EPV	Tuulivoima	Oy:n	suunnitellut	tuulivoimapuis-
tohankkeet	ja	niiden	liittyminen	kantaverkkoon	on	
esitetty	kartalla	kappaleessa	2.

Kohta	sähkönsiirto	on	tarkistettava	todellisen	tilanteen	mukaiseksi.	
Sähkön	siirto	on	oleellinen	osa	hankekokonaisuutta.

Sähkönsiirtoa	on	käsitelty	kappaleessa	6.4.8.

Natura	2000-	alueiden	etäisyydet	hankealueen	rajasta	on	tarkistettava. Etäisyydet	on	tarkistettu	ja	Natura-alueita	on	käsitel-
ty	kappaleessa	11.6.1.

Ympäristön	nykytilan	kuvausta	tulee	laajentaa	ja	korjata	tiedot	arviointi-
selostusvaiheessa	hyvän	arvioinnin	pohjaksi.

YVA-selostuksen	luvussa	11	on	esitetty	ohjelman-
vaiheen	jälkeen	tarkennetut	ympäristön	nykytilan	
kuvaukset.

Maa-alueiden	omistus-	kohdassa	olisi	syytä	jossain	muodossa	esittää	
myös	hankealueeseen	rajautuvien	alueiden	omistustilanne,	koska	jotkut	
vaikutukset	kohdistuvat	myös	varsinaisen	hankealueen	ulkopuolelle.

Maa-alueiden	omistusta	on	käsitelty	kappaleessa	
9.2.3.

Kaavoitustilanne-	kohdassa	on	kuvattu	maakuntakaava	ja	Merenläheisen	
asumisen	osayleiskaavan	etelä-	ja	keskiosat	karttaotteilla.	Kaavojen	
tavoitteiden,	kaavamääräysten	ja	suunnitteluohjeiden	pitäisi	soveltuvin	
osin	olla	myös	mukana.

Kaavoituksen	kuvausta	on	tarkennettu.	Kaavoitusta	
on	käsitelty	kappaleessa	9.2.4.

Maakuntakaavaotteen	(ei	vielä	vahvistettu)	tulisi	olla	kookkaampi	jotta	
luettavuus	paranisi.

Suurikokoinen	maakuntakaavaote	on	esitetty	(Kuva	
9-8).

Karttaa	jolla	on	kuvattu	hankealueen	läheisyydessä	olevat	rakennukset,	
on	täydennettävä	ja	koko	hankealue	on	oltava	mukana.	Niitä	on	ilmei-
sesti	enemmän	kuin	esitetyllä	kartalla,	ja	selvitettäessä	on	varmistettava	
myös	mahdollisesti	myönnetyt	tai	vireillä	olevat	luvat	tai	lupahakemuk-
set.

Rakennuskartan	mittakaavaa	on	laajennettu	ja	
rakennuslupia	on	käsitelty	kappaleessa	9.

Myös	muut	toiminnot,	ja	erityisesti	herkät	häiriytyvät	kohteet,	on	tuotava	
esille.

Maankäyttöä	on	käsitelty	kappaleessa	9.

Valtakunnallisesti	arvokkaat	alueet	on	esitettävä	siten,	että	niiden	suhde	
hankealueeseen	käy	yksiselitteisesti	esille.

Karttojen	esitystapaa	on	tarkennettu.

Eri	vaikutusten	otsikoinnissa	ja	ryhmittelyssä	olisi	selkeämpää	käyttää	
rakennelähtökohtana	YVA-	lain	2§	määritelmiä	vaikutuksen	kohteista.

Vaikutusten	ryhmittelyä	on	tarkistettu	ja	rakennetta	
pyritty	selkiyttämään.

Selvityksissä	käytetyt	menetelmät	ja	niiden	taustat	ja	oletukset	tulee	
arviointiselostuksessa	esittää	selkeästi,	koska	ne	arviointiohjelmassa	ovat	
osittain	jääneet	luettelonomaisiksi	mahdollisuuksiksi	ja	niihin	on	vaikea	
ottaa	kantaa.

Menetelmien	kuvauksia	on	tarkennettu	ja	ne	on	
esitetty	vaikutuksittain	(kappaleet	8-13).

Arviointiohjelman	lähdeluettelossa	on	vain	kotimaisia	lähteitä.	
Tuulivoimahankkeiden	ympäristövaikutuksista	on	monenlaisia	kansain-
välisiä	selvityksiä	ja	tutkimuksia,	joita	voi	arviointiselostusvaiheessa	
hyödyntää.

Kotimaisten	lähteiden	lisäksi	on	hyödynnetty	kan-
sainvälisiä	selvityksiä	(mm.	linnustovaikutusten	
arvioinnissa	ja	metsästykseen	kohdistuvissa	vaiku-
tuksissa).

Olemassa	olevan	materiaalin	käyttö	osana	selvityksiä	on	luonnollisesti	
tarkoituksenmukaista,	mutta	sen	soveltuvuus	tulee	tarkistaa	ja	myös	
perustella	ennen	käyttöä	ja	lisäksi	täydentää	uusin	selvityksin	ja	inven-
toinnein	kyseiseen	arviointiin	sopiviksi.

Olemassa	olevaa	materiaalia	on	täydennetty	uusin	
selvityksin	ja	mallinnuksin.

Kalastuksen	osalta	tarvitaan	selvitykset	hankkeen	vaikutusalueen	
vesistöjen	kalastosta,	kutupaikoista,	mitkä	kalat	niissä	kutevat,	ja	arvi-
oitava	vaikutukset	niihin,	sekä	tuulivoimaloiden	ja	teiden	rakentamisen	
ja	ojitusten	vaikutus	pienvesistöjen	virtausolosuhteisiin,	erityisesti	
Narnebäcken-	puron	osalta.

Arviointi	perustuu	Pohjanmaan	TE-keskuksen	kalata-
lousyksikön	lausuntoon	ja	aikaisempiin	tutkimuksiin	
tuulivoimaloiden	vaikutuksista	pienvesiin.
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Yhteysviranomaisen	lausunnon	kohta Käsittely	YVA-selostuksessa

Vuotuinen	aikuisten	kutemaan	vaeltavien	kalojen	ja	mereen	vaeltavien	
poikasten	määrä	on	selvitettävä	luotettavien	tulosten	saamiseksi	vaiku-
tuksista	kalastuselinkeinoon.	Hankkeen	vaikutukset	Majors	träsk-	järveen	
sekä	Maalahdenjokeen	on	myös	arvioitava.

Arviointi	perustuu	Pohjanmaan	TE-keskuksen	kalata-
lousyksikön	lausuntoon	ja	aikaisempiin	tutkimuksiin	
tuulivoimaloiden	vaikutuksista	pienvesiin.

Melun	osalta	tulee	selvittää	myös	infraäänien	osuus.	Melun	seuranta	on	
myös	otettava	mukaan	seurantaohjelmaan.

Infraäänien	osuutta	tuulivoimaloiden	tuottamasta	
melusta	on	käsitelty	kappaleessa	13.1.	Melun	seu-
rantaohjelmaa	on	käsitelty	kappaleessa	15.

Ihmisiin	kohdistuvien	vaikutusten	selvittämisessä	keinoja	on	syytä	käyt-
tää	laajasti	monipuolisen	kuvan	saamiseksi.	Eri	väestöryhmät	tulee	ottaa	
huomioon.

Ihmisiin	kohdistuvat	vaiktukset	on	koottu	kappa-
leeseen	13.	Asukaskyselyn	tuloksissa	on	käsitelty	
erikseen	lähialueen	asukkaiden	ja	kauempana	
asuvien	näkemyksiä.

Ihmisiin	kohdistuvien	haitallisten	vaikutusten	ehkäisyyn	ja	lieventämiseen	
on	syytä	kiinnittää	huomiota.

Haitallisten	vaikutusten	ehkäiseminen	ja	lieventämi-
nen	on	käsitelty	kunkin	vaikutuksen	yhteydessä.

Rakentamisen	aikaisissa	vaikutuksissa	tulee	arvioida	myös	melun	vaiku-
tukset	eliöstölle,	esimerkiksi	linnustolle,	ja	pyrkiä	ajoittamaan	työt	niin	
että	niistä	aiheutuu	mahdollisimman	vähän	haittaa	lisääntymisaikana	
keväällä.

Rakentamisen	aikaisten	linnustovaikutusten	vähen-
täminen	on	huomioitu	kappaleessa	11.5.6.

Selvitettäessä	toiminnan	aikaisia	vaikutuksia	linnustoon	on	tarkoituk-
senmukaista	kerätä	mahdollisimman	tarkkaan	olemassa	oleva	tieto	
ja	kokemus	alueen	muuttoreiteistä,	levähdys-	ja	ruokailualueista	sekä	
pesimälinnustosta,	jotta	saadaan	pidemmän	aikavälin	kuvaa	alueen	
arvoista.	Termi	tuulivoimatuotannon	suhteen	herkät	lajit	olisi	syytä	
määritellä	tarkemmin.

Linnustoselvityksissä	hyödynnettiin	osaltaan	lin-
tutieteellisen	yhdistyksen	lintuharrastajia,	joiden	
avulla	selvityksiin	saatiin	mukaan	myös	hankealueen	
nvahempia	havaintotietoja.

Tuulivoimaloiden	linnustovaikutusten	kannalta	
alttiita	lajeja	ja	niiden	ominaisuuksia	on	tarkasteltu	
kappaleessa	11.5.

Selvityksissä	tulee	noudattaa	valtakunnallista	linnustoseurantaa	varten	
valikoituja	menetelmiä	(Koskimies	&	Väisänen	1988,	Koskimies	1994).	
Myös	tuulivoimapuiston	vaikutusten	seurannassa	tulee	ottaa	huomioon	
linnusto.

Linnustoselvitysten	menetelmät	on	esitetty	kappa-
leessa	11.5	ja	linnustovaikutusten	seurantaa	on	
käsitelty	kappaleessa	15.1.

Linnusto,	erityisesti	muuttavan	linnuston	kannalta	tarkastelu	tulee	teh-
dä	laajemmalla	alueella.	Erityisesti	Söderfjärdenillä	ja	Petolahdenjoen	
suistossa	levähtävä	lajisto	tulee	huomioida.

Selostuksessa	on	tarkasteltu	ja	otettu	vaikutusten	
arvioinnissa	huomioon	myös	hankealueen	ulkopuoli-
set	linnustoalueet.

Arviointiohjelmassa	on	todettu,	että	alueelta	on	selvitetty	luonnonsuoje-
lu-	metsä-	ja	vesilain	arvokkaiden	luontotyyppien	esiintyminen.	Esitetyn	
lisäksi	on	syytä	selvittää,	esiintyykö	vaikutusalueella	uhanalaisia	luonto-
tyyppejä.

Luontotyypit	on	huomioitu	luontovaikutusten	arvi-
oinnissa	kappaleessa	11.4.

Luontodirektiivin	liitteen	IVa	lajeista	tulee	selvittää	myös	muiden	kuin	
liito-oravien	esiintyminen.	Sen	lisäksi	lähinnä	kyseeseen	voisivat	tulla	
Vaasan	leveysasteilla	saakka	esiintyvät	lepakot.

Luontodirektiivin	liitteen	IV(a)	lajeja	on	käsitelty	
kappaleessa	11.7.

Esitetyssä	maisema-	ja	kulttuuriympäristöanalyysissä	tulee	ulottaa	
myös	maakunnallisesti	arvokkaisiin	kulttuurimaisema-	alueisiin	sekä	
loma-	asutukseen	mantereen	puolella.	Virtuaalimallin	käyttö	olisi	tarpeen	
vaikutusten	havainnollistamisessa.

Virtuaalimallia	on	hyödynnetty	kuvasovitteiden	
laadinnassa.	Maisemavaikutuksia	havainnollistetaan	
yleisötilaisuudessa	kuva-	ja	videosovitteiden	avulla.	

Arviointiselostukseen	liittyvä	vaikutusten	seurantaohjelma	tulee	laatia	
hankkeen	elinkaaren	ajaksi.	Esimerkiksi	melutasossa	saattaa	tapahtua	
muutoksia.

Seurantaohjelmia	on	käsitelty	kappaleessa	15.	
Tarkemmat	seurantaohjelmat	laaditaan	lupavai-
heessa.

Maalahden	ympäristölautakunta	esittää	lausunnossaan	hankkeen	kun-
nalliseen	seurantaryhmään	lisättäväksi	seuraavien	tahojen	edustajia:	
Malaxnejdens	naturförening,	Museiföreningen,	Malax

Fiskargille,	Sportfiskeföreningen,	alueen	tiekunnat,		metsästysseurat,	
jakokunnat,	vapaa-	ajan	asukkaat	sekä	metsän-	ja	maanomistajat.

Seurantaryhmän	kokoonpanossa	on	huomioitu	
ympäristölautakunnan	ehdotus.

Selkeämpi	vaikutusten	ryhmittely	vaikutusten	arviointikohdassa	olisi	
eduksi	luettavuudelle,	esimerkiksi	luontovaikutuksiin	voisi	sijoittaa	
Vaikutukset	linnustoon	ja	Vaikutukset	uhanalaisiin	eläimiin.

Vaikutukset	luonnonympäristöön	on	koottu	kappa-
leeseen	11.

Raportoinnissa	on	jatkossa	kiinnitettävä	huomiota	mm.	hankkeen	visu-
aaliseen	havainnollistamiseen	kauempaa	katsoen	sekä	alueella	toimivien	
ja	liikkuvien	näkökulmasta.

Selostuksessa	on	esitetty	havainnekuvia	(kappale	
10).

Maaston	korkeuserojen	havainnollistaminen	arviointiselostusvaiheessa	
on	tarpeen.

Selostukseen	on	lisätty	topografiakartta	(Kuva	11-1).
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Arvioinnin aikana järjestetään kaksi avointa yleisötilai-

suutta, joista toinen järjestettiin arviointiohjelmavaihees-

sa maaliskuussa 2009. Toinen yleisötilaisuus järjestetään 

ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistumi-

sen jälkeen keväällä. Tilaisuus pidetään 10.8.2010 Åminne 

Folkparkissa klo 10-20. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja 

arvioinnin tuloksia. Tilaisuuksissa kuntalaisilla on mahdol-

lisuus kysyä ja saada tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksis-

ta. Lisäksi hankkeesta vastaava, EPV Tuulivoima Oy, järjesti 

lokakuussa 2010 avoimen yleisötilaisuuden jossa kerrottiin 

myös YVA-prosessin etenemisestä.

Tiedotuskanavina käytettiin hanke-esitteitä, lehdistötie-

dotteita ja hankkeen internet-sivuja. Keskeisenä osallistu-

misen keinona arvioinnissa hyödynnettiin kesällä 2009 to-

teutettua asukaskyselyä.

Arviointia varten perustettiin seuraavat työryhmät: 

suunnitteluryhmä, ohjausryhmä ja seurantaryhmä. 

4.7.1 Suunnitteluryhmä

Suunnitteluryhmä vastasi arvioinnin käytännön toteutuk-

sesta, kuten lähtötietojen kokoamisesta, dokumenteista ja 

tiedottamisesta. Suunnitteluryhmään osallistuivat:

Hankkeesta vastaava, EPV Tuulivoima Oy•	

YVA-konsultti, Ramboll Finland Oy•	

4.7.2 Ohjausryhmät

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata arviointiprosessia ja 

osaltaan varmistaa arvioinnin asianmukaisuus ja laaduk-

kuus. Maalahden tuulivoimapuistohanketta on käsitel-

ty sekä maakunnallisessa ohjausryhmässä että kunnalli-

sessa ohjausryhmässä.  Maakunnallisessa ohjausryhmäs-

sä käsiteltiin useita EPV Tuulivoima Oy:n samanaikaises-

ti Pohjanmaan alueella vireillä olleita tuulivoimapuisto-

hankkeita. Kunnallisessa ohjausryhmässä käsiteltiin yksin-

omaan Maalahden Sidlandetin tuulivoimapuistohanketta. 

Maakunnallinen ohjausryhmä kokoontui arviointimenette-

lyn aikana kerran ja kunnallinen ohjausryhmä 4 kertaa.

Maakunnalliseen ohjausryhmään osallistuivat:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (ent. Länsi-Suomen •	

Ympäristökeskus)

Museovirasto•	

Pohjanmaan liitto•	

Etelä-Pohjanmaan liitto•	

Maakuntamuseo•	

Merenkulkulaitos •	

Pohjanmaan pelastuslaitos •	

Maalahden kunnan edustaja•	

Ilmajoen kunnan edustaja•	

Kurikan kaupungin edustaja•	

Teuvan kunnan edustaja•	

EPV Tuulivoima Oy•	

Ramboll Finland Oy•	

Maakunnallisessa ohjausryhmän tapaamisessa vierai-

li Ympäristöministeriön edustaja. Maakunnalliseen oh-

jausryhmään oli kutsuttu myös Närpiön, Vähänkyrön, 

Kristiinankaupungin sekä Metsähallituksen ja Riista- ja ka-

latalouden tutkimuslaitoksen edustajat. 

Kunnalliseen ohjausryhmään osallistuivat:

Maalahden kaupunginjohtaja•	

Maalahden rakennustarkastaja•	

Maalahden kunnaninsinööri•	

Maalahden ympäristösihteeri•	

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  (ent. Länsi-Suomen •	

ympäristökeskus)

Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluiden •	

edustaja

EPV Tuulivoima Oy•	

Ramboll Finland Oy•	

4.7.3 Seurantaryhmä

Seurantaryhmä kokoontui arviointimenettelyn aikana ker-

ran. Seurantaryhmään kutsuttiin ohjausryhmän jäsenten li-

säksi edustajat mm. seuraavilta tahoilta:

Vaasan ympäristö seura ry•	

Maalahden Museoyhdistys•	

Malax Fiskargille•	

Malaxnejdens Sportfiskeförening•	

Malaxnejdens jaktvårdsförening•	

Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys •	

Öjna-Åminne skogsbilväg•	

Malax skogsvårdsförening rf•	
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5.  Hankkeen edellyttämät luvat 
ja päätökset

5.1 Ympäristövaikutusten arviointi

EPV Tuulivoima Oy pyysi kirjallisesti Länsi-Suomen ympä-

ristökeskusta tekemään YVA-lain 4 §:n mukaisen päätök-

sen siitä, että hankkeeseen tulee soveltaa YVA-menettelyä. 

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antamassa päätök-

sessä (LSU-2009-R-5(531)) todetaan, että hankkeeseen on 

YVA-lain 6§:n  nojalla sovellettava YVA-menettelyä.

5.2 Hankkeen yleissuunnittelu

Hankkeen yleissuunnittelua tehdään arvioinnin yhteydes-

sä. Yleissuunnittelu jatkuu ja tarkentuu ympäristövaikutus-

ten arviointimenettelyn jälkeen.

5.3 Kaavoitus

Laajan tuulivoimapuiston toteuttaminen vaatii alueen kaa-

voittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suuren 

tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää varausta maa-

kuntakaavassa. Pohjanmaan liitto on käynnistänyt keväällä 

2009 vaihekaava 2:n, joka käsittelee energiahuoltoa, erityi-

sesti tuulivoimaa. Vaihekaavan yhdeksi lähtökohta-aineis-

toksi otetaan mukaan tiedossa olevat tuulivoimahankkeet. 

Alueen toteuttaminen edellyttää myös varausta oikeusvai-

kutteisessa yleiskaavassa ja/tai asemakaavassa.

5.4 Ympäristölupa

Ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa tarvitaan, 

jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua lähiasu-

tukselle naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuuton-

ta rasitusta. Ympäristöluvan tarvetta harkitessa otetaan 

huomioon muun muassa voimalasta aiheutuva melu 

sekä lapojen pyörimisestä syntyvä valon ja varjon liike. 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 § mukaisen ympäris-

töluvan tarpeen ratkaisee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-

tovirasto tai kunta.

5.5 Rakennusluvat

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maan-

käyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista raken-

nuslupaa Maalahden rakennusvalvontaviranomaisel-

ta. Rakennuslupaa hakee alueen haltija. Rakennusluvan 

myöntämisen edellytys on, että hankkeen YVA- menette-

ly on päättynyt ja Finavialta on saatu lausunto lentoturval-

lisuuden varmistamiseksi. Rakennustarkastaja tarkistaa lu-

paa myöntäessään, että rakennussuunnitelma on vahviste-

tun asemakaavan ja rakennusmääräysten mukainen.

Laadittavan kaavan oikeusvaikutuksista riippuen raken-

taminen voi edellyttää myös suunnittelutarveratkaisua.

5.6 Kytkentä sähköverkkoon

Sähkömarkkinalain (386/1995) 18 §:n mukaan vähintään 

110 kilovoltin sähköjohdon rakentamiseen on pyydettävä 

sähkömarkkinaviranomaisen eli Energiamarkkinaviraston 

lupa.

Maastotutkimuksia varten tarvitaan lunastuslain 

(603/1977) 84 §:n mukainen maastotutkimuslupa Länsi-

Suomen lääninhallitukselta. Voimalinjojen rakentamista 

varten tarvittava lunastuslain 5 §:n mukainen lunastuslu-

pa haetaan valtioneuvostolta. Jos lunastuslupaa haetaan 

voimansiirtolinjan rakentamista varten ja jos lunastusluvan 

antamista ei vastusteta tai kysymys on yleisen ja yksityisen 

edun kannalta vähemmän tärkeästä lunastuksesta, lunas-

tuslupaa koskevan hakemuksen ratkaisee asianomainen 

maanmittaustoimisto.

Tuulivoimaloiden kytkentä alueelliseen sähköverkkoon 

edellyttää liittymissopimusta. 

31



5.7 Lentoestelupa

Ilmailulain (1242/2005) 159 § mukaan yli 30 metriä korkei-

den rakennelmien, rakennusten ja merkkien rakentami-

seen tulee olla lentoestelupa. Lupaa hakee alueen haltija ja 

hakemukset käsittelee liikenteen turvallisuusvirasto TraFi.

5.8 Sopimukset maanomistajien kanssa

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää sopimuksia 

maanomistajien kanssa.

5.9 Muut luvat

Teiden ja maakaapeleiden rakentamiseen tarvitaan asian-

mukaiset luvat.

5.10 Natura-arviointi

Maalahden tuulivoimapuiston oletetulla vaikutusalueella 

on Natura 2000-verkkoon kuuluvia kohteita. Hankkeesta 

tehdään Natura-arviointi YVA- menettelyn yhteydessä. 
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6. Hankkeen ja sen vaihtoehtojen 
kuvaus

6.1 Hankkeen yleiskuvaus

Hankkeena on tuulivoimapuiston rakentaminen Maalahden 

kuntaan sisämaahan. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasi-

teetti olisi enintään yhteensä 87-145 MW ja se tuotettai-

siin yhteensä enintään 29 turbiinilla. Rakennettavat tuuli-

voimalaitokset ovat nykyteknologian mukaisia, kooltaan 

3-5 MW. Tuulivoimapuiston suunniteltu sijoituspaikka on 

Maalahden Sidlandetin alueella. Hankealue sijoittuu pää-

osin rantaviivan ja Rantatien (mt 673) välisellä alueella.

Hankealueen pinta-ala on noin 1150 hehtaaria. Suurin 

osa hankealueen maa-alueesta pysyy nykyisellään, sillä 

tuulivoimalaitosten perustuksia ja huoltotieverkostoa var-

ten tarvittava maapinta-ala on yhteensä vain muutamia 

prosentteja hankealueen kokonaispinta-alasta.

6.2 Tarkastellut vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkasteltiin tuulivoimapuiston osalta 

kolmea hankevaihtoehtoa, jotka olivat seuraavat:

Hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE 0): Hanketta •	

ei toteuteta eikä Maalahden Sidlandetin suunnitte-

lualueelle sijoiteta maatuulivoimapuistoa. Vastaava 

sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muulla 

tuotantotavalla.

Hankevaihtoehto 1 (VE 1): Maalahden suunnitel-•	

lulle tuulivoimapuistoalueelle sijoitetaan kaikkiaan 

29 tuulivoimalaa, jotka ovat kooltaan 3-5 MW. 

Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi 87-145 

MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta riippuen. 

Hankevaihtoehto 2 (VE 2): Hanke toteutetaan •	

päivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti, jossa 

alkuperäisestä suunnitelmasta (VE 1) on poistettu 

kolme tuulivoimalaa ja neljän sijoituspaikkaa on 

muutettu. Tuulivoimapuistoalueelle sijoitetaan kaik-

kiaan 26 tuulivoimalaa, jotka ovat kooltaan 3−5 MW. 

Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi 78-130 

MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta riippuen.

Hankevaihtoehto 3 (VE 3): Hanke toteutetaan •	

päivitetyn suunnitelman mukaisesti, jossa hankevaih-

toehdosta 2 on poistettu neljä meluvaikutuksiltaan 

merkittävintä tuulivoimalaa. Tuulivoimapuistoalueelle 

sijoitetaan kaikkiaan 22 tuulivoimalaa, jotka ovat kool-

taan 3−5 MW. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti 

olisi 66-110 MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta 

riippuen.

Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti, vaikuttavatko tuulivoi-

maloiden määrä ja sijoittaminen oleellisesti hankkeesta ai-

heutuvien ympäristövaikutusten merkittävyyteen.

Sähkönsiirron osalta YVA:ssa tarkasteltiin vain yhtä vaih-

toehtoa, jossa tuulivoimalat yhdistetään suunnittelualu-

eelle rakennettavien kahden sähköaseman kautta EPV 

Alueverkko Oy:n omistamaan 110 kV Närpiö-Vaskiluoto 

voimajohtoon. 

0 5 10 km
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Hankealue
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Tuulivoimapuisto

 
Kuva 6‑1 Maalahden Sidlandetin tuulivoimapuiston sijoittuminen. 
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Kuva 6‑2 Hankevaihtoehto 1. 
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Kuva 6‑3 Hankevaihtoehto 2. 
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Kuva 6‑4 Hankevaihtoehto 3. 
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6.3 Vaihtoehtojen muodostaminen 

Tuulivoimaloiden sijoittelulla on pyritty sekä optimoimaan 

tuulivoimaloilla saavutettava sähköntuotanto että mini-

moimaan hankkeen aiheuttamat ympäristövaikutukset. 

Tuulivoimaloiden sijoittelun kannalta tuulivoimaloiden vä-

listen etäisyyksien on maa-alueilla oltava sijoituspaikasta ja 

voimalan koosta riippuen 500-1 000 metriin, minkä takia 

tuulivoimaloiden sijoittaminen tätä etäisyyttä lähemmäs 

toisiaan ei ole teknisen kestävyyden kannalta mahdollista 

ja kustannustehokkuuden perusteella kannattavaa. Lisäksi 

tuulivoimalat on tarkoituksenmukaisesti sijoitettu mahdol-

lisimman etäälle vakituisessa asutuskäytössä olevista ra-

kennuksista, millä on pyritty osaltaan ehkäisemään hank-

keen paikallisiin ihmisiin kohdistamia vaikutuksia.

Tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmaa on päivitetty YVA-

menettelyn aikana. Päivitettyjä sijoituspaikkasuunnitelmia 

tarkastellaan hankevaihtoehtoina 2 ja 3. Suunnitelmasta 

VE2 on poistettu kolme tuulivoimalaa. Tuulivoimala nume-

ro 12 on poistettu koska se oli liian lähellä asutusta ja tuuli-

voimalan numero 13 poiston avulla saatiin vastaavasti siir-

rettyä voimalaa 14 kauemmas asutuksesta. Tuulivoimalan 

numero 20 poiston syyt olivat tuotantotaloudellisia.

Hankevaihtoehdossa 3 tuulivoimaloita on yhteensä 22 

kappaletta. Hankevaihtoehto 3 on muodostettu VE2 poh-

jalta poistaen ne tuulivoimalat, joiden asutukseen kohdis-

tuvat meluvaikutukset ovat olleet suurimmat. Poistetut 

tuulivoimalat ovat numerot 1, 16, 23 ja 26.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on voimalanpaikka-

kohtaisesti tarkasteltu eri vaikutusten (esim. maisema, lin-

nusto) kannalta haitallisimpia tuulivoimaloiden sijoitus-

paikkoja. Hankkeesta vastaava voi hyödyntää arvioinnin tu-

loksia hankkeen jatkosuunnittelussa.

Sähkönsiirron osalta hankkeen yhteydessä on tarkastel-

tu vain yhtä linjausvaihtoehtoa, jossa tuulivoimalat yhdis-

tetään hankealueen itälaidalle sijoittuvaan EPV Alueverkko 

Oy:n Närpiö-Vaskiluoto 110 kV voimajohtoon. Tällä menet-

telyllä voidaan minimoida uuden rakennettevan voimajoh-

don pituus, minkä takia muiden sähkönsiirtovaihtoehtojen 

tarkastelua ei tässä yhteydessä nähty tarpeellisena.

6.4 Tuulivoimapuisto

6.4.1 Tuulivoimaloiden rakenne

Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle asennetta-

vasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. 

Tuulivoimaloilla on erilaisia rakennustekniikoita.  Käytössä 

olevia tornien rakenneratkaisuja ovat teräs- tai betonira-

kenteinen putkimalli, ristikkorakenteinen terästorni ja ha-

rustettu teräsrakenteisen putkimalli, jonka perustus on te-

räsbetonirakenteinen, sekä erilaisia yhdistelmiä näistä rat-

kaisuista. Monet komponenttivalmistajat myös jatkuvasti 

kehittelevät uusia ratkaisuja, jotka tekniseltä toteutuksel-

taan tai materiaaliltaan poikkeavat näistä edellä mainituis-

ta.

Tuulivoimaloiden rakentamisaloiksi tarvitaan nykyi-

sellä tekniikalla noin 60 m x 80 m alueet. Tältä alueel-

ta puusto raivattava kokonaan ja pinta on tasoitettava. 

Rakentamisalueelle tehdään tuulivoimalan perustukset, joi-

den vaihtoehtoiset tekniikat on kuvattu kappaleessa 4.4.4. 

Varsinainen voimalaitos kootaan paikan päällä. 

Voimalakomponentit tuodaan rakennuspaikoille rekoilla. 

Tornirakenteet tuodaan yleensä 3–4 osassa ja konehuone 

yhtenä kappaleena.  Erikseen tuodaan myös roottorin napa 

ja lavat, jotka kootaan vaihtoehtoisesti maassa liittämällä la-

vat napaan tai yksitellen ylös valmiiksi asennettuun rootto-

rin napaan liittäen.

Taulukko 6‑1 Erikokoisten voimaloiden tyypillisiä päämittoja.

Voimalan	
nimellisteho	
(MW)

Tornin	korkeus	
(metriä)

Lavan	pituus	
(metriä)

Konehuoneen	
ja	roottorin	
massa	(tonnia)

3 100 45 180

5 120 63 410

Roottori
Roottori koostuu lavoista, navasta, mahdollisista lapojen 

jatkopaloista ja siivenpääjarruista. Suurin osa tuulivoimaloi-

den lavoista valmistetaan lasikuidusta. Liima-aineena käy-

tetään joko polyesteri- tai epoksihartsia. Muita lavan val-

mistuksessa käytettyjä materiaaleja ovat puu ja metallit.

Tuulivoimalan lavat voivat olla kiinteäkulmaisia tai lapa-

kulmaa voidaan säätää. Yleensä säätö tapahtuu hydrauliik-

kajärjestelmällä. Lapoja säätämällä voidaan vaikuttaa tuu-

len aikaansaamaan momenttiin. Tuulivoimalat voidaan luo-

kitella lapojen säätötavan perusteella sakkaussäätöisiin, la-

pakulmasäätöisiin ja aktiivisakkaussäätöisiin. 

Konehuone
Konehuoneessa sijaitsevat generaattori ja vaihteisto sekä 

säätö- ja ohjausjärjestelmä, jarrut, hydrauliikka, jäähdytys-

yksikkö, kääntöjärjestelmä sekä tuulen nopeuden ja suun-

nan mittaus. Ylhäällä tornissa tapahtuvia korjaus- ja huol-

totöitä varten konehuoneeseen johtavat tikkaat ja hissi. 

Muuntaja voidaan sijoittaa tornin sisälle.
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Kuva 6‑5.  3 MW ja 5MW tuulivoimaloiden periaatepiirros.
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Yleisin generaattorityyppi tuulivoimaloissa on kolmivai-

heinen epätahtigeneraattori. Suuritehoisissa voimaloissa 

voidaan käyttää myös tahtigeneraattoreita. Roottorin py-

säyttämiseen ja pysähdyksissä pitämistä varten asenne-

taan jarrut. Voimalan kääntöjärjestelmä kääntää roottoria 

tarvittaessa tuulen suunnan muuttuessa. Tuulivoimaloissa 

käytetään mikroprosessoriohjattua valvonta- ja mittaus-

järjestelmää. Turbiinikohtainen prosessori lähettää tietoja 

voimalan toiminnasta keskustietokoneelle, joka huolehtii 

tietojen tallennuksesta ja tarkkailusta. Automaattinen häly-

tysjärjestelmä tekee ilmoituksen poikkeavasta toiminnasta 

operaattorille. Valvottavia asioita ovat mm. tuulen nopeus 

ja suunta, generaattorin ulosmenon kytkentä verkkoon, la-

pakulma, konehuoneen asento, tuuliturbiinin normaali- ja 

hätäalasajo ja häiriötilanteet.

6.4.2 Tornirakenteet

Tornin tehtävä on kannattaa generaattoria ja saattaa root-

tori tuulisuuden kannalta edulliselle korkeudelle. Käytössä 

olevien suurien tuulivoimaloiden tornien perustyyppe-

jä ovat putkitorni ja ristikkotorni. Tuulivoimaloiden tor-

neja kehittävät ja tuottavat maailmalla lukuisat yritykset.  

Lopullinen tornityypin valinta tehdään hankkeen toteutus-

vaiheessa, jolloin myös tarvitaan tornin ulkonäköä esittävät 

periaatekuvat rakennusluvan hakemista varten. Tornityypin 

valintaan vaikuttavat muun muassa tarjolla olevat tornityy-

pit, rakentamis- ja ylläpitokustannukset, rakentamisolosuh-

teet  ja ulkonäköseikat.

Putkitornisten tuulivoimaloiden väritys on vakiintunut 

harmahtavan valkoiseksi. Voimalat nähdään useimmiten 

vaaleaa taustaa, taivasta vasten ja harmahtava sävy tasoit-

taa kontrastisuutta ja sopeutuu eri valaistus- ja sääolosuh-

teisiin.

Voimalat varustetaan lentoestevaloin ja mahdol-

lisesti myös puna-valkoisin siipiin maalatuin raidoin. 

Lentoestevalot ja mahdolliset maalaukset määräytyvät 

kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) suositusten ja 

kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti, joita hallinnoi-

vat Suomessa Finavia ja TraFi.

Putkitornit
Putkitornit (tubular towers) ovat nykyisin yleisin tuulivoi-

maloiden tornityyppi. Tornien perusmuoto on kartiomai-

nen, minkä ansiosta paksumpi tyviosa on vahva ja tukeva 

sekä yläosa ohuempi ja vähemmän valmistusmateriaaleja 

edellyttävä. Tornit ovat joko teräsbetoni-, teräs- tai hybri-

dirakenteisia. Hybriditornien alaosa on teräsbetonia ja ylä-

osa terästä.  

Tornien teräsosat valmistetaan tehdasolosuhteissa, mikä 

varmistaa niiden oikean muodon, lujat hitsaukset sekä kes-

tävän pintakäsittelyn. Teräsrunko kootaan paikalle tuotavis-

ta putkielementeistä. Betonitorni voidaan valaa paikalla tai 

rakentaa esivalmistetuista elementeistä. Tornin maisemal-

liseen vaikutelmaan ja kokemiseen voidaan vaikuttaa tor-

nin muotoilulla.

Putkitorni aiheuttaa tuulivarjon, mikä vähentää muun 

muassa tuulivoimalan tehoa ja aiheuttaa kuormitusta 

roottorin lapoihin. Tuulivarjoresonanssi on keskeinen syy, 

minkä vuoksi isojen tuuliturbiinien lapamäärä on pariton. 

Esimerkkikuva putkirakenteisesta tornista on esitetty jäl-

jempänä (Kuva 6-7).

Ristikkotornit
Ristikkotorneja valmistetaan edelleen ja niiden tuotanto-

teknologiaa kehitettään. Uusimpien useiden megawattien 

tehoisten toteutettujen ristikkotornirakenteisten voimaloi-

den napakorkeus on yli 100 metriä. Valmistajien ilmoitta-

mia etuja ovat muun muassa, putkitornia pienempi ma-

teriaalitarve ja pienemmät investointikustannukset, torni-

materiaalin teolliset pinnoitusmahdollisuudet, tornimate-

riaalin hyvä kierrätettävyys, pienemmistä komponenteista 

helpompi toteutettavuus kuljetusten kannalta hankalilla 

alueilla.

Ristikkotornin rakenteen ulkoreunat muodostavat tor-

nin näkyvän hahmon. Ristikkorakenteisen tornin perusta-

minen vaatii jonkin verran suuremman alueen kuin put-

kitorni.

Harustetut tornit
Putki- ja ristikkotornien erikoistapauksena voidaan pitää 

harustettua tornia (guyed). Tukeminen vaijereilla mahdol-

listaa ohuemman tornirakenteen, mutta maahan viistosti 

suuntautuvat vaijerit rajoittavat maankäyttöä (esim. maan-

viljelyä). 

6.4.3 Tuulivoimaloiden valaistus ja merkinnät

Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin 

Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti. Jokaisesta toteu-

tettavasta tuulivoimalaitoksesta on pyydettävän Finavian 

lausunto. Lausunnossaan Finavia ottaa kantaa lentotur-

vallisuuteen sekä tuulivoimalalle määrättäviin merkin-

tävaatimuksiin. Lopullisen hyväksynnän lentoesteen ra-
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kentamiselle, sekä lentoestemerkinnöille antaa TraFi. 

Merkintävaatimuksiin vaikuttavat tapauskohtaisesti mm. 

lentoaseman ja lentoreitin läheisyys sekä tuulivoimaloiden 

ominaisuudet. 

Merkintävaatimuksissa käsitellään kohteen merkitsemis-

tä yö- ja/tai päivämerkinnällä. Yömerkinnät ovat lentoeste-

valoja ja päivämerkinnät lentoestevaloja, sekä mahdollises-

ti voimaloihin, lähinnä siipiin, maalattavia värillisiä merkin-

töjä. Merkintävaatimusten tapauskohtaisuudesta ja ennak-

kotapausten vähäisestä määrästä johtuen varmoja tietoja 

tuulivoimaloiden lopullisesta ulkonäöstä ei voida tässä vai-

heessa esittää. Yleistäen voidaan kuitenkin todeta, että tä-

män hankkeen tuulivoimalaitokselle tullaan edellyttämään 

jonkinlaista yövalaistusta (lentoestevalot). Maalattuja päi-

vämerkintöjä ei välttämättä edellytetä näissä voimalaitok-

sissa. 

Maisemalliselta kannalta lentoestemerkinnät saatetaan 

kokea ympäristölle epämieluisina tai häiritsevinä tekijöinä. 

Alla on kuvailtu tarkemmin erilaisia lentoestevalotyyppejä.

Lentoestevalot
Lentoestevaloja on pien-, keski- ja suurtehoisia. Lisäksi jo-

kaisesta teholuokasta löytyy useita eri tyyppejä (A, B ja 

C-tyypin valot). Eri valotyyppien välillä on eroja mm. va-

lon voimakkuudessa, välähdysfrekvenssissä sekä valon vä-

rissä. Eri valotyypeissä välähdysfrekvenssin taajuus vaih-

telee ja joissakin valotyypeissä käytetään jatkuvaa valoa. 

Tuulivoimaloiden lentoestevaloissa käytettävät värit ovat 

punainen ja/tai valkoinen. Suurtehoiset valot ovat tarkoi-

tettu sekä päivä- että yökäyttöön. 

Esimerkkinä maatuulivoimapuiston voimaloille vaadi-

tuista merkinnöistä toimii Tornion Röyttään suunniteltu 

tuulivoimapuisto, jossa lapakorkeus on 150 m. Tällä alueel-

la voimaloille on edellytetty tornien huippuun konehuo-

neen päälle keskitehoisia B-tyypin lentoestevaloja ja torni-

en puoliväliin pienitehoisia B-tyypin valoja. Tornien huip-

puun tulevien valojen välähdysfrekvenssi on 20–60 kertaa 

minuutissa ja valon väri on punainen. Tornien puoliväliin 

tulevat valot ovat myös väriltään punaisia ja niiden valosig-

naali on jatkuva.

Tornion Röyttässä vaihtoehtoina olleille 180 m la-

pakorkeuden voimaloille on edellytetty suurtehoisia 

A-tyypin lentoestevaloja sekä pienitehoisia B-tyypin valoja. 

Suurtehoiset A-tyypin valot ovat vilkkuvia ja väriltään val-

koisia. Tämä valo on toiminnassa myös päiväaikaan. Lisäksi 

torneissa on yöaikaan päällä pienitehoiset B-tyypin valot, 

joiden väri on punainen ja valosignaali jatkuva. Näille voi-

Kuva 6‑6 Ristikkorakenteinen torni. 

maloille on valojen lisäksi edellytetty päivämerkinnöiksi 

maalauksia. Maalaukset sijoittuvat voimalan lapojen kär-

keen, joihin maalataan kolme kahdeksan metriä leveää pu-

naista raitaa kahdeksan metrin välein.

Päivämerkinnät
Päivämerkinnöin varustettavat lentoesteet on maalattava 

tietyn värisiksi. Tuulivoimaloissa käytettävät päivämerkin-

nät ovat tyypillisesti voimalarakenteisiin maalattavia leveitä 

punaisia raitoja. Päivämerkintävaatimukset voidaan osoit-

taa koskien esim. tuulivoimalan lapoja.

6.4.4 Tuulivoimaloiden vaihtoehtoisia 
perustamistekniikoita

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu jokai-

sen yksittäisen voimalaitoksen paikan pohjaolosuhteista. 

Myöhemmin tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella 

jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopi-

vin ja kustannuksiltaan edullisin perustamistapavaihtoehto.

40



Maavarainen teräsbetoniperustus

Tuulivoimala voidaan perustaa maanvaraisesti silloin, kun 

tuulivoimalan alueen alkuperäinen maaperä on riittävän 

kantavaa. Kantavuuden on oltava riittävä tuulivoimalan tur-

biinille sekä tornirakenteelle tuuli- ym. kuormineen ilman 

että lyhyt- tai pitkäaikaiset painumat ylittävät sallitut arvot. 

Tällaisia kantavia maaperiä ovat yleensä mm. erilaiset mo-

reenit, luonnonsora ja sekarakeiset hiekat. 

Tulevan perustuksen alta poistetaan orgaaniset- 

sekä pintamaakerrokset noin 3–4 m syvyyteen saakka. 

Teräsbetoniperustus tehdään valuna ohuen rakenteellisen 

mursketäytön päälle. Teräsbetoniperustuksen vaadittava 

koko vaihtelee tuuliturbiinitoimittajasta ja turbiinin koosta 

riippuen, mutta kokoluokka on noin 20 x 20 m tai 25m x 25 

m perustuksen korkeuden vaihdellessa 1–3 metrin välillä. 

Teräsbetoniperustus ja massanvaihto
Teräsbetoniperustus massanvaihdolla valitaan niissä tapa-

uksissa, joissa tuulivoimalan alueen maaperä ei ole riittä-

vän kantavaa. Teräsbetoniperustuksessa massanvaihdolla 

perustusten alta kaivetaan ensin löyhät pintamaakerrokset 

pois. Kaivusyvyys, jossa saavutetaan tiiviit ja kantavat maa-

kerrokset, on yleensä 5 – 8 m. Kaivanto täytetään karkeara-

keisella painumattomalla maamateriaalilla (yleensä murs-

keella tai soralla) kaivun jälkeen, ohuissa kerroksissa teh-

dään tiivistys täry- tai iskutiivistyksellä. Täytön päälle teh-

dään teräsbetoniperustukset paikalla valaen kuten maan-

varaisessa teräsbetoniperustuksessa. 

Teräsbetoniperustus paalujen varassa 
Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauk-

sissa, joissa maan kantokyky ei ole riittävä ja jossa kantamat-

tomat kerrokset ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto 

ole enää teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen vaihtoehto. 

Paalutetussa perustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan 

pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen murs-

ketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Paalutyyppejä ja 

kokoja on useita erilaisia. Paalutyypin valintaan vaikuttavat 

merkitsevästi pohjatutkimustulokset, paalukuormat sekä 

rakentamiskustannukset. Pohjatutkimustulokset määrittä-

vät miten syvälle kantamattomat maakerrokset ulottuvat 

ja mikä maa-ainesten varsinainen kantokyky on. Erilaisilla 

paalutyypeillä on eri asennusmenetelmät, mutta yleisesti 

Kuva 6‑7 Esimerkkikuva tuulivoimalan päivämerkinnöistä (putkirakenteinen torni). 
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lähes kaikki vaihtoehdot vaativat järeää kalustoa asennuk-

seen. Paalutuksen jälkeen paalujen päät valmistellaan ja te-

räsbetoniperustus valetaan paalujen varaan. Paalutettu pe-

rustus saattaa tietyissä tapauksissa olla vaakamitoiltaan pie-

nempi kuin maavarainen perustus.

Kallioankkuroitu teräsbetoniperustus
Kallioankkuroitua teräsbetoniperustusta voidaan käyt-

tää tapauksissa, joissa kalliopinta on näkyvissä ja lähel-

lä maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa teräsbetonipe-

rustuksessa louhitaan kallioon varaus perustusta varten ja 

porataan kallioon reiät teräsankkureita varten. Ankkurien 

määrä ja syvyys riippuvat kallion laadusta ja tuulivoima-

lan kuormista. Teräsankkurin ankkuroinnin jälkeen valetaan 

teräsbetoniperustukset kallioon tehdyn varauksen sisään. 

Kallioankkurointia käytettäessä teräsbetoniperustuksen 

koko on yleensä muita perustustyyppejä pienempi. 

6.4.5 Tuulivoimaloiden huolto ja ylläpito

Tuulivoimaloille laaditaan huolto-ohjelma, jonka mukai-

sia huoltokäyntejä tehdään kullekin tuulivoimalalle 2-5 

vuodessa. Lisäksi jokaista voimalaa kohti voidaan olet-

taa noin 2-5 ennakoimatonta huoltokäyntiä vuosittain. 

Huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautoilla.

6.4.6 Tuulivoimaloiden sijoittelu

Yksittäisten voimaloiden sijoittelussa toisiinsa nähden on 

otettava huomioon voimaloiden taakse syntyvät pyörteet, 

jotka häiritsevät taaempana sijaitsevia voimaloita. Liian tii-

vis sijoittelu aiheuttaa paitsi häviöitä energiantuotannos-

sa, myös ylimääräisiä mekaanisia rasituksia voimaloiden la-

voille ja muille komponenteille ja voi tätä kautta sekä lisätä 

käyttö- ja ylläpitokustannuksia, alentaa tuulivoimapuiston 

käytettävyyttä ja tuotantoa, että lyhentää voimaloiden tek-

nistä käyttöikää.

Yksittäisten voimaloiden välinen hyväksyttävä minimie-

täisyys riippuu monista tekijöistä, mm. voimaloiden koosta, 

kokonaislukumäärästä, sekä yksittäisen voimalan sijainnista 

tuulivoimapuistossa. Tuulivoimapuiston reunamilla sijaitse-

vat voimalat, erityisesti ne jotka sijaitsevat ”eturivissä” vallit-

sevaan tuulensuuntaan nähden, voidaan periaatteessa si-

joittaa hieman lähemmäs toisiaan kuin puiston keskellä tai 

vallitsevasta tuulensuunnasta katsottuna ”takarivissä” sijait-

sevat voimalat. 

Merellä tuuli on tasaisempaa kuin maalla, mistä johtuen 

voimalan taakse muodostuva ”jälkipyörre” ei maalla ulotu 

niin pitkälle kuin avoimessa maastossa tai merellä. Näin ol-

len maalle sijoittuvissa tuulivoimapuistoissa ei ole tarpeen 

käyttää yhtä suuria etäisyyksiä voimaloiden välillä kuin ra-

kennettaessa samankokoisia voimaloita merelle. Mitä suu-

remmasta tuulivoimapuistosta (voimaloiden lukumäärällä 

mitattuna) on kyse, sitä pidempi välimatka voimaloiden vä-

liin on jätettävä.

Ehdottomia ja yleispäteviä kriteereitä voimaloiden väli-

sille etäisyyksille ei ole. Muutaman tuulivoimalan ryhmis-

sä voivat voimalat sijaita varsin lähekkäin, jopa 2 – 3 root-

torinhalkaisijan etäisyydellä toisistaan – erityisesti jos voi-

malat ovat yhdessä rivissä kohtisuoraan vallitsevaa tuulen-

suuntaa vastaan. Pienehköissä tuulivoimapuistoissa (5 – 10 

voimalaa) suositeltava minimietäisyys on viisi roottorinhal-

kaisijaa, mutta tämäkin riippuu tuulivoimapuiston geomet-

riasta ja tuulen suuntajakaumasta. Suurissa tuulivoimapuis-

toissa (useita kymmeniä voimaloita) tulisi voimaloiden vä-

lisen etäisyyden olla vähintään 7,5 – 8 roottorinhalkaisijaa, 

ja yli sadan voimalan puistossa jopa 9 – 10 roottorinhal-

kaisijaa.

6.4.7 Rakennus- ja huoltotiet

Tuulivoimalaitoksia palvelemaan tarvitaan rakennus- ja 

huoltotieverkosto. Huoltoteitä pitkin kuljetetaan tuuli-

voimaloiden rakentamisessa tarvittavat rakennusmate-

riaalit ja pystytyskalusto. Rakentamisvaiheen jälkeen ties-

töä käytetään sekä voimaloiden huolto- ja valvontatoi-

menpiteisiin että paikallisten maanomistajien tarpeisiin. 

Huoltotieverkoston alustavissa suunnitelmissa on hyödyn-

netty mahdollisimman paljon alueella olemassa olevaa 

tiestöä. 

Metsämaastossa tielinjauksien kohdalta raivataan ja kaa-

detaan puustoa noin 12-15 metrin leveydeltä työkoneiden 

ja tien reunaluiskien tarvitseman tilan vuoksi. Jyrkissä kaar-

teissa raivattavan tielinjauksen leveys on helposti kaksin-

kertainen johtuen erikoispitkän kuljetuksen (siiven pituus 

jopa 60 m) vaatimasta tilasta. Puuston raivauksen jälkeen 

pintamaat poistetaan ja pohja tasataan tiesuunnitelmien 

mukaisesti. Kivikkoisissa ja kallioisissa kohdissa joudutaan 

pohjaa louhimaan riittävän tasauksen saavuttamiseksi ja 

vastaavasti pehmeiden, huonosti kantavien maalajien ku-

ten turpeen kohdalla joudutaan huonosti kantava maa-ai-

nes korvaamaan paikalle tuodulla kantavalla materiaalilla 

(massanvaihto). Tuulivoimarakentamisessa tarvittavat kul-

jetukset tuovat erityisvaatimuksia myös tien kantavuuden 

suhteen. Raskaimpia kuljetuksia ovat nasellin eli konehuo-

neen kuljetus, missä kuljetusyhdistelmän kokonaispaino 

voi olla yli 300 tonnia. Myös nosturin ja siinä tarvittavien 

laitteiden kuljetukset ovat erittäin raskaita. Tien rakenteissa 
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Kuva 6‑8 Maavarainen teräsbetoniperustus.

Kuva 6‑9 Teräsbetoniperustus ja massanvaihto.

Kuva 6‑10 Paaluperustus.

Kuva 6‑11 Kallioon ankkuroitu perustus. 
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tarvitaankin huomattavat rakennekerrokset riittävän kanta-

vuuden varmistamiseksi. Rakennekerroksissa käytetään eri 

murskelajikkeita ja louhetta. Myös nykyinen olemassa ole-

va tieverkosto tarvitsee kantavuuden parantamista ja jyrk-

kien mutkien oikomista. Rakennettavat huoltotiet tulevat 

olemaan sorapintaisia ja niiden leveys on keskimäärin noin 

6 metriä.  

Huoltoteiden rakentamisen alustavan yleissuunnitel-

man mukaan hankealueella tarvitaan kokonaan uutta 

huoltotietä noin 8,4 km. Olemassa oleva tiestön kunnos-

ta ei ole tässä vaiheessa tarkempia kantavuus- ja maaperä-

tietoja olemassa mutta nykyistä tieverkostoa jouduttaneen 

peruskunnostamaan vähintään saman verran kuin uutta 

tehdään. Alustavien arvioiden mukaan pelkästään uusien 

huoltoteiden rakennekerrosten rakentamisessa tarvittavi-

en murskelajikkeiden määrä on noin 30 000 - 50 000 m3. 

Tämän lisäksi massoja tarvitaan maastonmuotojen tasauk-

sissa ja mahdollisissa massanvaihdoissa. Massojen määrät 

tulevatkin täsmentymään jatkossa varsinaisen tierakenne-

suunnittelun yhteydessä. 

6.4.8 Sähkönsiirto

6.4.8.1 Tuulivoimapuiston sisäinen sähköverkko 
Tuulivoimalat kytketään yhteen 20 kV maakaapelilla. Mikäli 

20 kV ilmajohtoa käytetään, on kyseessä silloin vain joistain 

poikkeustapauksesta, joissa tiettyjen voimaloiden väli teh-

dään ilmakaapelilla. Kaapelit sijoitetaan niin pitkälle kuin 

mahdollista huoltoteiden linjausta seuraten. Tietyissä koh-

dissa, kuten pehmeiköillä joudutaan mahdollisesti kaiva-

maan kaapeli erilliseen kaapelikaivantoon. Millä menetel-

mällä kaapeli asennetaan maahan riippuu maaperän koos-

tumuksesta. Mahdollisia menetelmiä ovat esimerkiksi kai-

vaminen, louhiminen ja painaminen. Sisäinen sähköverkko 

kytketään keskellä tuulivoimapuistoa rakennettavalle säh-

köasemalle. 

6.4.8.2 Tuulivoimapuiston kytkentä valtakunnan 
verkkoon
Maalahden tuulivoimapuiston hankealueen itälaidalle si-

joittuu EPV Alueverkko Oy:n Närpiö-Vaskiluoto 110 kV voi-

majohto. Hankealueelle rakennetaan kaksi sähköasemaa, 

jotka molemmat liitetään hankealueen sisällä suoraan  

Närpiö-Vaskiluoto 110 kV voimajohtoon. Sähkönsiirto säh-

köasemilta alueelliseen sähköverkkoon tapahtuu 110 kV 

voimajohdolla. Sähköasemien kytkemiseksi valtakunnalli-

seen sähköverkkoon tarvitaan vain noin 300 metriä uutta 

voimajohtoa. 

Sähkönsiirto sähköasemalta valtakunnalliseen sähkö-

verkkoon tapahtuu 110 kV voimajohdolla, jolle tarvitaan 26 

metrin levyinen johtokäytävä sekä 2 x 10 metrin levyiset 

reunavyöhykkeet. Reunavyöhykkeillä puusto pidetään ma-

talana. Voimajohdon kokonaistilantarve on näin ollen 46 

metriä. Voimajohtorakentamisessa käytetään tavallisesti ha-

rustettua puu- tai teräsportaalipylväitä. Poikkileikkauskuva 

voimajohdosta ja sen tilantarpeesta on esitetty ohessa. 

Kuva 6‑14  Esimerkkikuva sähköasemasta. 
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Kuva 6‑12 Maakaapelireitit.

 
Kuva 6‑13 Sähköasemien sijainti ja hankealueella sijaitseva 110 kV 
voimajohto. 

 
Kuva 6‑15 Poikkileikkauskuva rakennettavasta 110 kV voimajohdosta. 
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6.4.9 Tuulivoimapuiston rakentamisaika

Tuulivoimapuiston rakentaminen on monivaihteista työ-

tä ja ennen kuin varsinaiseen rakentamiseen päästään, on 

taustalla jo yleensä vuosien työ, joka sisältää eriasteisen 

selvitysten ja lupavaiheiden läpikäyntiä. Koko hankkeen eri 

vaiheet voidaan yksinkertaistaa alla olevan luettelon muo-

toon: 

Lupaprosessi•	

Hankkeen suunnitelmien laatiminen•	

Urakoitsijoiden kilpailutus•	

Alueelle tulevan tiestön rakentaminen/nykyisen tieyh-•	

teyden parantaminen

Voimalaitosalueen tilavarausten tekeminen ja nostoalu-•	

eiden rakentaminen

Tuulivoimaloiden perustusten rakentaminen•	

Sähköasemien ja voimalinjojen rakentaminen •	

Voimalaitosten pystytys•	

Voimalaitosten koekäyttö•	

Voimalaitosten luovutus•	

Tuulivoimapuistojen rakentamistyöt aloitetaan ns. val-

mistelevilla töillä, joilla taataan mm. kuljetusten esteetön 

reitti rakennusalueelle ja varmistetaan tuulivoimalan ym-

päristön soveltuvuus rakentamiselle. Tuulivoimaloiden ra-

kentamisessa tarvittavien tornien, roottoreiden, nosturika-

luston yms. materiaalien kuljettaminen työmaa-alueelle ta-

pahtuu yleensä useita kymmeniä metrejä pitkinä lavettikul-

jetuksina, jotka vaativat tiestöltä kantavuutta ja loivia kaar-

resäteitä. Maantiekuljetusten rinnalla voidaan harkita myös 

meriteitse tapahtuvaa kuljetusta, mikäli tuulivoimapuiston 

sijainti on siihen soveltuva. 

Yleensä voidaan olettaa, että jokaisen voimalaitoksen 

ympäristössä tulee olla riittävästi tilaa mm. materiaalien va-

rastointia, kokoonpanoa, ja luonnollisesti asennusta varten. 

Tämän lisäksi alueella tulee voida liikkua nostureilla, joten 

oheistoimintoihin varattavan alueen tulee olla kooltaan 

jopa useita tuhansia neliöitä. Alueen suunnittelussa ja ra-

kentamisessa tulee huomioida mm. alueen kantavuusvaa-

timukset mm. nostureiden liikkumisen vuoksi. Rakenteet 

tulee mitoittaa vallitsevat maaperäolosuhteet huomioiden 

siten, että kantavuus on riittävä mm. nostureiden käyttä-

miselle.

Tuulivoimaloiden perustusten rakentaminen on yksi 

keskeisimmistä rakentamisvaiheista. Perustukset voidaan 

toteuttaa joko maanvaraisina perustuksina tai paaluperus-

tuksina riippuen vallitsevista maaperäolosuhteista alueel-

la. Maanvaraista perustusta käytettäessä maapohjan kan-

tavuus varmistetaan yleensä esim. massanvaihdolla tai 

muuten maapohjaa vahvistamalla. Perustusten betonoin-

nit voidaan tehdään vuodenajasta riippumatta, mutta be-

tonin tulee antaa saavuttaa asennusten kestävä lujuus noin 

yhden kuukauden ajan, ennen kuin varsinaiseen voimaloi-

den nostotöihin voidaan alkaa.

Tuulivoimaloiden pystytys toteutetaan pääsääntöises-

ti nostureiden avulla. Voimalat kootaan pystytyspaikan 

välittömässä läheisyydessä sopivan kokoisiksi blokeiksi, 

jotka nostetaan nosturin avulla paikalleen. Voimaloiden 

varsinainen pystytys tapahtuu varsin nopeassa tahdis-

sa. Optimiolosuhteissa voimala saavuttaa harjakorkeuten-

sa 2–3 vuorokauden kuluessa nostotyön aloittamisesta. 

Riippuen rakennettavien voimaloiden määrästä ja sijain-

nista toisiinsa nähden voidaan arvioida pystytykseen käy-

tettävää aikaa. Mikäli voimalat sijaitsevat etäällä toisistaan, 

tulee aikaa varata myös nostokaluston siirtoon. Tarvittaessa 

nosturi tulee purkaa ja siirtää autokuljetuksella uuden voi-

malan viereen.

 Ennen urakan luovuttamista tuulivoimalalle suoritetaan 

koekäyttö jossa testataan, että eri yksiköt toimivat asianmu-

kaisella tavalla ja ovat luovutettavissa asiakkaalle. Koekäyttö 

kestää yleensä testattavien voimaloiden määrästä riippuen 

muutamia viikkoja. 

Yhtä aikaa tuulivoimapuiston rakentamisen kanssa tu-

lee alueelle rakentaa sähköverkko, johon voimalat liitetään. 

Verkon suunnittelu ja rakentaminen tulee ajoittaa siten, 

että voimalat voidaan liittää sähköverkkoon niiden valmis-

tuttua. 

Suunnittelu ja rakentamistyöt sekä rakentamisen vo-

lyymi oikein ajoitettuna ja mitoitettuna pienen tuulivoi-

mapuiston rakentaminen on mahdollista yhden kalente-

rivuoden aikana. Lisäaikaa rakentamiseen tulee varata, mi-

käli alue sijaitsee kaukana olemassa olevasta infraverkosta 

ja rakennettavien voimaloiden määrä on huomattava ja nii-

den sijainti edellyttää poikkeuksellisia toimenpiteitä. 

6.4.10 Tuulivoimapuiston elinkaari

Ympäristövaikutustensa suhteen tuulivoimapuiston elin-

kaari voidaan jakaa viiteen päävaiheeseen, jotka ovat: 

1) Voimalarakentamisessa käytettävien materiaalien ja 

raaka-aineiden tuotanto ja käsittely 

2) Voimalakomponenttien valmistus 

3) Tuulivoimapuiston rakentaminen suunnittelualueelle

4) Tuulivoimapuiston toiminta-aika (ml. huolto- ja korjaus-

toimenpiteet)  
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Tuulivoima-
tuotannossa
käytettävien

raaka-aineiden
tuottaminen
ja esikäsittely

Tuulivoimaloissa
käytettävien

komponenttien
tuottaminen

Tuulivoimaloiden
perustusten

rakentaminen
ja voimaloiden
pystyttäminen

Tuulivoimaloiden
toiminta-aika
(ml. huolto- ja

korjaus-
toimenpiteet

Tuulivoimaloiden
käytöstä

poistaminen
ja jätteiden- 

käsittely

5) Tuulivoimapuiston poistaminen käytöstä ja sen eri 

rakenteiden hävittäminen

Tuulivoimaloiden rakentaminen

Tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksista osa kohdistuu 

tuulivoimalaitosten ja sen oheisrakenteiden valmistukseen. 

Tuulivoimalaitosten tuotanto  edellyttää raaka-aineita sekä 

energiaa. Tuulivoimalaitoksen rakenteet on tehty pääasias-

sa teräksestä, jonka lisäksi niiden konehuoneessa käytetään 

myös mm. alumiini- ja kuparikomponentteja. Voimalan la-

vat ovat yleensä lasikuitua, jonka raaka-aineita ovat lasi ja 

polyesterikuitu. Tarvittava metallien louhiminen ja käsittely 

kuluttaa  energiaa ja raaka-aineita. Tuotantovaiheen ympä-

ristövaikutuksia ovat mm. ilma- ja vesipäästöt. 

Ympäristövaikutusten suuruuteen vaikuttavat voima-

laitoskomponenttien tuottamisen osalta erityisesti käyte-

tyt toimintatavat sekä käytettävän energian tuotantotapa. 

Mikäli metallien työstämisessä käytetty energia on pystyt-

ty tuottamaan käyttämällä esimerkiksi uusiutuvia energian-

lähteitä, voidaan myös tuulivoimapuiston elinkaaren aikai-

sia ympäristövaikutuksia osaltaan vähentää.

Tuulivoimaloiden toiminta-aika

Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa suunnitellulle sijoi-

tusalueelle perustetaan varsinaiset tuulivoimalaitokset sekä 

niiden edellyttämät oheisrakenteet. Tuulivoimapuiston toi-

minnallinen jakso on nykyaikaisissa tuulivoimaloissa suh-

teellisen pitkä, mikä vähentää osaltaan tuulivoimalla tuo-

tetun sähkön elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia sekä 

parantaa sen tuotantotehokkuutta. Tuulivoimaloiden pe-

rustusten ja tornin laskennalliseksi käyttöiäksi on arvioitu 

keskimäärin 50 vuotta ja turbiinin (konehuone ja siivet) vas-

taavasti noin 20 vuotta. Tuulivoimaloiden käyttöikää pysty-

tään kuitenkin merkittävästi pidentämään riittävän huollon 

sekä osien vaihdon avulla. 

Tulivoimaloiden käytöstä poistaminen

Tuulivoimapuiston elinkaaren viimeinen vaihe on sen käy-

töstä poisto sekä tuulivoimapuistosta syntyvien laitteiden 

kierrättäminen ja jätteiden käsittely. Tuulivoimapuiston elin-

kaaren aikana aiheutuvien ympäristövaikutusten kannalta 

voimala-alueen käytöstä poiston ja erityisesti laitoskompo-

nenttien hävityksen merkitys on keskeinen. Materiaalien 

tehokkaan kierrättämisen ja uusiokäytön avulla tarvetta 

uusien raaka-aineiden tuotannolle, mikä vähentää osaltaan 

loppusijoituksen tarvetta niiden osalta. Nykyisin lähes 80 % 

prosenttia 2,5 MW suuruisessa tuulivoimalaitoksessa käyte-

tyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään. Voimaloiden 

metallikomponenttien (teräs, kupari, alumiini, lyijy) osalta 

kierrätysaste on yleensä jo nykyisin hyvin korkea, jopa lähes 

100 %. Kierrätyksen kannalta ongelmallisimpia ovat lavois-

sa käytetyt lasikuitu- ja epoksimateriaalit, joiden uusiokäyt-

tö ei sellaisenaan vielä ole mahdollista. Näiden materiaalien 

energiasisältö pystytään nykyisin kuitenkin hyödyntämään 

polttamalla ne korkeita lämpötiloja käyttävissä jätteiden-

polttolaitoksessa sekä käsittelemällä poltossa syntyvät jät-

teet asianmukaisessa käsittely- ja loppusijoituslaitoksessa. 

Kuva 6‑16 Kaaviokuva tuulivoimapuiston elinkaaresta. 
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6.5 Tuulivoima osana energiajärjestelmää

Tuulivoima on osa kestävää energiajärjestelmää ja se kor-

vaa sähkömarkkinoilla muita energiantuotantomuotoja. 

Tuulisuus vaihtelee ajallisesti paljon ja tuulivoimalle ovat 

ominaista tuotannonvaihtelut tunti-, kuukausi- ja vuosita-

solla. Kuitenkin myös sähkön kulutus vaihtelee huomatta-

vasti ja vaihtelevan kulutuksen kattamiseksi tarvitaan eri-

tyyppisiä sähköntuotantotekniikoita.

Tuulivoimatuotannon vaihtelu tuuliolosuhteiden mu-

kaan ei muodostu tekniseksi eikä taloudelliseksi ongel-

maksi ennen kuin vasta erittäin suurilla tuotantomäärillä. 

Valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiassa vuodel-

le 2020 asetettu tuulivoimatavoite (2000 MW) on määräl-

lisesti samaa suuruusluokkaa kuin sähkönkulutuksen nor-

maali vuorokausivaihtelu. Useiden eri maiden kokemusten 

ja mallilaskelmien perusteella tuulivoiman vaatima säätö-

tarve on 1-5 % asennetusta tuulivoimakapasiteetista, kun 

tuulivoimalla tuotetaan 5-10 % sähköstä (VTT 2008a). 

Tuulivoiman lisäys vaikuttaa sähköjärjestelmässämme 

eniten lyhytaikaiseen säätöön. Suurin osa säädöstä toteute-

taan vesivoimaloissa, joissa se on edullisinta tehdä. Suomen 

sähkömarkkinat ovat osa yhteispohjoismaisia sähkömark-

kinoita, joilla on vesivoimaosuuden vuoksi hyvät mahdolli-

suudet siihen joustavuuteen mitä tuulivoiman lisääminen 

järjestelmään tuo.

6.6 Liittyminen hankkeisiin ja suunnitelmiin

6.6.1 Muut lähiseudun tuulivoimalaitosalueet

Toteutuneet
Noin 13 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee 

Suomen ensimmäinen tuulivoimapuisto, Korsnäsiin vuon-

na 1991 perustettu tuulivoimapuisto. Tämän Bredskäretissä 

sijaitsevan tuulivoimapuiston alkuperäinen teho neljällä 

turbiinilla oli 800 kW.

Aluevaraukset
Pohjanmaan maakuntakaavassa on tehty aluevarauksia 

tuuli voimalle. Nyt tarkasteltavana olevaa suunnittelualuet-

ta lähin nä oleva maakuntakaavatason tuulivoiman alueva-

raus sijait see Maalahdessa Bergön saaressa. Etäisyyttä han-

kealueelta tähän aluee seen on noin 15 kilometriä. 

Pohjanmaan maakuntakaavassa on tuulivoiman alue-

varaus myös Raippaluodossa, Mustasaaren kunnassa. 

Mustasaaren tuulivoimapuiston aluevaraus sijaitsee noin 

30 ki lometrin etäisyydellä Maalahden suunnittelualueesta. 

EPV Tuulivoima Oy on käynnistänyt Raippaluodossa tuu-

livoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 

syksyllä 2008.

 
Kuva 6‑17 Tuulivoiman keskimääräinen kausivaihtelu: Suomen tuulivoimalaitosten yhteenlasketun 
tuotannon jakautuminen eri kuukausille vuosina 1992-2008. (Lähde VTT 2008b). 
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Kuva 6‑18 Muut lähiseudun tuulivoimalaitosalueet.
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Muut suunnitelmat
Hyvien tuuliolosuhteidensa vuoksi Pohjanmaan rannikol-

le on suunnitteilla useita tuulivoimapuistoalueita. Useiden 

tuulivoimapuistohankkeiden yhteisvaikutuksia on käsitelty 

kappaleessa 14. Maalahden Sidlandetin tuulivoimapuiston 

läheisyyteen suunniteltuja tuulivoimapuistoja ovat mm. 

seuraavat:

Maalahti, Yttermalax: Hyötytuuli 5-18 MW•	

Maalahti, Bergö: Fortum 15-20 MW•	

Korsnäs, Bredskäret: SabaWind 7 MW•	

Korsnäs, Bredskäret: VS Tuulivoima Oy 1-2 MW•	

6.7 Hankkeen suhde ympäristönsuojelua 
koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin 

Hankkeen toteuttamiseen liittyy mm. seuraavia ympäris-

tönsuojelua koskevia säädöksiä, suunnitelmia ja ohjelmia:

YK:n ilmastosopimus•	

EU:n ilmasto- ja energiapaketti•	

EU:n energiastrategia•	

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia•	

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet•	

Pohjanmaan maakuntaohjelma•	

Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, Uuden •	

energian Pohjanmaa

Energiapoliittiset ohjelmat•	

Ilmansuojeluohjelma 2010•	

Kaukokulkeutumissopimusta koskeva pöytäkirja 1999 •	

ja asetus nro 40/2005

Natura 2000-verkosto•	

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän •	

käytön strategia 2006–2016

Melun ohjearvot•	

YK:n ilmastosopimus

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus hyväk-

syttiin vuonna 1992. Sopimus tuli voimaan vuonna 

1994, samana vuonna myös Suomi ratifioi sopimuksen. 

Ilmastosopimuksen kolmannessa konferenssissa vuonna 

1997 allekirjoitettiin ns. Kioton pöytäkirja, joka sisältää si-

tovat päästövähennysvelvoitteet teollisuusmaille aikatau-

luineen Kioton ilmastokokouksessa EU:n tavoitteeksi hy-

väksyttiin vähentää kasvihuonepäästöjen kokonaismäärää 

8 % vuoden 1990 tasosta. Velvoite tulee saavuttaa vuosi-

na 2008–2012, joka on nk. ensimmäinen velvoitekausi. 

Suomen osalta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämista-

voitteeksi sovittiin 0 % vuoden 1990 tasosta eli päästöjen 

tulee olla 2008–2012 aikana vuoden 1990 tasolla. 

EU:n ilmasto- ja energiapaketti

EU on sopinut yhteisestä, kaikkia jäsenmaita koskevasta ta-

voitteesta vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 

2020 mennessä 20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna. 

Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden 

osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian loppuku-

lutuksesta. Tuulivoiman rakentamisella voidaan edesauttaa 

EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteiden toteutumista.

EU:n energiastrategia

EU:n energiastrategia (An Energy Policy for Europe) julkais-

tiin 10.1.2007. EU:n energiastrategian tavoitteena on tur-

vata kilpailukykyinen ja puhdas energian saanti vastaten 

ilmastonmuutoksen hillintään, kasvavaan globaaliin ener-

giankysyntään ja tulevaisuuden energian toimituksen epä-

varmuuksiin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu kymmenen 

kohdan toimintaohjelma. Ohjelmaan sisältyvät mm. EU:n 

sisäisen energiamarkkinan kehittäminen, energian huolto-

varmuuden takaaminen ja sitoutuminen kasvihuonekaa-

sujen vähentämiseen.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Vuoden 2008 kansallisessa energia ja ilmastostrategiassa 

esitetään ehdotukset keskeisiksi toimenpiteiksi, joilla EU:n 

tavoitteet uusiutuvan energian edistämiseksi, energiankäy-

tön tehostamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-

miseksi voidaan saavuttaa. Tuulivoiman osalta tavoitteena 

on nostaa asennettu kokonaisteho nykyisestä 144 MW:sta 

noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuotui-

nen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnit-

telujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti vuonna 2008 valta-

kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta ja 

tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tarkistetuissa 
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tavoitteissa todetaan energiahuollon osalta mm. seuraavaa: 

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyö-

dyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on 

sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan 

yksiköihin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsit-

televät seuraavia kokonaisuuksia: 

1. toimiva aluerakenne

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnon-

varat

4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

5. Helsingin seudun erityiskysymykset

6. luonto- ja kulttuuriympäristöaluekokonaisuudet

Hanketta koskevat erityisesti toimivat yhteysverkostot ja 

energiahuolto, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö 

ja luonnonvarat asiakokonaisuudet.

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007-2010 ja 
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 
vuosiksi 2010-2011

Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2007-2010 todetaan, 

että rannikon hyvät tuuliolosuhteet luovat edellytyksiä 

tuulivoiman käytön lisäämiselle. Lisäksi ohjelmaan on kir-

jattu, että monipuolisen energiantuotannon kehittäminen 

on maakunnan keskeisin prioriteetti. Maakunnan tavoittee-

na on edistää uusiutuvan energiantuotannon kehittämistä 

ja käyttöä.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa vuosik-

si 2010-2011 Pohjanmaan tärkeimpiin kärkihankkeisiin on 

kirjattu myös tuulivoimapuistojen ja bioenergian edistämi-

nen Pohjanmaalla.

Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, 
Uuden energian Pohjanmaa

Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa 2040 linjataan 

muun muassa Pohjanmaan tavoitetiloja eli visioita ke-

hityksen suunnasta. Tavoitetiloihin kuuluu mm. profiloi-

tuminen energiaosaamisen edelläkävijäksi ja uusiutuvi-

en energianmuotojen tuotannon ja käytön kärkialueeksi. 

Energiaosaamisessa

keskitytään erityisesti hajautettuihin, uusiutuvia lähteitä 

käyttäviin energiajärjestelmiin.

Energiapoliittiset ohjelmat

Useiden puolueiden energiapoliittisissa ohjelmissa on esi-

tetty että uusiutuvien energialähteiden osuutta on lisättä-

vä ja tuulivoiman lisärakentamista tuettava.

Ilmansuojeluohjelma 2010

Ilmansuojeluohjelman 2010 tavoitteena on, että Suomi to-

teuttaa tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista pääs-

törajoista annetun direktiivin (2001/81/EY) velvoitteet vuo-

teen 2010 mennessä. Suomen on vähennettävä rikkidioksi-

din, typen oksidien, ammoniakin ja haihtuvien orgaanisten 

aineiden päästöjä asteittain. Ilmansuojeluohjelma käsittää 

suunnitelman päästöjen vähentämiseksi energiantuotan-

nossa, liikenteessä, maataloudessa ja teollisuudessa sekä 

toimenpiteet työkoneiden, huviveneiden ja pienpolton 

päästöjen vähentämiseksi.

Kaukokulkeutumissopimusta koskeva 
pöytäkirja 1999 ja asetus nro 40/2005

Ensimmäinen alueellinen ilmansuojelusopimus oli 

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission 

(ECE) piirissä 1979 tehty valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman 

epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus 

(SopS 15/1983). Kaukokulkeutumissopimusta koskeva pöy-

täkirja allekirjoitettiin Göteborgissa 1999 ja pantiin voimaan 

Suomessa asetuksella nro 40/2005. Sopimusosapuolet hy-

väksyivät moniaine-monivaikutuspöytäkirjan eli pöytäkir-

jan happamoitumisen rehevöitymisen ja alailmakehän ot-

sonin vähentämisestä. Sopimusosapuolet ovat velvollisia 

vähentämään päästöjään niin, että vuonna 2010 päästöt 

alittavat kullekin osapuolelle määritellyn päästörajan.

Pöytäkirjan tavoitteena on valvoa ja vähentää rikin, ty-

pen oksidien, ammoniakin ja haihtuvien orgaanisten yhdis-

teiden päästöjä, jotka aiheutuvat ihmisten toiminnasta ja 

joilla todennäköisesti on haitallisia vaikutuksia ihmisten ter-

veyteen, luonnon ekosysteemeihin, materiaaleihin ja kas-

veihin kaukokulkeutumisesta johtuvan happamoitumisen, 

rehevöitymisen tai alailmakehän otsonin vuoksi. 
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Natura 2000 -verkosto

Valtioneuvosto päätti Suomen ehdotuksesta Natura 2000 

-verkostoksi 20.8.1998. Natura 2000 on Euroopan Unionin 

hanke, jonka tavoitteena on turvata luontodirektiivis-

sä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. 

Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon 

monimuotoisuutta Euroopan Unionin alueella ja toteutta-

maan luonto- ja lintudirektiivin mukaiset suojelutavoitteet.

Luontodirektiivin yleistavoite on saavuttaa ja säilyttää 

tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana. 

Lintudirektiivin yleistavoite on ylläpitää lintukannat sellai-

sella tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksel-

lisiä vaatimuksia.

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön strategia 2006–2016

Valtioneuvosto hyväksyi strategian joulukuussa 2006. 

Tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuo-

toisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä, vakiin-

nuttaa Suomen luonnon tilan suotuisa kehitys vuosien 

2010–2016 kuluessa, varautua vuoteen 2016 mennessä 

Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristö-

muutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen sekä vahvistaa 

Suomen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säi-

lyttämisessä maailmanlaajuisesti kansainvälisen yhteistyön 

keinoin.

Melun ohjearvot

Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjear-

voista (993/1992) meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympä-

ristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Ohjearvoja sovelletaan 

maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikenne-

muotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä raken-

tamisen lupamenettelyissä. 

Melutason ohjearvoja koskeva päätös annettiin me-

luntorjuntalain (382/1987) nojalla. Ohjearvopäätös jäi 

voimaan, vaikka meluntorjuntalaki kumoutui ympäris-

tönsuojelulain (86/2000) tullessa voimaan vuonna 2000. 

Ohjearvopäätöksen soveltamiskäytäntö on sittemmin laa-

jentunut ympäristönsuojelulain ja myös maa-aineslain 

(555/1981) mukaisiin lupa- ja valvonta-asioihin. Melutason 

yleiset ohjearvot eivät koske ampuma- ja moottoriurheilu-

ratojen aiheuttamaa melua.
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OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
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Suunnitelman 2 mukainen havainnekuva, jossa etäisyys lähimpään voimalaan n.800 m.  Voimaloiden korkeus 120 m.
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7. Ympäristövaikutusten arvioinnin 
lähtökohdat

Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perus-

tuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävi-

en hankkeiden ympäristövaikutukset, tutkia mahdollisuu-

det haitallisten vaikutusten vähentämiseen sekä turvata 

kansalaisten osallistumismahdollisuudet. Jos toiminnan-

harjoittaja päättää arvioinnin jälkeen edistää hanketta, sii-

hen on haettava ja saatava asianomaiset luvat ennen to-

teutukseen ryhtymistä.

Tehtävänä on arvioida Maalahteen sijoittuvan tuulivoi-

mapuiston rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat ympäris-

tövaikutukset hankkeen ympäristössä YVA-lain ja -asetuk-

sen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä mm.

Määritellään tarkasteltavan hankkeen toteutusvaih-•	

toehdot

Kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet, tekniset •	

ratkaisut ja vaiheistus

Kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja omi-•	

naispiirteet

Arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset•	

Selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdol-•	

lisuudet

Arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuus•	

Selvitetään mitä lupia hankkeen toteuttamiseksi on •	

haettava

Esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaoh-•	

jelmaksi

Järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja •	

muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia tahoja.

7.1 Arviointitehtävä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan 

hankkeen vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämäs-

sä laajuudessa. Arvioitavaksi tulevat seuraavat kuvassa esi-

tetyt vaikutukset sekä näiden keskinäiset vaikutussuhteet.

Kuva 7‑1. Arvioitavat ympäristövaikutukset (lähde: laki 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta, 
2 §, 1.4.1999).

Jokaisella YVA-hankkeella on omat vaikutuksensa, jotka 

riippuvat hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista. 

Näihin vaikutuksiin kiinnitetään YVA-prosessin yhteydes-

sä erityistä huomiota. Tässä hankkeessa arvioitiin erityisesti 

seuraavia vaikutuksia:

Vaikutukset maisemaan•	

Övermalax-Åminnen maisema-alue	–

 Asuntojen ja loma-asuntojen maisema-arvot	–

 Veneilijöille näkyvä maisema	–

Vaikutukset luontoon•	

 Vaikutukset linnustoon, etenkin kurkiin	–

 Vaikutukset läheisiin Natura-alueisiin ja niiden suoje-	–

luarvoihin

Meluvaikutukset •	

Valon vilkkuminen ja voimaloiden aiheuttama varjostus•	

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen•	

 Vaikutukset virkistyskäyttöön	–

Hankkeen vaikutukset ovat osittain pysyviä, osittain väli-

aikaisia ja osittain vain rakentamisen aikaisia. Rakentamisen 

aikaiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti virkistyskäyttöön 

ja liikenteeseen. Pysyviä vaikutuksia aiheutuu maisemalle ja 

linnustolle.
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7.2 Hankkeen vaikutusalue

Jokaisella vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalue. Osa 

vaikutuksista rajoittuu rakennuskohteiden läheisyyteen ja 

osa levittäytyy laajemmalle alueelle. Tästä johtuen tarkas-

telualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaiku-

tuksesta.

Vaikutukset maisemaan: Tarkastelualue on laaja, se kat-

taa tuulivoimapuiston ympäristön noin 20-30 kilometrin 

säteellä. 

Valon vilkkuminen ja voimaloiden aiheuttama varjostus: 

Vaikutukset tarkastellaan siinä laajuudessa, jolla laskelmat 

osoittavat hankkeella olevan vilkkumis- ja varjostusvaiku-

tuksia.

Luontovaikutukset: Vaikutukset rajataan ensisijaises-

ti rakennuspaikkoihin ja niiden lähiympäristöön. Lisäksi 

vaikutustarkastelussa otetaan huomioon hankealueella 

ja sen läheisyydessä sijaitsevat arvokkaat luontokohteet. 

Alueen linnustoa tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa. 

Pesimälinnuston lisäksi tarkastellaan tiedossa olevia lintu-

jen muuttoreittejä.

Meluvaikutukset: Vaikutukset tarkastellaan siinä laajuu-

dessa, jolla laskelmat osoittavat hankkeella olevan melu-

vaikutuksia.

Maankäyttö: Yhdyskuntarakennetta tarkastellaan han-

kealuetta laajempana kokonaisuutena. Virkistyskäytön kan-

nalta tarkastelu kohdistetaan pääasiassa hankealueeseen.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen: 

Vaikutuksia tarkastellaan laajemmalla alueella, mutta kes-

keisin huomio kohdistuu noin 5 km säteelle tuulivoima-

puistosta.

7.3 Käytetty aineisto

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä hyödynnettiin 

olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin kerättyä tie-

toa suunnittelualueesta, sen ympäristöstä sekä hankkeen 

teknisistä toteutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. 

Aineiston hankinnan ja menetelmien osalta ympäristö-

vaikutusten arviointi perustui:

Arvioinnin aikana tarkennettuihin hankkeen suunnitel-•	

miin

Olemassa oleviin ympäristön nykytilan selvityksiin•	

Arviointimenettelyn aikana tehtyihin lisäselvityksiin •	

kuten mallilaskelmiin, kartoituksiin, inventointeihin, 

asukaskyselyyn jne.

Vaikutusarvioihin•	

Kirjallisuuteen•	

Tiedotus- ja asukastilaisuuksissa ilmenneisiin asioihin•	

Lausunnoissa ja mielipiteissä esitettyihin seikkoihin•	

Tässä arviointiselostuksessa kuvataan hankkeen vaiku-

tukset ja sen tuomat muutokset vaikutusalueen olosuhtei-

siin ja sen läheisyydessä harjoitettavan nykyisen toiminnan 

vaikutuksiin.

7.4 Vaikutusten ajoittuminen

7.4.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Tuulivoimalaitoksen rakentaminen kestää noin yhden vuo-

den. Rakentamisen aikaiset vaikutukset liittyvät huoltotei-

den, sähkönsiirron ja varsinaisten voimalaitosten rakenta-

miseen.

7.4.2 Käytönaikaiset vaikutukset

Käytön aikaiset vaikutukset alkavat kunkin alueen valmis-

tuttua. Voimalaitosten perustuksille lasketaan noin 50 vuo-

den tekninen ikä. Voimalaitoksen turbiini (konehuone ja sii-

vet) käyttöikä on noin 20 vuotta. Erilaisilla modernisointitoi-

milla voidaan pidentää laitteiden käyttöikää, joten kokonai-

suuden käyttöiäksi arvioidaan noin 50 vuotta.

7.4.3 Toiminnan lopettamisen vaikutukset

Sen jälkeen kun tuulivoimalaitos on tullut teknisen käyttö-

ikänsä päähän, se voidaan purkaa. Siivet, koneet ja torni on 

kaikki kierrätettävissä ja niiden materiaalit voidaan käyttää 

uudelleen.

Perustusten päälle voidaan rakentaa uusi, perustusten 

ominaisuuksiin sopiva voimalaitos. Perustukset voidaan 

myös purkaa käytön päätyttyä. 
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8. Ilmasto ja ilmastonmuutos

8.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Maalahden tuulivoimapuiston ilmastovaikutusten arvioi-

miseksi hankkeen avulla saavutettavat hiilidioksidivähene-

vät laskettiin suunnitellun tuulivoimapuiston sähköntuo-

tantomäärän ja suomalaiselle sähköntuotannolle ominais-

ten päästökertoimien avulla. Päästövähennykset laskettiin 

lisäksi käyttäen hiililauhdevoimalalle tyypillisiä päästöker-

toimia, koska tuulivoimalan on oletettu ensisijaisesti kor-

vaavan juuri tuotantokustannuksiltaan kalliin hiilen käyt-

töä ja siksi suomalaisen sähköntuotannon keskimääräisten 

päästökertoimien, joihin on laskettu mukaan jo uusiutuvia 

energianlähteitä kuten mm. biomassaa, käyttö voi osaltaan 

aliarvioida tuulipuiston avulla saavutettavia ilmastohyötyjä.

Taulukko 8‑1 Tuulivoimapuiston hiilidioksidisäästöjen laskemiseksi 
käytetyt päästökertoimet.

Yhdiste Suomen	sähköntuo-
tannon	yleiset	omi-
naispäästökertoimet	
(Energiateollisuus	
2008)

Lauhdevoimaloiden	
ominaispäästöker-
toimet,	polttoai-
neina	pääasiassa	
hiili	ja	maakaasu	
(Holttinen	2004)

Rikkidioksidi	(SO2) 390	mg/kWh 700	mg/kWh

Typen	oksidit	(NOx) 480	mg/kWh	 1	060	mg/kWh

Hiilidioksidi	(CO2) 120	gCO2/kWh 660	g/kWh

Taulukko 8‑2 Tuulivoimapuiston teknisiä tietoja suurimman ja pienimmän 
vaihtoehdon mukaisissa tilanteissa (VE3 3 MW tuulivoimaloilla, VE1 5 MW 
tuulivoimaloilla).

Nimellisteho 22	*	3	MW	
(66	MW)

29	*	5	MW	
(145	MW)

Huipunkäyttöaika		
(nimellistehoa	vastaava	aika)

2	400	h/a 2	400	h/a

Vuotuinen	sähköntuotto		
(ml.	netto,	hävikit	ym.)	

Noin		
158	GWh/a

Noin		
348	GWh/a

8.2 Vaikutusmekanismit

Ilmastonmuutoksella viitataan mihin tahansa ilmaston 

muuttumiseen ajan myötä joko luonnollisten vaihteluiden 

tai ihmisen toiminnan seurauksena. Energiakeskustelussa 

ilmastonmuutoksella tarkoitetaan kuitenkin yleisesti ihmis-

toiminnasta aiheutuvaa ilmakehän kasvihuonekaasupitoi-

suuksien lisääntymistä ja siitä aiheutuvaa ilmaston globaa-

lia lämpenemistä. Ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuis-

ta merkittävin on hiilidioksidi, jonka osuus ilmastonmuu-

toksesta on kaikkiaan noin 60 %. Suomessa energiantuo-

tannon osuus koko maan hiilidioksidipäästöistä on noin 80 

prosenttia, minkä takia ilmastonmuutoksen hillitsemisen 

kannalta keskeisessä asemassa ovatkin erityisesti energian-

tuotannosta aiheutuvien päästöjen vähentäminen. Yleisesti 

energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vä-

hentää tehokkaimmin 1) energiankulutusta pienentämällä 

sekä 2) lisäämällä vähäpäästöisten tai päästöttömien ener-

gialähteiden osuutta tuotannossa.

Energiantuotannossa eniten kasvihuonekaasupäästöjä 

aiheuttavat fossiiliset polttoaineet – hiili, öljy ja maakaasu 

– joilla tuotetaan edelleen noin puolet Suomessa käytet-

tävästä energiasta. Energiantuotannon kannalta fossiilis-

ten polttoaineiden ilmastovaikutukset painottuvat erityi-

sesti niiden käytön aikaisiin päästöihin, jotka kattavat usein 

merkittävän osan niiden koko elinkaaren aikaisista kasvi-

huonekaasupäästöistä. Pienimmiksi kasvihuonekaasupääs-

töt arvioidaan yleensä uusiutuvilla energianlähteillä (tuuli-

voima, puu, aurinkopaneelit, vesivoima) sekä ydinvoimal-

la. Luonteenomaista sekä uusiutuvien energianmuotojen 

että ydinvoiman elinkaaren aikaisille ilmastovaikutuksille 

on niiden painottuminen energiantuotantoketjun alkuvai-

heisiin ja rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, jotka synnyt-

tävät yleensä valtaosan koko energiantuotantoprosessin 

synnyttämistä kasvihuonekaasupäästöistä. Varsinaisessa 

tuotantovaiheessa päästöt ovat näiden tuotantomuotojen 

osalta sen sijaan vähäiset. Esimerkiksi tuulivoiman osalta ra-

kentamisen aikaisten päästöjen (mm. voimalakomponent-
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tien valmistus, raaka-aineiden louhinta) on arvioitu katta-

van jopa 98 % koko energiantuotantoketjun aiheuttamista 

kasvihuonekaasupäästöistä. Fossiilisilla polttoaineilla polt-

toaineen tuottamisen ja voimaloiden rakentamisen aiheut-

tamien kasvihuonekaasupäästöjen osuus energiantuotan-

non kokonaispäästöistä on sen sijaan pienempi.

8.3 Tuulivoimapuiston vaikutukset 
ilmastoon ja ilmastonmuutokseen

8.3.1 Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE 3 
vaikutukset

Kaikkiaan suunnitellun tuulivoimapuiston avulla pystytään 

sen toimintakauden aikana vähentämään Suomen ener-
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Kuva 8‑1 Päästöttömillä sähköntuotantomuodoilla vältetyt hiilidioksidipäästöt Suomessa. Tuulivoiman osuus on vielä niin 
pieni, että se ei kaaviossa erotu. (Lähde: Energiateollisuus). 

giantuotannon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä noin 19 

000−230 000 tonnia vuodessa laskentatavasta, hankevaih-

toehdosta ja voimaloiden tehosta riippuen ( Taulukko 8-3). 

Tuulipuiston tuotantovaiheessa saavutettavat päästö-

vähennykset eivät kuitenkaan sellaisenaan kerro tuotanto-

muodon kokonaisenergiataseesta, koska laskelmissa ei ole 

otettu huomioon tuulipuiston rakentamisessa ja käytöstä 

poistamisessa tarvittavia energiamääriä ja niiden suuruut-

ta suhteessa voimaloiden tuottamaan energiamäärään. 

Tuulipuiston kokonaisvaltaisten ympäristövaikutusten ja 

esimerkiksi energian tuotantotehokkuuden määrittelemi-

seksi hankkeita tulisikin tarkastella niiden koko elinkaaren 

ajalta, jolloin pystytään osaltaan vertailemaan tuulivoimal-

la tuotetun energian määrää laitoksen elinkaarensa aikana 

vaatiman energian ja raaka-aineiden määrään.

Taulukko 8‑3 Tuulivoimapuiston avulla saavutettavat vähentymät ilmapäästöjen osalta. Laskennassa oletetaan, 
että hanke toteutetaan minimi- tai maksimikoossaan (22 kappaletta 3 MW tai 29 kappaletta 5 MW:n suuruisia 
tuulivoimalaitoksia) ja puiston vuosittainen sähköntuotto on 158–348 GWh.

Yhdiste Päästövähenemät	Suomen	sähköntuotan-
non	päästökertoimien	mukaan	
(tonnia	vuodessa)

Päästövähenemät	hiililauhdevoi-
malan	päästökertoimien	mukaan	
(tonnia	vuodessa)

VE	3	
3	MW

VE1	
5	MW

VE3	
3	MW

VE1	
5	MW

Rikkidioksidi	(SO2) 62 135 111 244

Typen	oksidit	(NOx) 76 167 167 369

Hiilidioksidi	(CO2) 19	000 42	000 104	000 230	000
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8.3.1.1 Tuulivoimapuiston hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkeä (carbon footprint) käytetään yleensä mittaa-

maan tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmas-

tovaikutusta, ts. kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen 

tai toiminnan voidaan arvioida synnyttävän elinkaarensa 

aikana. Hiilijalanjälki on alun perin kehitetty mittariksi, jon-

ka avulla voidaan läpinäkyvällä tavalla vertailla erilaisten 

toimintojen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen ja ilmas-

tonmuutokseen. Energiantuotantomuotojen ja voimalai-

tosten osalta hiilijalanjälki suhteutetaan yleensä tuotetun 

energian määrään ja se esitetään yleensä hiilidioksidiek-

vivalentteina (CO
2
eq) tuotettua kilo- tai megawattituntia 

kohti. Ekvivalenttiyksiköiden avulla hiilijalanjäljen laskemi-

sessa pystytään ottamaan huomioon hiilidioksidin ohella 

myös muut kasvihuonekaasut (mm. metaani ja typpioksi-

duuli), joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus on selkeästi hii-

lidioksidia suurempi.

Tuulivoiman synnyttämän hiilijalanjäljen suuruutta suh-

teessa muihin energiamuotoihin on tarkasteltu Isossa-

Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa (POST 2006), jossa 

tuulivoiman synnyttämän hiilijalanjäljen suuruutta verrat-

tiin suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin, ydinvoimaan sekä 

useisiin uusiutuviin energianlähteisiin. Vertailussa tuulivoi-

man hiilijalanjälki arvioitiin pienimpien joukkoon sen vaih-

dellessa maa- ja merialueille sijoitettavien laitosten osalta 

4,64–5,25 gCO
2
eq per tuotettu kilowattitunti. Muista ener-

giantuotantomuodoista esimerkiksi aurinkopaneelien hiili-

jalanjäljen suuruudeksi arvioitiin vastaavasti 35–58 gCO
2
eq/

kWh ja erilaisten biomassavaihtoehtojen osalta vastaavas-

ti 25–93 gCO
2
eq/kWh. Suurin hiilijalanjälki on fossiilisil-

la polttoaineilla, joiden ilmastoa lämmittävän vaikutuksen 

suuruudeksi on arvioitu liikkuvan yli 500 gCO
2
eq tuotettua 

energiayksikköä kohti. 

Luonteenomaista sekä uusiutuvien energianmuotojen, 

mutta myös ydinvoiman, elinkaarelle on niiden ympäris-

tövaikutusten painottuminen erityisesti sen rakentamisen 

aikaisiin vaikutuksiin, jotka synnyttävät yleensä valtaosan 

koko energiantuotantoprosessin synnyttämistä kasvihuo-

nekaasupäästöistä. Tuulivoiman osalta rakentamisen ai-

kaisten päästöjen on arvioitu synnyttävän jopa 98 % koko 

elinkaaren kasvihuonekaasupäästöistä. Sen sijaan fossiilis-

ten polttoaineiden osalta ilmastovaikutukset painottuvat 

selkeämmin varsinaiseen energiantuotantovaiheeseen esi-

merkiksi polttoaineen tuottamisen ja laitoksen rakentami-

sen ollessa pienemmässä osassa tuotantoprosessin ilmas-

tovaikutusten kannalta.

8.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen 
VE 0

Hankkeella tuotettu sähkömäärä joudutaan tässä vaihtoeh-

dossa tuottamaan muita energiantuotantomuotoja käyttä-

en. Suomen energiantuotantojärjestelmässä sähkö tuote-

taan nykyisin käyttäen pääosin joko ydinvoimaa, kivihiiltä 

tai vesivoimaa (Energiateollisuus 2010). Lisäksi merkittävä 

osa (vuonna 2009 noin 14 %) Suomen käyttämästä sähkös-

tä tuodaan sähkökaapeleiden avulla myös ulkomailta, pää-

osin Venäjältä, jossa energia on pääosin tuotettu joko ydin-

voimaa tai fossiilisia polttoaineita käyttäen. Suunnitellun 

hankkeen avulla pystytään erityisesti lisäämään Suomen 

energianomavaraisuutta, vähentämään sähköntuontia ul-

komailta sekä vähentämään myös ympäristövaikutuksil-

taan haitallisempien sähköntuotantomuotojen käyttöä ja 

lisärakentamisen tarvetta. 

Nollavaihtoehto hidastaa osaltaan Suomen tavoitetta 

kasvattaa uusiutuvan energian osuutta maan energiatuo-

tannossa sekä myös vuodelle 2020 asetettuja tavoitteita 

tuulivoimatuotannon kasvattamisen osalta. Pitkällä aikavä-

lillä vaihtoehdolla voi olla vaikutuksia myös sähköntuotan-

non kustannuksiin, mikäli fossiilisten polttoaineiden sekä 

ydinvoiman hintaa kasvaa odotetulla tavalla energiavaro-

jen hupenemisen ja raaka-aineiden tuotantokustannusten 

kasvun myötä.

8.5 Arvioinnin epävarmuustekijät

Energiatarpeen kasvun ja tulevaisuudessa käytettävien 

energiantuotantojärjestelmien ennustamiseen pitkällä ai-

kavälillä liittyy epävarmuutta. Lyhyemmällä aikavälillä tar-

kasteltuna arvioinnissa käytetyt lähtötiedot ovat luotetta-

via eikä ilmastovaikutusten arviointiin liity merkittäviä epä-

varmuustekijöitä. Tuulivoimapuiston tekniset tiedot (hui-

punkäyttöaika ja vuotuinen sähköntuotto) ovat alustavia 

arvioita, joissa käytännössä esiintyy vähäistä vuosittaista 

vaihttelua. 
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9. Vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen ja 
maankäyttöön

9.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Hankkeen vaikutuksia nykyiseen ja suunniteltuun maan-

käyttöön sekä rakennettuun ympäristöön on arvioitu alu-

een maankäyttösuunnitelmien ja maankäytön kehittämi-

sen kannalta. Hankkeen vaikutuksia arvioitiin valtakun-

nallisten alueiden käytön tavoitteiden toteutumiseen. 

Hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta on tehty arvio, jossa 

otetaan huomioon nykyinen kaavoitustilanne ja tarvittavat 

kaavalliset muutokset.

Nykyiset rakennukset on selvitetty maastotietokannasta, 

jonka tietosisältö vastaa peruskartta-aineistoa. Aineistoon 

on saatu tarkennuksia Maalahden rakennusvalvonnas-

ta. Arvioinnin apuna on käytetty myös kaavasuunnitelmia 

sekä valtioneuvoston päätöstä alueellisista maankäyttöta-

voitteista tarkistuksineen. Hankesuunnitelmaa on verrattu 

alueen nykyiseen maankäyttöön.

Kaavoitusta koskevat lähtötiedot on koottu Pohjanmaan 

liiton sekä Maalahden kunnan julkaisemista kaava-asiakir-

joista. 

Hankkeen vaikutuksia alueen kaavoitukseen on tarkas-

teltu seuraavien tekijöiden osalta: onko hankkeen mukaista 

rakentamista ja vaikutuksia käsitelty alueella voimassa ole-

vissa kaavoissa, onko voimassa olevissa kaavoissa osoitet-

tu hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen olennaisesti vaikut-

tavaa maankäyttöä, edellyttääkö hankkeen toteuttaminen 

voimassa olevien kaavojen muuttamista tai uusien kaavo-

jen laatimista, ja miten hanke on otettu tai voidaan ottaa 

huomioon aluetta koskevissa maankäytön suunnitelmissa.

9.2 Nykytila

9.2.1 Sijainti ja nykyinen maankäyttö

Hankealue sijaitsee pääosin Rantatien (mt 673) ja meren-

rannan välisellä alueella Maalahdenjoen eteläpuolella. 

Etäisyyttä hankealueelta Maalahden kuntakeskukseen on 

vähimmillään noin 2,5 kilometriä.

Valtaosa hankealueesta on rakentamatonta metsäalu-

etta. Maasto on kohti lännessä sijaitsevaa merialuetta ja 

pohjoisessa sijaitsevaa Maalahdenjoen jokilaaksoa laske-

vaa. Hankealueen itäosaa ja rantatietä myötäilee voima-

johto (Närpiö-Vaskiluoto 110 kV). Päävesijohto noudattaa 

Öjnantien linjausta. Alueella ei ole kaukolämpö-, maakaa-

su- tai keskitettyä jätevesiviemäriverkostoa. 

9.2.2 Asutus ja loma-asutus, rakennuskanta

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee runsaasti asutusta 

(Kuva 9-1). Vakinainen asutus hankealueen läheisyydessä 

on keskittynyt etenkin hankealueen pohjoispuolelle joki-

laaksoa myötäilevän Tuvasvägen-tien varrelle sekä itäpuo-

lella Rantatien varrelle. Näillä maatalousvaltaisilla alueilla 

asutus on tiheää. Tuvaksentien varrella sijaitsee myös mm. 

Tuv skola. 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä sen itäpuolella 

Narnen alueella on kaksi vakituisessa asuinkäytössä olevaa 

kiinteistöä sekä yritystoimintaan liittyviä rakennuksia (liha-

savustamo). 
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Kuva 9‑1 Kartta kiinteistöistä hankealueella ja sen läheisyydessä. 
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Vakituista asutusta on myös hankealueen länsipuolel-

la Öjnan kylässä, jossa peltoalueiden tuntumassa sijaitsee 

kymmenkunta vakinaista asuinrakennusta ja lisäksi lukuisia 

vapaa-ajanasuntoja. 

Varsinaisella hankealueella sijaitsee kaksi rakennusryh-

mää. Hankealueen keskiosassa sijaitsee sikala, jossa on yli 

tuhat emakkoa. Lisäksi hankealueen länsilaidalle on äsket-

täin myönnetty rakennusluvat autokorjaamolle (Kuva 9-1, 

liike- tai julkinen rakennus) ja uudelle vakituiselle asuinra-

kennukselle. Hankealueelle on alkuvuodesta 2010 haettu 

rakennuslupaa myös metsästysmajalle.

Hankealueen länsipuoliselle ranta-alueelle, noin 0,5 – 

1 km etäisyydelle hankealueesta, sijoittuu runsaasti loma-

asutusta. Merenranta on tiiviisti rakennettu, rannassa valta-

osa rakennuksista on loma-asuntoja. 

Hankealueen edustalla merialueella sijaitsee Trutören-

saari sekä useita pienempiä saaria (mm. Svartgrund, 

Söderskäret ja Herrgårdsskäret). Hankealueen edustalla 

oleva saaristo on tiuhaan rakennettua, saariston pienipiir-

teisesti mutkitteleva rantaviiva on tarjonnut mahdollisuu-

det lukuisille rantatonteille. Valtaosa saariston rakennuksis-

ta on lomarakennuksia.

Loma-asutusta ja vakinaisia asuinrakennuksia sijaitsee 

myös hankealueen eteläpuolella Öjnantien varrella sekä 

Majorsträsket-järven rannoilla. Majorsträsketin etelärannal-

la sijaitsee Majorsin kylä, jossa vakinaisia asuinkiinteistöjä 

on kymmenkunta. Loma-asuntoja Majorsträsketin rannoilla 

on useita kymmeniä ja lähimmät niistä sijaitsevat noin 500 

metrin etäisyydellä hankealueesta. 

Meriläheisen asumisen osayleiskaavan mukaan han-

kealueella Öjnantien varrella sijaitsee myös turkistarha, 

mutta turkistarhaustoiminta tällä kiinteistöllä on loppunut 

ja tarhat purettu. Turkistarhoja on aiemmin ollut myös han-

kealueen välittömässä läheisyydessä Öjnan kylässä, mutta 

toiminta on loppunut myös näillä tarhoilla. 

9.2.3 Maanomistus

Hankealueen maa-alueen omistavat yksityiset maanomis-

tajat. Hankkeesta vastaava on tehnyt vuokrasopimuksia 

maa-alueista niillä tiloilla, joille tuulivoimalaitokset on tar-

koitus rakentaa. Myös maa-alueet hankealueen läheisyy-

dessä ovat yksityisten omistuksessa. Hankealueen tilajao-

tus on hyvin pirstoutunut. 

 
Kuva 9‑2 Tuvaksentie ja Tuv skola
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Kuva 9‑6 Hankealueen tilajako. 
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9.2.4 Kaavat ja kaavoitustilanne

9.2.4.1 Seutukaava
Vaasan rannikkoseudun seutukaavassa (vahvistettu 

11.4.1995) ei ole käsitelty tuulivoimaa. Seutukaavassa 

Öjnan, Majorsin ja Bofjärdenin kylät ja niiden välinen alue 

on osoitettu asutusalueeksi. Hankealueen länsipuolella 

Öjna on osoitettu kulttuurimaisema-alueeksi (ma), joka on 

alueen päämaankäyttöä täydentävä, joskus useita alueva-

rauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä osa-alue, jolla pyri-

tään alueen rakennusperinteen ja kokonaisuuden säilyttä-

miseen. Rantatie (mt 673) on osoitettu alueelliseksi pääväy-

läksi/seudulliseksi tieksi. Storbergetiin on osoitettu kallioki-

viaineksen ottoalue (EO4).

Maankäyttö- ja rakennuslain § 210 mukaisesti 1.1.2010 

alueilla, joilla ei ole vahvistettua maakuntakaavaa, muute-

taan ministeriön päätöksellä seutukaava maakuntakaavak-

si. Näin ollen Vaasan rannikkoseudun seutukaava on voi-

massa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakun-

takaavana. Vaasan rannikkoseudun seutukaava korvautuu 

Pohjanmaan maakuntakaavalla, joka tulee voimaan maa-

kuntavaltuuston hyväksymispäätöksen ja sitä seuraavan 

ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen jälkeen. 

9.2.4.2 Maakuntakaava
Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt 

Pohjanmaan maakuntakaavan 29.9.2008. Hyväksytty maa-

kuntakaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana. 

Ministeriön vahvistuspäätöksen jälkeen kaava saa lainvoi-

man. 

Pohjanmaan maakuntakaavan tavoitteena oli laa-

tia kokonaisvaltainen koko maakuntaa koskeva suun-

nitelma seutukaavan ja olemassa olevien inventointien 

pohjalta uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain mu-

kaan. Maakuntakaavassa painotettiin yhdyskuntaraken-

netta, liikennettä, energiahuoltoa ja rantojenkäyttöä. 

Maakuntakaavassa on käsitelty seuraavia asiakokonaisuuk-

sia: maankunnan keskeisimmät kehittämiskohdealueet, 

tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edel-

lyttämät maankäyttövaraukset, ympäristön ja talouden 

kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjeste-

lyt, luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät vesi- ja 

maa-ainesvarat, alueiden käytön ekologisen kestävyyden 

turvaavat suojelu- ja Natura-alueet, maiseman, luonnonva-

rojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät alueva-

raukset sekä riittävät virkistysalueet.

 
Kuva 9‑7 Ote Vaasan rannikkoseudun seutukaavasta.
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Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuri-

ympäristöihin kuuluvat Maalahdessa Maalahdenjoen kult-

tuurimaisema, Petolahden kirkonseutu ja Bergön saariasu-

tus. Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin kuu-

luu Övermalax-Åminne.

Hankealueen pohjoispuolella sijaitseva Vaasa-Maalahden 

jokilaakso on merkitty matkailun vetovoima-alueeksi (mv-

10). Vaasan kaupunkiseudun kehittämisen vyöhyke (kk-1) 

ulottuu tarkastelualueen pohjoisosaan, kuten myös kau-

punki-maaseutu vuorovaikutusvyöhyke (kmk).

Rantatien itäpuolta seurailee kulttuurihistoriallisesti 

merkittävä tielinjaus, vanha Rantamaantie, joka on peräisin 

keskiajalta. Rantamaantie seuraili Pohjanlahden rannikkoa 

Turusta Tornioon ja oli Ruotsin vallan aikaisessa Suomessa 

toinen kahdesta päätiestä.

Hankealueen pohjoispuolella noin kilometrin päässä si-

jaitseva Åminnen kylä on osoitettu kohdemerkinnällä (at-2) 

merenläheiseksi kyläksi, jonka yhteyteen on osoitettu vir-

kistysalue sekä kalastus- ja vierassatamat.

Maalahdenjoen pohjoispuolelle on osoitettu sähkö-

asema kohdemerkinnällä energiahuollon alue (en), jolta 

lähtemään on osoitettu voimansiirtojohtona (z) 110 kV:n 

voimalinja pohjoiseen ja Rantatien vartta pitkin etelään. 

Rantatietä seuraamaan on osoitettu tietoliikenteen yhte-

ys. Hankealueen itäpuolelle on osoitettu kaksi kalliokiviai-

Suunnittelualuetta ei ole maankuntakaavassa osoi-

tettu tuulivoimaloiden alueeksi (tv). Maakuntakaavassa 

suunnittelualueelle sijoittuu päävesijohto (merkintä V). 

Pyöräilyreitti sekä ohjeellinen ulkoilureitti on osoitettu 

Åminne-Öjna metsätien yhteyteen. Hankealueen pohjois-

osa sijoittuu mk-aluerajauksen sisään. Merkinnällä osoite-

taan maaseutuasutuksen alueita jokilaaksoissa, joilla kehi-

tetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkei-

noihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan 

tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyt-

töä. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee myös ottaa huo-

mioon kulttuurimaisema-arvot.

Meren rannan ja länsipuolisen saariston väliselle meri-

alueelle sijoittuu matkailun kannalta tärkeä veneväylä.

Maakuntakaavassa on osoitettu kulttuuriympäristön 

tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti ar-

vokkaiksi alueiksi hankealueen pohjoispuolella sijaitseva 

Maalahdenjoen jokilaakson maisema-alue, noin 5 kilomet-

rin etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen sijaitseva Sulva-

Söderfjärdenin maisema-alue ja noin 12 kilometrin etäi-

syydellä hankealueesta luoteeseen sijaitseva Bergön kylä. 

Hankealueen välittömässä tuntumassa länsipuolella Öjna 

on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaaksi alu-

eeksi.

 
Kuva 9‑4 Trutörenin rantaa Öjnasta kuvattuna.
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Kuva 9‑8 Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 29.9.2008. 
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neksen ottamisaluetta (eo-4). Majorsiin on osoitettu koh-

demerkinnällä (t) teollisuus- ja varastoalue.

Hankealueen lounaispuolen rannikolle on osoitettu kak-

si lintuvesiensuojeluohjelman mukaan perustettua tai pe-

rustettavaksi tarkoitettua luonnonsuojelualuetta merkin-

nällä (SL3). Petolahdenjokisuiston Natura-alueeseen kuu-

vat Petolahdenjoen suisto rantalehtoineen ja Öfjärden on 

merkitty myös Natura 2000 –verkostoon kuuluvaksi tai eh-

dotetuksi alueeksi.

Pohjanmaan maakuntakaavan indeksikartta ja merkin-

nät ovat selostuksen liitteenä.

9.2.4.3 Maakuntakaava vaihe1. ja vaihe2.
Kaavatyöt Pohjanmaan maakuntakaavan vaihekaava 1: 

Kaupallisten palvelujen sijoittuminen ja Pohjanmaan 

maakunta kaava vaihekaava 2: Uusiutuvat energiamuo-

dot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla ovat käynnissä. 

Maakuntahallitus hyväksyi 28.9.2009 vaihekaava 1 kaa-

valuonnoksen, joka oli yhtä aikaa nähtävillä vaihekaavan 

2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 14.10. - 

13.11.2009. 

Selvitys ”Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittu-

minen Pohjanmaalla” on käynnistynyt vuoden 2010 alussa 

ja se tulee muodostamaan lähtökohdan Vaihekaava 2:lle. 

Selvityksen on määrä valmistua syksyllä 2010. Tavoitteena 

on, että kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuoden 2011 

alusta.

Vaihemaakuntakaavassa 2 tarkastellaan energiahuol-

toa koko maakunnan alueella. Vaihekaavan tavoitevuosi on 

2030. Toisella vaihekaavalla täydennetään maakuntaval-

tuuston 29.9.2008 hyväksymää kokonaismaakuntakaavaa. 

Kaavatyön tavoitteena on määritellä enrgiahuollon kehi-

tyskulku Pohjanmaalla vuoteen 2030 saakka, kuvata riittä-

vällä tarkkuudella nykyinen energiahuolto, sähkönjakelu-

verkosto ja energiahuoltoa tukeva infrastruktuurii, selvittää 

mahdollisuudet uusiutuvien enregialähteiden hyödyntä-

miseen, erityisesti tuulivoiman osalta, selvittää vireillä ole-

vat enrgiahankkeet, esittää vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja 

ratkaisuja energiahuollon toiminnoille vuoteen 2030 saak-

ka, selvittää tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet, sel-

vittää tuulivoiman vaikutukset alue- ja yhdyskuntaraken-

teeseen, liikenteeseen, ympäristöön, maisemakuvaan, asu-

tukseen ja kansantalouteen.

9.2.4.4 Yleiskaava

Maalahdessa on ranta-alueilla voimassa Maalahden ran-

tayleiskaava (19.6.1996). Koillisessa hankealue rajautuu 

Maalahden yleiskaava-alueeseen (vahvistettu 27.8.2001). 

Maalahden yleiskaavassa hankealueen läheisyyteen on 

osoitettu maatalousvaltaisia alueita (M), kyläalueita (AT) ja 

(AT-2) lähinnä jokivarressa ja Rantatien varressa, kotieläinta-

louden suuryksikkö (turkistarha) (ME), teollisuusalue, jonka 

ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia 

(TY) ja teollisuusalue (T-res).

Osa hankealueesta sijoittuu osayleiskaavoitetulle alu-

eelle. Hankealueen länsipuolella oleva osayleiskaava koos-

tuu useammasta osasta, joista ”Osayleiskaava meriläheinen 

asuminen – Keskimmäinen osa” on vielä vahvistamatta. 

Meriläheisen asumisen osayleiskaavan etelä- ja pohjoisosa 

on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2004. Osa han-

kealueesta sijoittuu Meriläheisen asumisen osayleiskaavan 

eteläosalle. Hankealue sijoittuu pääosin maa- ja metsäta-

lousvaltaiselle alueelle (M-2), joka on varattu ensisijaisesti 

maa- ja metsätalouteen sekä siihen liittyvään rakentami-

seen. Öjnantien ja Åminne-Öjna metsätien risteyksen länsi-

puolella on kotieläintalouden suuryksikkö (ME, turkistarha). 

Turkistarhan suojavyöhyke (sv) ulottuu Öjnantien kaakkois-

puolelle. Suojavyöhykkeen alueella on myös kyläaluetta 

(AT-2), joka sijaitsee turkistarha-alueen suojavyöhykkeellä 

ja kyläaluetta (AT).

Öjnan kylän itäpuolella olevat pellot on merkitty MT-

merkinnällä eli alueena, joka on säilytettävä maa- ja met-

sätalousalueena.

Rantatien länsipuolella sijaitsevan Majorsbackenin län-

sipuolella on aluerajaus ”Tuulivoimaloiden kehittämisalue”. 

Määräyksenä mainitaan, että ”alueella saa pystyttää kor-

keintaan 5 kpl tuulivoimalaa. Alueen soveltuvuus käyttö-

tarkoitukseen pitää selvittää yksityiskohtaisen suunnittelun 

yhteydessä. ”Laajennussuunta-nuolet on merkitty kohti 

koillista. Tuulivoimaloiden kehittämisalueen itäpuolella on 

”maa- ja metsätalousalue (MY), ympäristöarvoja.” Alueella 

on mm. muu kuin alueen pääkäyttötarkoituksen tarpeita 

varten tapahtuva rakentaminen kielletty. Sen koillispuolel-

la Rantatien varrella on mastoalue (EMT). Tuulivoimaloiden 

alueen pohjoispuolitse, Tistronskärsvägen –Rantatie välille 

on osoitettu tieliikenteen yhteystarve. 

Vahvistamattoman, keskimmäisen Meriläheisen asu-

misen osayleiskaava sijoittuu itäosiltaan hankealueelle. 

Pääosin alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, joka 

on varattu ensisijaisesti maa- ja metsätalouteen sekä siihen 
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Kuva 9‑9  Ote Meriläheinen asuminen osayleiskaava, 
eteläosa.

 
Kuva 9‑10  Ote Meriläheinen asuminen osayleiskaava, 
keskimmäinen osa, vahvistamaton.
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liittyvään rakentamiseen (M-2). Lisäksi pohjoisosassa ole-

van ojan ympäristö on merkinnällä maa- ja metsätalous-

alue, jolla on ympäristöarvoja (MY). MY-alueen länsipuo-

lella, Åminne-Öjna metsätien varrella on mastoalue (EMT). 

Åminne-Öjna metsätie on merkitty merkinnällä pyöräreitti/

ohjeellinen seudullinen vaellusreitti.

Meriläheisen asumisen osayleiskaavan merkinnät ja 

määräykset ovat selostuksen liitteenä.

9.2.4.5 Asemakaava
Tarkastelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

9.3 Tuulivoimapuiston vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön 
ja kaavoitukseen: VE 1, VE2 ja VE3

9.3.1 Vaikutukset maankäyttöön ja 
yhdyskuntarakenteeseen

Pohjanmaa on osa Keskipohjolan-Merenkurkun käy-

tävää ja sillä on meriraja Västerbottenin lääniin Ruotsissa. 

Yhdyskuntarakenteessa tarkasteltava tuulivoimaloiden 

alue sijoittuu Vaasan seutukunnan toiminnalliselle alueelle. 

Hankealue sijaitsee Maalahden kuntakeskuksen länsipuo-

lella lähimmillään n. 2,5 km etäisyydellä kuntakeskuksesta. 

Vaikka hankealue sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella, si-

jaitsee se verraten lähellä kuntakeskusta. Alueen länsipuo-

lelle on rakennettu loma-asuntoja nauhamaisesti meren 

rantaan ja hankealueen läheisyydessä sijaitsee myös vaki-

tuista asutusta. Asukkaisiin kohdistuvia tuulivoimapuistos-

ta aiheutuvia vaikutuksia on käsitelty kohdassa vaikutukset 

ihmisten viihtyvyyteen ja elinoloihin (kappale 13.5).

Tuulivoimaloiden lähellä vakituisen ja loma-asumisen 

rakentamista rajoittavat mm. voimaloiden aiheuttama 

melu ja välkyntä. Voimalaitokset, huoltotiet ja energiansiir-

toon tarvittavat rakenteet vaativat aluevarauksia. Varaukset 

tapahtuvat alueilla, jotka ovat nykyisin maa- ja metsätalo-

uskäytössä. Nykyisiä yksityis- ja metsäteitä kunnostetaan ja 

rakennetaan tarvittavat uudet huoltotiet.

Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu merkittä-

viä yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia. 

Sähkönsiirrossa hyödynnetään hankealueen läpi kulkevaa 

Närpiö-Vaskiluoto 110 kV voimajohtoa. Hankealue säilyy 

pääkäyttötarkoitukseltaan pääosin maa- ja metsätalous-

alueena, eikä hankkeen toteuttaminen edellytä yhdyskun-

tarakennetta hajauttavien uusien asuin-, työpaikka- tai te-

ollisuusalueiden toteuttamista. Hankealueen liikenteen jär-

jestäminen ei edellytä muutoksia alueelliseen päätieverk-

koon.

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto laajentaa teknistä ympäristöä voimalaitosyksiköi-

den, sähköasemien ja voimalinjojen osalta. Vaihtoehdossa 

VE1 tuulivoimalaitosyksiköitä on kolme enemmän kuin 

vaihtoehdossa VE2, joten ne sijoittuvat vaihtoehtoa VE2 

hieman laajemmalle alueelle. Sähkönsiirrossa hyödynne-

tään hankealueen läpi kulkevaa Närpiö-Vaskiluoto 110 kV 

voimajohtoa. Olemassa olevan johtokäytävän hyödyntä-

minen toteuttaa valtakunnallisia alueiden käyttötavoittei-

ta (VAT).

Vaihtoehto 2
Vaihtoehto laajentaa teknistä ympäristöä voimalai-

tosyksiköiden, sähköasemien ja voimalinjojen osalta. 

Sähkönsiirrossa hyödynnetään hankealueen läpi kulkevaa 

Närpiö-Vaskiluoto 110 kV voimajohtoa. Olemassa olevan 

johtokäytävän hyödyntäminen toteuttaa valtakunnallisia 

alueiden käyttötavoitteita (VAT).

Vaihtoehto 3
Vaihtoehto laajentaa teknistä ympäristöä voimalaitosyksi-

köiden, sähköasemien osalta. Vaihtoehdossa tuulivoima-

loita on esitetyistä vaihtoehdoista vähiten ja ne sijoittuvat 

vaihtoehdoista kauimmas asutuksesta, kuten Öjnan kyläs-

tä. Vaihtoehto 3 huomioi maankäyttömuodoista asutusta 

parhaiten.

9.3.2 Tuulivoimapuiston suhde kaavoihin ja 
kaavoitukseen 

Tuulivoimaa ei ole käsitelty voimassa olevassa Vaasan ran-

nikkoseudun seutukaavassa eikä vahvistettavana olevan 

Pohjanmaan maakuntakaavassa ole tutkittu sisämaan tuu-

livoimaloiden rakentamista. Hankealueelle ei ole seutukaa-

vassa eikä maakuntakaavassa osoitettu muuta maankäyt-

töä tai aluevarauksia, jotka estäisivät hankkeen toteuttami-

sen. 

Pohjanmaan liitto on aloittanut Pohjanmaan vaihemaa-

kuntakaavan 2: Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoit-

tuminen Pohjanmaalla valmistelun. Toisen vaihemaakunta-

kaavan tavoitteena on mm. selvittää tuulivoimalle parhai-

ten soveltuvat alueet ja tuulivoiman vaikutukset alue- ja yh-

dyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, ympäristöön, maise-

makuvaan, asutukseen ja kansantalouteen. Osallistumis-ja 

arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä loka-marraskuussa 

2009. Selvitys Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittu-

minen Pohjanmaalla on käynnistynyt vuoden 2010 alussa 

ja sen on määrä valmistua syksyllä. Tavoitteena on, että kaa-

valuonnos asetetaan nähtäville vuoden 2011 alusta.
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Osa hankealueen länsi- ja luoteisosasta sijoittuu osayleis-

kaavoitetulle alueelle ja Maalahden yleiskaavan tuntumaan. 

Osayleiskaavoissa ja yleiskaavassa osoitettu maankäyttö on 

huomioitava tuulivoima-alueen maankäyttösuunniteltaes-

sa.

Ympäristöministeriön ohjeen mukaan, kun tuulivoi-

marakentamista ei ole käsitelty maakuntakaavassa, voi-

daan lähtökohtaisesti edetä kuntakaavoilla. Hankkeen 

toteuttamiseksi on kaksi vaihtoehtoa joko osayleiskaa-

va ja sen lisäksiasemakaava tai suunnittelutarveratkai-

sut.Suunnittelutarveratkaisun käyttöä on tuulivoimara-

kentamista koskevan mietinnön laatimisen yhteydessä 

2002 pidetty suositeltavana tapana, mutta oikeuskäytän-

nön puuttuessa, ja hankkeiden kokojen kasvaessa, ei rat-

kaisun pitävyyttä kaikissa tapauksissa voida ennakoida. 

Suunnittelutarveratkaisun edellytyksenä on, että rakenta-

minen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan 

merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haital-

lisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Suuren tuulivoima-

puiston vaikutukset ovat kuitenkin merkittävät. 

Asemakaavan käytössä on ongelmia mm. pohjakartan 

laatimiseen ja mittakaavaan liittyen. Se on kuitenkin ainoa 

kaavamuoto, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoima-

loille voidaan suoraan myöntää.

Hankkeen toteuttaminen kaikkien vaihtoehtojen  mu-

kaisesti edellyttää osayleiskaavan  ja asemakaavan laatimis-

ta tuulivoimapuiston alueelle. Maalahden kunnanhallitus 

on 22.2.2010 tehnyt päätöksen Sidlandetin alueen kaavoit-

tamisesta.

9.3.3 Tuulivoimapuiston suhde valtakunnallisiin 
alueidenkäyttötavoitteisiin 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla linjataan val-

takunnallisesti merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. 

Maankäytön suunnittelussa tavoitteet on huomioitava si-

ten, että edistetään niiden toteuttamista. 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa val-

takunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottami-

nen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion vi-

ranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan maankäyt-

tö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelutavoitteet, 

joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehi-

tys, toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä val-

takunnallisesti merkittävissä alueidenkäyttökysymyksissä ja 

edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäi-

syyttä, edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpa-

noa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä 

valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle.

Valtionneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alu-

eiden käyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoit-

teet tulivat voimaan 1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana oli 

ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Tarkistetut 

alueidenkäyttötavoitteet edistävät erityisesti ilmaston-

muutoksen hillintää. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden 

hyödyntämistä vauhditetaan. Tuulivoiman hyödyntämi-

seen parhaiten soveltuvat alueet on osoitettava maakun-

takaavoituksella koko maassa. 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet käsittelevät 

seuraavia kokonaisuuksia: 1. Toimiva aluerakenne, 2. ehey-

tyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3. kulttuu-

ri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, 4. toi-

mivat yhteysverkostot ja energiahuolto, 5. Helsingin seu-

dun erityiskysymykset ja 6. luonto- ja kulttuuriympäristö-

aluekokonaisuudet. 

Tätä hanketta koskevat erityisesti yhteysverkostot ja 

energiahuoltokokonaisuudet, kulttuuri- ja luonnonperintö, 

virkistyskäyttö ja luonnonvarat asiakokonaisuudet.

Energiahuoltoa koskevissa valtakunnallisissa tavoitteissa 

esitetään mm. seuraavaa:

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakun-•	

nalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähtei-

den hyödyntämismahdollisuuksia. 

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa •	

alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 

valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät 

voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamis-

mahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on otettava 

huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että 

vanhojen verkostojen parantamisen ja laajentamisen 

tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyö-

dynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.

Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jätepe-•	

räisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden 

logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen 

energia- ja jätehuoltoa.

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman •	

hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. 

Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti 

useamman voimalan yksiköihin.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset huomioidaan 

hankkeen suunnittelun lähtökohtina ja lupamenettelyissä. 

Vaikutukset mm. vesien tilaan, elinkeinojen harjoittamiseen, 

maisemaan, virkistykseen, kulttuuri- ja luonnonperintöön 

on arvioitu omina kohtinaan. Hanke edistää luonnonvaro-

jen kestävää hyödyntämistä ja turvaa siten luonnonvarojen 

saatavuutta tuleville sukupolville. Tuulivoimatuotannolla 

voidaan korvata fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa säh-

köntuotantoa, mikä vähentää sähköntuotannon hiilidiok-

sidipäästöjä. Tuulivoimatuotannosta ei synny suoraan kas-

vihuonepäästöjä. Hanke edistää valtakunnallisia alueiden 
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käyttötavoitteita mahdollistamalla toteutuessaan uusiutu-

van energiamuodon; tuulienergian hyödyntämisen säh-

köntuotannossa.

Hanke ei sijaitse maakuntakaavan mukaisella tuulivoi-

maloille soveltuvaksi osoitetulla alueella. Vireillä olevan 

Pohjanmaan vaihekaavan 2 yhteydessä tutkitaan tuulivoi-

malle parhaiten soveltuvat alueet sekä selvitetään tuulivoi-

man vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liiken-

teesen, ympäristöön, maisemakuvaan, asutukseen ja kan-

santalouteen. Hanke toteuttaa valtakunnallisia alueiden 

käyttötavoitteita siten, että tuulivoimalat on suunniteltu ra-

kennettavaksi niin keskitetysti kuin se on teknis-taloudelli-

sesti mahdollista toteuttaa.

9.3.4 Sähkönsiirron vaikutukset maankäyttöön 
ja yhdyskuntarakenteeseen

Hankealueella sijaitsee EPV Alueverkko Oy:n Närpiö-

Vaskiluoto 110 kV voimalinja. Tuulivoimapuisto suunnitel-

laan liitettäväksi suoraan tähän voimalinjaan. Sähkönsiirron 

osalta ei ole esitetty vaihtoehtoisia reittejä.

Valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa (VAT) tode-

taan, että voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödyn-

nyttävä olemassa olevia johtokäytäviä. Erityistavoitteissa 

todetaan lisäksi, että valtakunnalliset energiahuollon kan-

nalta merkittävät voimajohdon linjaukset on otettava huo-

mioon maakuntakaavoituksessa ja muussa alueiden käy-

tön suunnittelussa.

Hankkeessa esitetyn sähkönsiirron reitti on osoitettu 

maakuntakaavassa. Nykyisen johtokäytävän hyödyntämi-

nen toteuttaa valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita ja 

on maakuntakaavan mukainen.

Tuulivoimapuiston tarvitsemia sähkönsiirron rakenteita 

on kuvattu selostuksen kappaleessa 6.4.8. Alueelle raken-

nettavat kaksi sähköasemaa, kaapelit ja voimalinjat rajoit-

tavat alueen maankäyttöä rakennusalueella. Muutoin han-

kealueella voidaan jatkaa maa- ja metsätalouden harjoit-

tamista.

9.3.5 Sähkönsiirron suhde kaavoitukseen

Tuulivoimapuiston alueelle rakennettavat sähköasemat 

liitetään hankealueen itäpuolella sijaitsevaan Närpiö–

Vaskiluoto 110 kV voimajohtoon. Närpiö-Vaskiluoto 110 kV 

voimalinja on osoitettu maakuntakaavassa. Sähköasemat 

ja uudet voimajohdothuomioidaan tuulivoimapuiston 

edellyttämissä kaavatöissä. Voimalinjat osoitetaan kaavoi-

tuksessa, siten, että maakuntakaavassa esitetään pääsähkö-

johdot sekä yleis- ja osayleiskaavoissa 110 kV ja sitä suurem-

pien jännitetasojen verkostoihin liittyvät johtomerkinnät. 

Voimalinjojen edellyttämät suojavyöhykkeet ja sähköase-

mat osoitetaan alueen detaljikaavoissa.

9.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen 
VE 0 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen merkitsee alueen 

maankäytön ja yhdyskuntarakenteen osalta tilanteen säi-

lymistä nykyisellään ja kehittymistä ilman tämän hank-

keen mukaista tuulivoimapuistoa. Vaihtoehto ei laajenna 

teknistä ympäristöä. Hankealueen nykyinen maankäyt-

tö lähinnä metsätalous- ja virkistysalueena voi jatkua tai 

alueelle sijoittuu jatkossa muita maankäyttötoimintoja. 

Tuulivoimapuistohankkeen toteuttamatta jättäminen mer-

kitsee, ettei aluetta ole tarpeen kaavoittaa tuulivoimaloi-

ta varten.

9.5 Haitallisten vaikutusten 
ehkäiseminen ja lieventäminen

Hankkeen haitallisia vaikutuksia maankäyttöön ja yhdys-

kuntarakenteeseen voidaan lieventää huomioimalla hank-

keen vaikutukset maankäytön suunnittelun ohjaamisessa, 

suunnittelussa ja lupamenettelyissä. Maankäytön suunnit-

telussa huomioidaan eri maankäyttömuotojen yhteenso-

vittaminen ja sijoittaminen.

Tuulivoimarakentamisen haitallisia vaikutuksia voi-

daan vähentää kaavamääräyksin ja –merkinnöin. 

Rakennuslupaviranomainen tarkistaa rakennuslupaa 

myöntäessään, että rakennussuunnitelma on vahvistetun 

kaavan ja rakennusmääräysten mukainen. 

Kaavoituksessa voidaan antaa määräyksiä mm. tuulivoi-

maloiden sijoitteluun, ulkonäköön, korkeuteen, valaistuk-

seen, merkitsemiseen, suojavyöhykkeisiin, sähkönsiirtoon, 

Lisäksi kaavoituksessa annetaan määräyksiä, joiden keinoin 

on pyrittävä vähentämään tuulivoimaloiden haittavaikutuk-

sia ympäristöön mm. maisemaan, asutukseen, linnustoon.

9.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Epävarmuutta hankkeen vaikutusten arviointiin tuo kes-

keneräinen kaavatilanne. Pohjanmaan maakuntakaava on 

vahvistamatta. Energiahuoltoa koko maakunnan alueella 

tarkasteleva vaihemaakuntakaava 2 on vireillä, eivätkä kaa-

vatyön tuulivoimavoiman vaikutusarvioinnit mm. alue- ja 

yhdyskuntarakenteeseen ole valmistuneet. 

Tarkat voimalaitosyksiköiden paikat voidaan määrittää 

vasta pohjatutkimusten valmistuttua, mikä tuo arviointiin 

varmuutta. On myös huomioitava, että maankäytön kehi-

tyksen ennustamiseen liittyy aina epävarmuutta.
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10.  Vaikutukset maisemaan ja 
kulttuuriympäristöön

10.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Maisemaa on tarkasteltava kokonaisuutena, joka muo-

dostuu ekologisista perustekijöistä sekä niiden vuoro-

vaikutussuhteista. Maisema on luonnonlakien mukaan 

toimiva ja jatkuvasti muuttuva ympäristökokonaisuus. 

Maisemavaikutukset koostuvat muutoksista maiseman ra-

kenteessa, luonteessa ja laadussa. Selvitykseen kuuluu näi-

den muutosten suuruuden ja merkittävyyden arviointi.

Kulttuuriympäristö käsittää kaiken ympäristön, jos-

sa näkyy ihmisen käden- jälki. Tämä koskee kaikenikäi-

siä kulttuuriympäristöjä, niin uusia kuin vanhojakin. 

Kulttuuriympäristömuutokset koostuvat muutoksista alu-

een kulttuurihistoriallisessa luonteessa, laadussa ja ajallises-

sa kerroksellisuudessa. Näiden muutosten suuruus ja mer-

kittävyys ovat keskeisiä arvioinnin kannalta.

Olennaista on, kuinka paljon maisemarakenne, maise-

makuva, kulttuuriympäristö tai erilliset maiseman ja kult-

tuuriympäristön perustekijät voivat muuttua menettämät-

tä ominaispiirteitään.

Selvityksen lähtötietoina on käytetty kartta-aineistoja, il-

makuva-aineistoa, maankäyttösuunnitelmia ja muita alu-

eelle laadittuja suunnitelmia ja selvityksiä sekä viranomais-

ten rekisteritietoja (mm. Hertta ympäristötietojärjestelmä). 

Lähtötietoaineistoa on täydennetty maastoinventoinneilla. 

Muinaisjäännösten osalta Museovirasto on laatinut selvi-

tyksen ”Pohjanmaan tuulivoimapuistojen inventointi 21.9.-

8.10.2009”.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvi-

oitu maisema-arkkitehdin tekemänä asiantuntija-arviona. 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutus-

ten arvioinnissa ei ole käytössä täysin objektiivisia tai ko-

konaisuuden kattavia laskennallisia menetelmiä. Hankkeen 

vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on selvitet-

ty karttatarkastelujen ja -analyysien, ympäristöleikkausten, 

näkymäsektoritarkastelujen, peittävyyden laskentakaavioi-

den, havainnekuvien sekä maastokäyntien avulla. Maisema-

analyysissä on tarkasteltu kartta- ja ilmakuvatarkasteluna 

mm. alueen peitteisyyttä, tärkeitä reunavyöhykkeitä, näky-

miä, avoimia ja sulkeutuneita maisematiloja, maisemahäiri-

öitä sekä maiseman solmukohtia ja maamerkkejä. 

Kulttuuriympäristöanalyysissä on tarkasteltu alueen asu-

tus- ja maankäyttöhistoriaa ja nykytilannetta, sekä alueen 

nykyisen rakennuskannan ja kulttuuriympäristön ominai-

suuksia ja arvoa. Visuaalisten muutosten arvioimisessa on 

käytetty apuna etäisyysvyöhykkeitä, joilla maisemavaiku-

tukset ovat erilaiset. 

Havainnekuvat on tehty yhdistämällä virtuaalimalli alu-

eella otettuihin valokuviin. Virtuaalimalli on rakennettu 

maanmittauslaitoksen koordinaattitietoja hyväksikäyttä-

en. Tuulivoimaloiden sijainti on suunnitelman mukainen 

ja napakorkeus on 120 metriä kuten 5 MW:n voimalas-

sa. Valokuvia on yhdistetty laajoiksi panoramakuviksi, jot-

ta näkymäsektoria on saatu laajennettua. Tarkemmat tie-

dot: Kuvauspaikka A: panorama yhdistetty neljästä kuvas-

ta, polttoväli 42mm. Kuvauspaikka B: panorama yhdistetty 

neljästä kuvasta,  polttoväli 30mm. Kuvauspaikka C: pano-

rama yhdistetty neljästä kuvasta, polttoväli 27mm.

Arvioitaessa tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron eri reittivaih-

toehtojen aiheuttamia maisema- ja kulttuuriympäristövai-

kutuksia ja niiden merkittävyyttä, lähtökohdiksi on otettu 

seuraavat tarkastelunäkökulmat:

Miten, kuinka paljon ja kuinka merkittävästi tuulivoima-•	

lat ja sähkönsiirron reittivaihtoehdot muuttavat alueen 

nykyistä luonnetta.

Missä vaikutukset kohdistuvat maiseman tai kulttuuri-•	

ympäristön kannalta erityisen herkille alueille.

10.2 Vaikutusmekanismit

Tuulivoimaloiden yhtenä laaja-alaisimmista ympäristövai-

kutuksista on yleisesti pidetty visuaalisia, maisemakuvaan 

kohdistuvia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden aiheuttamat 

muutokset voivat näkyä eri tavoin sekä lähi- että kauko-
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maisemassa. Suurimmat Maalahden YVA-tarkasteluun si-

sällytetyt tuulivoimalat (lapoineen noin 180 metriä korke-

at) voivat näkyä kirkkaalla säällä noin 30 kilometrin päähän. 

Vaikutus lievenee etäisyyden kasvaessa. Häiritsevintä tuuli-

voimaloiden näkyminen on silloin, kun ne hallitsevat mai-

semaa. Tuulivoimaloiden hallitsevuuteen vaikuttavat mm. 

ympäristön eri ominaisuudet ja tuulivoimaloiden etäisyys 

katselupisteestä.

Alueen maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot ja 

luonne voivat muuttua tuulivoimaloiden rakentamisen 

seurauksena. Korkeille teknisille rakenteille, kuten voima-

johdoille, tuulivoimaloille ja mastoille on määritelty vaiku-

tusalueita useissa pohjoismaisissa maisemaselvityksissä. 

Korkeiden rakenteiden vaikutusvyöhykkeet on määritel-

ty sen mukaan, miten rakenteet näkyvät ja miten voimak-

kaasti ne hallitsevat maisemaa. Yleistäen voidaan todeta, 

että alle viiden kilometrin etäisyydellä, mikäli näkemäestei-

tä ei ole, tuulivoimalaitos voi hallita maisemaa merkittäväs-

ti. Selkeällä säällä tuulivoimaloista erottaa 5–10 kilometrin 

säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyöri misliike vie-

lä korostaa. 15–20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää ha-

vaita paljaalla silmällä. Tor ni erottuu ihanteellisissa sääolois-

sa ainakin 20–30 kilometrin päähän. Hankkeen sijoittuessa 

mantereelle, voimalat näkyvät harvoin näin pitkälle näke-

mäesteistä johtuen.

Suurimittakaavaisessa rakennetussa ympäristössä tuu-

livoimalat ja voimajohdot eivät poikkea niin merkittäväs-

ti olevasta ympäristöstä tai sen luonteesta kuin pienimit-

takaavaisessa luonnonympäristössä, jossa tuulivoimala tai 

voimajohto saattaa muuttaa maiseman hierarkiaa merkit-

tävästi. Suurimittakaavainen ympäristö on esim. avoin vesi-

ympäristö, jossa on vähän näkymiä katkaisevia elementtejä 

ja myös maiseman muut elementit ovat usein suurikokoi-

sia ja selkeitä antaen mittakaavallista tukea tuulivoimalalle. 

Pienimittakaavaisessa ympäristössä tuulivoimaloiden voi-

daan sanoa kutistavan ympäristön elementtejä sekä kult-

tuuriympäristössä näkyviä historiallisia kerroksia. Tämä vai-

kutus on erityisen voimakas alussa, kun tuulivoimalat erot-

tuvat moderneina ja teknisinä rakenteina ympäristöstään. 

Ajan mittaan tämän kaltaisen vaikutuksen voimakkuuden 

voi olettaa lievenevän tuulivoimaloiden tullessa luonte-

vammaksi osaksi Pohjanmaan maisemaa. 

Vaikutusten katsotaan olevan haitallisimmillaan pieni-

piirteisessä luonnonympäristössä, josta muodostuu laajo-

ja näkymiä tuulivoimaloille. Rakennetussa tai metsäisessä 

ympäristössä tuulivoimaloiden ja voimajohdon vaikutus 

voi olla hyvin paikallinen. Kun laajoja näkymiä tuulivoima-

loille tai voimajohdoille ei pääse syntymään, visuaaliset vai-

kutukset jäävät todennäköisesti vähäisiksi. Tällöin olennais-

ta on, mistä näkymiä tuulivoimaloille syntyy.

Tuulivoimaloiden ja olemassa olevien maisemaelement-

tien (mm. kirkontornit ja voimalaitosten piiput) välille saat-

taa syntyä kilpailutilanne mittakaavallisesti sekä symbolis-

ten merkitysten suhteen. Tästä syystä maiseman mittasuh-

Kuva 10‑7 Tieltä 679 avautuu laajoja näkymiä Maalahdenjoen jokilaaksoon.
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Kuva 10‑1 Maisemavyöhykekartta. Hankealue sijoittuu noin kilometrin etäisyydelle meren rantaviivasta. 
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teet, olemassa olevat maamerkit sekä maisemaelementit 

ovat keskeisiä tuulivoimaloiden sijoituksia suunniteltaessa 

sekä niiden aiheuttamia maisemavaikutuksia arvioitaessa. 

Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia ei tule nähdä ai-

noastaan negatiivisina. Harkitusti sijoitettuna, maisema ja 

kulttuuriympäristö huomioon ottaen, tuulivoimalat voivat 

tuoda ympäristölleen lisäarvoa.

Voimajohtopylväät

Voimajohdon hallitsevuutta eri etäisyyksiltä on tarkaste-

lu useissa lähteissä, mutta yksiselitteisiä numeerisia ra-

ja-arvoja ei vaikutusten merkittävyyden raja-arvoiksi ole. 

Lähietäisyydeltä tarkasteltuna voimajohtopylväs on hallit-

seva, mutta etäisyyden kasvaessa myös pylvään hallitse-

vuus vähenee. Riittävän kaukaa tarkasteltuna voimajoh-

topylväs vertautuu muihin maisemaelementteihin. Usein 

käytetyn jaon mukaan voimajohtopylväs on visuaalisesti 

häiritsevä, kun etäisyys pylväästä on alle kolme kertaa pyl-

vään korkeus (etäisyys < 3 x korkeus). Kun etäisyys on 3-10 

kertaa pylvään korkeus, on pylväs edelleen visuaalisesti hal-

litseva. Kun etäisyys kasvaa (etäisyys >10 x korkeus), pyl-

vään katsotaan istuvan maisemaan.

Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavat mm. kasvillisuus, 

maastonmuodot ja rakenteet, jotka peittävät tai luovat 

taustaa voimajohtopylväälle. Merkittävimpiä maisemavai-

kutuksia aiheuttavat avoimille alueille kuten pelloille, vesis-

töihin, puuttomille soille tai korkeille maaston kohdille si-

joittuvat voimajohtopylväät. Mikäli puusto on voimajohto-

pylväitä matalampaa, saattavat pylväät erottua etäämmäl-

tä tarkasteltuna maisemakuvassa. Voimajohdon näkyvyys 

korostuu, mikäli sillä ei ole lainkaan metsänreunan luomaa 

taustaa. Asukkaiden kannalta lähimaiseman muutokset 

ovat merkittävimmät.

Metsään rakennettavan tuulivoimalan ja voimajohdon 

rakentaminen muuttaa lähiympäristön metsän kasvuedel-

lytyksiä (mm. valaistus- ja kosteusolot) keskimäärin noin 20 

metrin etäisyydeltä. Voimajohtokäytävän rakentamisen vä-

lilliset vaikutukset ulottuvat paljon varsinaista käytävää laa-

jemmalle alueelle. 

Vaikutuksen voimakkuuteen vaikuttavia 
tekijöitä 

Vaikutuksen voimakkuuteen vaikuttavia tekijöitä etäisyy-

den, voimaloiden peittävyyden ja ympäristötekijöiden 

ohella on useita. 

Säätilalla, vuoden- ja vuorokauden ajalla (valon suunta ja 

määrä, sade, pilvisyys, sumu, auer jne.) on merkittävä vaiku-

tus näkyvyyteen. Tuulivoimalat näkyvät eri tavoin riippuen 

valon suunnasta ja taivaan väristä. Pimeään tai hämärään 

vuorokauden aikaan tai sään ollessa harmaa, kun tuulivoi-

malat ovat muuten vaikeammin havaittavissa, korostuvat 

tuulivoimaloiden varoitusvalot. Ylöspäin kohdistetut valot 

eivät näy kovin voimakkaasti maan tasosta. 

Voimaloiden näkyvyyttä korostaa merkittävästi tuulivoi-

maloiden pyörimisliike. Ympäristössä tapahtuva liike puo-

lestaan lieventää tuulivoimaloiden pyörimisliikkeen vaiku-

tusta.

Myös maapallon kaarevuudella on lievä vaikutus nä-

kyvyyteen. 20 km etäisyydellä tuulivoimalan korkeudesta 

peittyy 18 m, 30 km etäisyydellä 49 m. Kaarevuuden vai-

kutus ei ole kuitenkaan merkittävä, sillä 30 km etäisyys on 

suurin mahdollinen etäisyys, josta lapoineen 180 m korkea 

tuulivoimala ylipäätään voi näkyä.

Alueiden arvottaminen ja arvottamisen perusteet ovat 

tärkeässä osassa arvioitaessa vaikutusten merkittävyyt-

tä ja vaikutusta alueen laadussa tapahtuviin muutoksiin. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamien visuaalisten vaikutusten 

kokeminen on subjektiivista ja sen vuoksi mm. vaikutusten 

merkittävyys ja vaikutustapa ovat hankalasti arvioitavissa. 

Vaikutusten kokemiseen vaikuttavat mm. henkilön suhde 

kyseiseen alueeseen, aiheeseen liittyvä tietämys ja mielen-

kiinto sekä henkilökohtaiset perusteet kyseisen alueen ar-

vostamiseen. Esimerkiksi loma-asunnolta avautuvaan mai-

semaan saattaa kohdistua erilaisia toiveita ja odotuksia kuin 

yleiseltä uimarannalta avautuvaan maisemaan.

10.3 Maiseman ja kulttuuriympäristön 
nykytila

Maisemallisessa maakuntajaossa hankealue sijoittuu 

Pohjanmaahan ja siinä tarkemmin Etelä-Pohjanmaan ran-

nikkoseutuun. Loiviin pinnanmuotoihin yhdistyneenä no-

pea maankohoaminen on tuottanut poikkeuksellisen laa-

jan, rikkonaisen, matalan ja karikkoisen saariston. Lisäksi 

maankohoaminen muovaa jatkuvasti koko rannikon luon-

toa. Jokilaaksojen viljavat savikkoalueet on raivattu pelloik-

si. Asutus on perinteisesti sijainnut nauhamaisesti jokien 

ja niiden rantoja myötäilevien teiden varsilla. Perinteisesti 

rannikkoseutu on ollut kokonaan ruotsinkielistä aluetta ja 

mm. rakennuskanta ilmentää paikallisen suomenruotsalai-

sen kulttuurin omaleimaisuutta. Seudulla on pitkät kulttuu-

riperinteet vanhojen rakennusten säilyttämisestä.
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Seutu on vähäjärvinen ja topografia on alavaa. 

Maisemarakenne on suuntautunut kaakosta luoteeseen. 

Noin neljän kilometrin päässä hankealueesta sijaitsee mai-

semarakenteesta poikkeava ympyrän muotoinen muodos-

tuma Söderfjärdenin peltoaukea. Laaksoa, joka on halkai-

sijaltaan noin viisi kilometriä, reunustavat kallioiset mäet. 

Laakson reunoja reunustaa maantie, jonka varteen asutus 

on keskittynyt. Muodostuman arvellaan syntyneen meteo-

riitin törmäyksen seurauksena. Etelä-Pohjanmaan rannik-

koseudulle tyypillistä kulttuurimaisemaa edustaa välittö-

mästi hankealueen koillispuolella sijaitseva valtakunnalli-

sesti arvokas Övermalax-Åminnen maisema-alue. Alueella 

on edustavia ryhmäkyliä sekä perinteikäs kalasatama. 

Maalahden ympäristöä leimaa kulttuurihistoriallinen ajal-

linen kerrostuneisuus. Alueen perinteisessä maatalousmai-

semassa on nähtävissä pääasiassa vanhempaa rakennus-

kantaa, mutta myös uudempaa rakennuskantaa ja raken-

teita on nähtävissä, erityisesti suuremmissa asutuskeskitty-

missä.

Hankealueen ympäristössä oleva asutus on keskittynyt 

Maalahden jokilaaksoon peltojen läheisyyteen, teiden var-

sille, metsäisille kumpareille ja jokitörmille. Pienempiä asu-

tuskeskittymiä ovat hankealueen länsi- ja lounaispuolella 

sijaitsevat Öjna ja Bockören, Majorsträsketin etelärannalla 

sijaitseva Majors sekä hankealueen itä- ja koillispuolella si-

jaitsevat Narne, Brännan, Alskog, Tuvas ja Bonnas. Joen suis-

tossa sijaitsee vanha perinteinen kalasatama, jonka yhtey-

dessä on lukuisia vanhoja venevajoja. Maalahden edustalla 

on runsaasti pienimuotoista saaristoa. Hankealueen edus-

talla sijaitsevien saarien rannoilla, Trutörenissä, Rankelönissä 

sekä Söderskäretissä sijaitsee useita loma-asuntoja. 

Hankealue sijaitsee noin kilometrin päässä rantaviivas-

ta. Lähin asuinrakennus on noin 0,5 kilometrin päässä lä-

himmästä tuulivoimalasta Öjnan kylässä. Hankealueen 

pohjoisosa rajautuu lähelle Maalahden laajaa avointa vil-

jelymaisemaa. Avoin jokilaakso alkaa noin 0,5 kilomet-

rin päässä hankealueesta. Hankealue on pääosin talous-

käytössä olevaa nuorta kangasmetsää. Varsinaisella han-

kealueella on muutamia pieniä peltoja. Hankealueen läpi 

virtaa Skathagabäckenin puro. Alue on paikoitellen soista. 

Hankealueella ei muodostu pitkiä näkymiä Åminne-Öjna 

skogsvägenin pitkiä suoria tieosuuksia lukuun ottamatta, 

jolloin metsäiselle alueelle syntyy pitkiä tien suuntaisia nä-

kymiä. 

Saavuttaessa etelästä Maalahden alueelle tietä 673 pit-

kin näkymiä ympäröivään maisemaan ei juuri muodostu 

alueen metsäisyyden vuoksi. Maisematila muuttuu avoi-

meksi Brännanin kohdalla saavuttaessa Maalahdenjoen 

laaksoon. Avoin maisema avautuu tien molemmin puo-

lin, kunnes maisematila muuttuu jälleen sulkeutuneeksi 

Brinkenin kohdalla avoimen jokilaakson jälkeen. 

Maalahden alueella ei ole näkyvissä merkittäviä maise-

Kuva 10‑2 Avointa maisematilaa Sulvan arvokkaalla maisema-alueella.
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mahäiriöitä eikä maamerkkejä. Liikenteellisenä ja maise-

mallisena solmukohtana toimii teiden 673 ja 679 risteys, 

jonka läheisyydessä on toinen maisemallinen solmukoh-

ta Maalahdenjoen alittaessa tien 673 avoimessa maisema-

tilassa. 

Maiseman sietokyky ei ole kovin hyvä, sillä näkymät ovat 

alueella laajoja ja perinteinen pienipiirteinen kulttuurimai-

sema reagoi herkästi muutoksiin. 

10.3.1 Arvokkaat alueet ja kohteet

Arvokkaat maisema-alueet 
Hankealueen pohjoispuolella välittömässä läheisyydes-

sä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Övermalax-Åminnen 

maisema-alue. Alue on muodostunut noin 12 kilometriä 

pitkään Maalahdenjoen laaksoon. Viljelyaukea on laajim-

millaan noin kuusi kilometriä leveä joen latvoilla ja kape-

nee kohti jokisuuta. Paikoin taajamiksi tihentynyt asutus si-

jaitsee joen töyräillä ja moreenikummuilla. Paikoitellen ta-

saisuutta ja pitkiä näkymiä rikkovat metsäiset moreeni- ja 

kalliosaarekkeet. 

Toinen hankealueen läheisyydessä sijaitseva valtakun-

nallisesti arvokas maisema-alue on Sulvan Söderfjärden 

maisema-alue, jossa sijaitsee myös valtakunnallisesti ar-

vokas rakennettu kulttuuriympäristö Sulvan kirkonseutu. 

Alue on laaja ympyränmuotoinen peltoalue, jonka ympä-

rille on muodostunut Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudulle 

tyypillistä vanhaa asutusta. Muodostuman reunalla sijait-

see muutama perinteinen kylä, joiden yleisilme on paikoi-

tellen hajanainen. Vanhan säteittäisen sarkajaon häviämi-

nen uusjaossa ja sen seurauksena latojen rapistuminen ja 

häviäminen ovat muuttaneet peltolakeuden maisemaku-

vaa. Latoja kerrotaan olleen 70-luvun alussa noin 3000 kap-

paletta ja reilu kymmenen vuotta myöhemmin enää noin 

2000 kappaletta. Sulvan vuonna 1786 rakennettu kirkko ja 

sen vieressä oleva pitäjänmakasiini muodostavat arvok-

kaan kokonaisuuden.

Pienialaisempia maakunnallisesti arvokkaita maiseman 

ja kulttuuriympäristön kannalta vaalittavia alueita on mm. 

Sulvan peltoalukean pohjoispuolella sekä Petolahden ete-

läpuolella. 

Arvokkaat maisema-alueet on esitetty maisemavyöhy-

kekartalla (Kuva 10-4).

Merkittävät kulttuuriympäristöalueet
Valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympä-

ristöjä sijaitsee alueella runsaasti. Hankealueen länsipuolel-

la sijaitsee Bergön saaren satamat ja saaristokylä, jotka ku-

vastavat Pohjanmaan merenkulkua, kalastusta ja veneenra-

kennusta harjoittanutta saaristoyhdyskuntaa ja sen elinkei-

nojen tuottamaa rakennettua kulttuuriympäristöä.

Brännon kylä, Övermalax-Åminnen maisema-alueella, 

on esimerkki Pohjanmaan rannikolle aikoinaan tyypillisestä, 

erittäin tiiviistä kylärakenteesta. Bränno on osa Maalahden 

toisen pääkylän Yttermalaxin asutusta, jossa asutus on ryh-

mittynyt Maalahdenjoen laaksoon useiksi tiheiksi taloryh-

miksi. Maalahden kirkolta jokisuuhun kulkeva tieyhteys, jo-

hon kiinni pihapiirit on rakennettu, noudattaa viimeistään 

1700-luvulla muodostunutta linjausta.  Alue on luokiteltu 

valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Söderfjärdenin maisema-alue on luokiteltu myös 
valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. 
Tarkempi kuvaus alueesta on esitetty Arvokkaat maise-
ma-alueet -kappaleessa. 

Valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristök-

si luokitellussa Maalahdenjoen jokisuussa sijaitsevassa 

Åminnen kalasatamassa on pitkälti toista sataa etupääs-

sä hirsirakenteista venevajaa ja kalastustarvikelatoa, jot-

ka sijaitsevat pitkinä nauhoina joen molemmilla rannoilla.  

Åminnen kalasataman vaja-alue on Pohjanmaan jo-

kisuiden näyttävimpiä. Paikoitellen vajoja on kahdes-

sa rivissä niin että vajarivien väliin muodostuu kujanne.  

Åminnen kalasatama on osa valtakunnallisesti arvokasta 

maisema-aluetta ”Övermalax - Åminne”.

Vuoden 1993 merkittävien rakennettujen kulttuuri-

ympäristöjen inventoinnissa arvokkaaksi luokiteltiin lisäk-

si hankealueen eteläpuolella noin 7 km päässä sijaitse-

va Molpen kalastajakylä ja Petolahden kirkonseutu sekä 

Maalahdenjoen kulttuuriympäristö. Uuden inventoinnin 

RKY 2009 tullessa voimaan, näillä alueilla ei ole enää samaa 

valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvoa, 

mutta alueilla on edelleen kulttuuriympäristöllistä arvoa.
 

Merkittävät kulttuuriympäristökohteet

Valtakunnallisesti merkittävät rakennukset
Maalahden kirkko ja siihen yhdyskäytävällä liitetty ta-
puli on kauniisti säilynyt esimerkki empiren pienimit-
takaavaisesta kirkkorakentamisesta Pohjanmaan ran-
nikkoseudulla. Maalahden kirkko ja pappila sijaitsevat 
Övermalaxin - Åminnen valtakunnallisesti arvokkaalla 
maisema-alueella.

Maalahdenjoen suun pohjoisrannalla sijaitsee 

Åminneborgin uusklassillinen kartano sivustoiltaan um-
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Maalahden tuulivoimapuisto
Muinaisjäännökset

Muinaisjäännös / Fornminne

Muinaisjäännösalue / Fornminnesområde

tuulivoimala / vindkraftverk

hankealue / projektområde

uusi tie / ny väg

vaihtoehtoinen reitti / alternativ rutt

peen rakennetussa pihapiirissä. Kaksikerroksinen mansar-

dikattoinen päärakennus on Pohjanmaan harvoja kartan-

omaisia rakennuksia.

Kiinteät muinaisjäännökset
Hankealueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Hankealueen läheisyydessä, noin 300 metrin päässä han-

kealueesta, sijaitsee kaksi muinaisjäännöskohdetta: rauta-

kautinen asumuspainanne Hudholmen 1 sekä ajoittama-

ton hautapaikka Hudholmen 2. Nämä muinaisjäännökset 

sijaitsevat hankealueen ja merenrannan väliin jäävällä alu-

eella.

Vuoden 2009 muinaisjäännösinventoinnissa 

Majosrbackenilta paikallistettiin uuteen aikaan ajoittuvia 

kiinteitä muinaisjäännöksiä. Nämä hankealueen eteläpuo-

lella sijaitsevat kohteet ovat Majorsbackenin taistelukaivan-

toja, jotka ajoittuvat luultavimmin I maailmansotaan. On 

myös mahdollista, että kaivannot on tehty jo Suomen so-

dan aikana, vuosina 1808-1809. Alueella on monttumainen 

kaivanto, jonka reunalla on itä-länsisuuntainen kiviröykkiö. 

Alueella on myös muita kivi- ja maakasoja, joiden arvellaan 

liittyvän kaivantoihin. 

Perinnemaisemat

Perinnebiotoopit ovat niitto- ja laiduntalouden synnyttä-

miä alueita, joiden kasvillisuus on muovautunut perintei-

sen maankäytön myötä. Perinnemaisema on edellistä laa-

jempi käsite, joka kattaa myös maankäyttötapojen synnyt-

tämät maisemat ja perinteiseen maankäyttökulttuuriin liit-

tyvät rakennukset. 

Maalahden tuulivoimapuistoa lähinnä sijaitseva valta-

kunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa raportoi-

tu kohde on Staffansbon laidun (Kekäläinen & Molander 

2003). Staffansbon laidun on paikallisesti arvokas kohde, 

joka sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä hankealuees-

ta. Laidun sijaitsee Söderfjärdenin peltoalueen lounaislai-

dalla. Laidun on metsälaitumesta ja niittyalueesta koostuva 

lehmälaidun, joka kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen 

Sulvan Söderfjärdenin maisema-alueeseen.

 Maalahden edustan ulkosaaristo kuuluu osaksi Unescon 

maailmanperintöluetteloon liitettyä Merenkurkun saaris-

toa. Alue on Suomen ensimmäinen luonnonperintökohde

Kulttuuriympäristöllisesti merkittävät alueet ja kohteet 

on esitetty oheissalla kartalla.  

 
Kuva 10‑3 Majosrbackenin muinaisjäännökset.
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Kuva 10‑4 Maisema-analyysi ulottuen noin 5 km etäisyydelle hankealueesta.
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10.4 Tuulivoimapuiston vaikutukset 
maisemaan ja kulttuuriympäristöön: VE 1, 
VE2 ja VE3

10.4.1  Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana syntyvät vaikutuk-

set maisemaan ovat pääasiassa lyhytaikaisia ja pienialaisia. 

Rakentamisen visuaaliset vaikutukset ulottuvat pääasias-

sa lähimaisemaan. Lähimaisemaa muuttavat mahdollinen 

työmaa-aikainen kasvillisuuden raivaus tuulivoimalan pe-

rustusten ja työmaateiden kohdilta. Tuulivoimalan pystyt-

tämisessä käytettävä korkea kalusto on työmaalla vain ly-

hyen ajan. 

10.4.2 Tuulivoimapuiston vaikutukset 
maisemaan

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa aina ympäristön-

sä maisemakuvaa. Vaikutusten voimakkuuteen vaikuttavat 

tuulivoimaloiden lopullinen koko ja malli. Tuulivoimaloiden 

tornit voidaan rakentaa sekä teräsrakenteisena putkimalli-

na että ristikkorakenteisena terästornina. Visuaalisten vai-

kutusten laajuuteen vaikuttaa merkittävästi toteutettavien 

tuulivoimaloiden koko. Sekä lapoineen noin 150 m korkeil-

 
Kuva 10‑6 Suunnitelman 2 mukainen havainnekuva Öjnasta.  Voimaloiden korkeus 120m.

le että180 m korkeille tuulivoimalaitoksille tullaan todennä-

köisesti edellyttämään jonkinlaista yövalaistusta (lentoeste-

valot). Päivämerkintöjä ei välttämättä edellytetä lapoineen 

150 metriä korkeissa voimalaitoksissa. Tuulivoimaloiden va-

laisimet on suunnattu ylöspäin, joten ne valaisevat enem-

män taivasta kuin ympäröivää maisemaa. Valaistus voi nä-

kyä laajalle kirkkaana yönä. Tuulivoimaloiden valaistus 

ja merkinnät on käsitelty tarkemmin kappaleessa 6.4.3 . 

Tuulivoimaloiden valaistus ja merkinnät. Tuulivoimaloiden 

vaikutuksien voidaan katsoa olevan haitallisimmat ristikko-

rakenteisilla torneilla ja 180 m korkeilla voimaloilla.

Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista, huol-

toteistä sekä tuulivoimaloita yhdistävistä maakaapeleis-

ta, jotka kytketään maalla sijaitsevaan muuntoasemaan. 

Hankealueelle suunnitellut tuulivoimalayksiköt koostuvat 

noin 100 metriä korkeasta tornista ja kolmilapaisesta root-

torista, jonka halkaisija on noin 100–125 metriä. 

Vaihtoehto 1
Vaihtoehdon 1 toteutuessa Maalahden taajaman länsipuo-

leiselle metsäalueelle rakennetaan 29 tuulivoimalaa, joiden 

korkeus tuulivoimalan tehokkuudesta riippuen on lapoi-

neen noin 150-180 metriä.

Tuulivoimalat muuttavat sekä lähi- että kaukomaisemaa 

sekä saaristosta että mantereelta katsottaessa. Tuulivoimalat 

näkyvät läheisien saarien rannoille sekä läheisille merialu-
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eille. Laajimmat näkymät hankealueelle syntyvät valtakun-

nallisesti arvokkaaksi luokitellulta Maalahden laajalta pel-

toalueelta teiden 673 ja 679 risteyksestä noin kahden ki-

lometrin päässä hankealueesta, kun suuri osa alueen tuu-

livoimaloista näkyy avoimen peltoalueen takana puiden 

latvojen yllä. Tältä, 1,5 kilometrin, etäisyydeltä tarkasteltu-

na tuulivoimalat hallitsevat ja muuttavat maisemaa merkit-

tävästi. Arvioitu maisemamuutos on pyritty tuomaan esiin 

havainnekuvan avulla.Maisemakuvassa ei ole nähtävissä 

muita korkeita rakenteita. Tuulivoimalat näkyvät paikoitel-

len myös kauemmas jokilaaksoon, mutta eivät hallitse mai-

semakuvaa etäisyyden ollessa suurempi.  

Tuulivoimaloille muodostuu näkymiä paikoitellen myös 

hankealueen pohjoispuolelta metsäsaarekkeiden välistä. 

Voimaloiden vaikutus maisemakuvaan on Maalahdenjoen 

pohjoispuolella voimakkaimmillaan kalasatamasta avautu-

vassa maisemassa, kun tuulivoimalat näkyvät vanhojen pe-

rinteisten venevajojen yllä. Tällä on merkittäviä vaikutuksia 

alueen maisemakuvan ja kulttuuriympäristön kokemiseen.

Lähimaisemavaikutukset kohdistuvat hankealueen lähei-

syydessä erityisesti Öjnan ja Narnen alueille, joista Öjnassa 

on enemmän asutusta. Tuulivoimalat näkyvät Öjnan pel-

tojen takana noin 0,7 kilometrin päässä Öjnavägenin ja 

Öjna Villavägin risteyksestä. Hankealueella ei sijaitse asuin-

rakennuksia. Majorsin rakennuksille näkyy Majorsträsketin 

yli muutama tuulivoimala. Maalahden hankealueen avo-

hakkuualueilta avautuu laajempia näkymiä, joista voi näh-

dä useamman tuulivoimalan kerrallaan. Muuten alueelle 

suunniteltuja tuulivoimaloita on vaikea nähdä alueen met-

säisyyden vuoksi. Esimerkiksi hankealueen länsipuoleisen 

rannan loma-asunnoilta ei todennäköisesti synny näkymiä 

puuston aiheuttaman katvevaikutuksen vuoksi. Muutokset 

(esimerkiksi avohakkuut) hankealueen ympäristössä avaa-

vat uusia näkymiä ja voivat avata näkymän myös tuulivoi-

maloille.

Mereltä päin katsottaessa tuulivoimalat näkyvät osittain 

puiden latvojen yllä. Lähimmät tuulivoimalat sijaitsevat 

noin 1,5 kilometrin päässä Trutörenin saaresta. Mannerta lä-

himpänä sijaitsevien saarten rannoille tuulivoimaloista nä-

kyvät ainoastaan tuulivoimaloiden lavat mantereen puus-

ton estevaikutuksen johdosta. Saaret katkaisevat laajempi-

en näkymien syntymisen hankealueen suuntaan kauem-

paa mereltä päin katsottaessa.

Vaihtoehto 2
Vaihtoehdon 2 vaikutukset maisemaan ovat lähes vastaa-

vanlaiset kuin vaihtoehdon 1. Vaihtoehdossa 2 rakennetaan 

kolme voimalaa vähemmän, mutta rakentamatta jäävät 

voimalat eivät sijaitse maisemavaikutusten kannalta mer-

kittävällä paikalla. Tuulivoimaloiden muodostama ryhmä 

jakautuu kahteen eri ryhmään Öjnan, Narnen ja Brännanin 

suunnalta katsottuna. Tämä voi keventää tuulivoimaloiden 

 
Kuva 10‑8 Suunnitelman 2 mukainen havainnekuva Åminnen kalasatamasta. Voimaloiden korkeus 120m.
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luomaa kokonaisvaikutelmaa. Merkittävin ero vaihtoehdon 

2 toteutuessa on Öjnan alueelle näkyvien tuulivoimaloiden 

määrän väheneminen seitsemästä neljään.

Vaihtoehto 3
Vaihtoehdon 3 vaikutukset maisemaan ovat lähes vastaa-

vanlaiset kuin vaihtoehdon 2. Vaihtoehdossa 3 rakennetaan 

neljä voimalaa vähemmän kuin vaihtoehdossa 2. Nämä si-

joittuvat maisemavaikutusten kannalta merkittäville pai-

koille, Öjnan ja Sandenin asutusten lähelle. Merkittävin ero 

on Öjnan alueen läheisyyteen jäävä tuulivoimalavapaa lä-

himaisema.

10.4.3 Tuulivoimapuiston vaikutukset 
kulttuuriympäristöön

Vaihtoehto 1
Merkittävät vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maise-

maan aiheutuvat muutoksista Maalahdenjoen avoimen 

viljelymaiseman maisemakuvassa. Alueen maisemakuvaa 

ja kulttuuriympäristöä leimaa nykyisellään tuotantotalous. 

Hankealueen ympäristössä on tällä hetkellä maa-ja met-

sätaloustoimintaa, kalasatama ja turvetuotantoalueita, jo-

ten energiantuotantotoiminnan voi nähdä toiminnalli-

sesti kuuluvan alueen kulttuuriympäristöön. Ongelmana 

ovat kuitenkin tuulivoimaloiden suuri koko ja nykyaikainen 

ilme suhteessa olevan kulttuuriympäristön elementteihin.  

Alueen kulttuuriympäristöön tulee uusi ajallinen kerrostu-

ma kun nykyaikaiset tuulivoimalat tulevat osaksi kulttuuri-

ympäristöä. Vaikutukset ovat todennäköisesti voimakkaim-

millaan heti rakentamisen jälkeen tuulivoimaloiden edus-

taessa uutta ja vielä melko tuntematonta teknologiaa. Ajan 

kuluessa tuulivoimaloiden voidaan olettaa istuvan maise-

makuvaan paremmin, kun ne mielletään enemmän osak-

si uudenlaista kulttuurimaisemaa erityisesti Pohjanmaalla, 

jossa on käynnissä useampia tuulivoimahankkeita. Ennen 

kuin tuulivoimalat mielletään täysin osaksi alueen kulttuu-

riympäristöä, niillä voi olla alueen nykyisiä ajallisia kerroksia 

latistava vaikutus. Tämä johtuu siitä, että maisemakuvassa 

näyttää yhdistyvän vanha ja uusi toiminta, vaikka vanhassa 

toiminnassa olisikin jo useampia ajallisia kerrostumia.

Vaihtoehto 2
Vaihtoehdon 2 toteutuessa vaikutukset kulttuuriympäris-

töön ovat vastaavanlaiset kuin vaihtoehdossa 1 ja 3.

Vaihtoehto 3
Vaihtoehdon 3 toteutuessa vaikutukset kulttuuriympäris-

töön ovat vastaavanlaiset kuin vaihtoehdossa 1 ja 2.

10.4.4 Tuulivoimapuiston vaikutukset 
arvokkaisiin alueisiin ja kohteisiin

Vaihtoehto 1
Vaihtoehdon 1 toteutuessa vaikutuksia kohdistuu valta-

kunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sekä mai-

sema-alueeseen Maalahdenjoen kulttuurimaisema-alueel-

le eli Övermalax-Åminnen maisema-alueelle sekä lievem-

 
Kuva 10‑9  Suunnitelman 2 mukainen havainnekuva teiden 673 ja 679 risteyksestä,  voimaloiden korkeus 120m.
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piä vaikutuksia Sulvan Söderfjärdenin maisema-alueelle. 

Maalahdenjoen kulttuurimaiseman luonne muuttuu sen 

länsiosassa arvoalueelle näkyvien tuulivoimaloiden muut-

taessa alueen ilmettä teknisempään ja nykyaikaisempaan 

suuntaan. Tämä voi laskea alueen arvoa. 

Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia perinnemaise-

miin eikä muinaismuistoihin. 

Vaihtoehto 2
Vaihtoehdon 2 toteutuessa vaikutukset kulttuuriympäris-

töön ovat vastaavanlaiset kuin vaihtoehdossa 1 ja 3.

Vaihtoehto 3
Vaihtoehdon 3 toteutuessa vaikutukset kulttuuriympäris-

töön ovat vastaavanlaiset kuin vaihtoehdossa 1 ja 2.

10.4.5 Sähkönsiirron vaikutukset maisemaan 
ja kulttuuriympäristöön

Sähköasemien yhdistämiseksi tuulivoimaloiden yhteyteen 

rakennettavien 110 kV voimajohtojen pituus on yhteensä 

noin 300 metriä. Voimajohtojen lyhyen pituuden vuoksi 

sähkönsiirron vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäris-

töön jäävät vähäisiksi. Voimalinja muuttaa maisemaa koko 

linjauksensa matkalta. Visuaaliset vaikutukset eivät ulotu 

laajalle puuston estevaikutuksen vuoksi. Sähkönsiirrolla ei 

ole merkittäviä vaikutuksia arvokkaisiin alueisiin ja kohtei-

siin.

10.5 Hankkeen toteuttamatta 
jättäminen VE 0 

Mikäli hanketta ei toteuteta, alueen maisemakuvan kehitys 

jatkuu nykyisenlaisena. Muutoksia alueen maisemaan tu-

lee, jos alueella toteutetaan avohakkuita tai alueen maan-

käyttö muuttuu. Maisemallisesti arvokkaiden peltomaise-

mien säilyminen riippuu siitä, jatkuuko perinteinen maa-

talous. 

Kulttuuriympäristön kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena. 

Mikäli vanhoja rakennuksia ja muita arvokohteita ei pide-

tä kunnossa, ränsistyvät ne ajan myötä ja niiden arvo las-

kee. Perinteisten kulttuuriympäristöjen ja –maisemien ke-

hitykseen vaikuttavat myös muutokset maa- ja metsätalo-

udessa.

10.6 Haitallisten vaikutusten 
ehkäiseminen ja lieventäminen

Tuulivoimalat

Maiseman kannalta voimakkaimman vaikutuksen aiheut-

tavat tuulivoimalat sijaitsevat hankealueen pohjoispäässä. 

Arvokkaisiin alueisiin kohdistuvat haitalliset vaikutukset oli-

sivat selkeästi pienemmät, mikäli pohjoisimmat tuulivoi-

malat voitaisiin jättää rakentamatta tai sijoittaa muualle. 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutus-

ten voimakkuuteen vaikuttaa voimalan korkeus merkittä-
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västi, sillä voimalan koko voi vaikuttaa väritykseen ja valais-

tukseen. Lisäksi suuremmat voimalat näkyvät laajemmalle. 

Haitallisiin vaikutuksiin voidaan vaikuttaa käyttämällä 100 

m korkeaa voimalaa 120 metriä korkean sijaan sekä perin-

teistä umpinaista valkoista tornimallia ristikkorakenteisen 

tornin sijaan. 

Asutusta lähinnä olevat ja merkittävimmin maisemassa 

näkyvät tuulivoimalat ovat vaikutuksiltaan haitallisimmat 

(voimalat nro 1, 2, 5 ja 11). Näiden voimaloiden rakenta-

matta jättäminen tai siirtäminen lieventäisi hankkeen to-

teuttamisen maisemavaikutuksia selvästi 

Tuulivoimaloiden muodostamien satunnais-

ten suorien linjojen syntymistä on syytä välttää. 

Metsänhoitotoimenpiteissä on syytä huomioida myös es-

tevaikutuksen kannalta tärkeät metsiköt. Mikäli metsänhak-

kuutoimenpiteet ovat välttämättömät näkymiä sulkeval-

la tärkeällä metsäalueella, tulisi mahdollisuuksien mukaan 

välttää avohakkuita tai huomioida tulevat avohakkuut hy-

vissä ajoin uusilla korvaavilla metsänistutustoimenpiteillä.

Sähkönsiirto

Lähimaisemaan kohdistuvia vaikutuksia voidaan vä-

hentää pylväspaikkojen suunnitelmallisella sijoittelulla. 

Kaukomaisemaan kohdistuvia vaikutuksia voidaan vähen-

tää käyttämällä mahdollisuuksien mukaan mahdollisim-

man matalaa yhteispylväsrakennetta alueilla, jossa muu 

maankäyttö sen sallii. Avoimilla alueilla tulee kiinnittää 

huomiota siihen, että vierekkäisten voimajohtolinjojen pyl-

väät sijoitetaan rinnakkain, jotta vältetään ”eri tahtiin” kul-

kevien voimajohtojen aiheuttama vaikutus. Voimalinjoja 

ympäröivä suojapuusto tulisi säilyttää mahdollisimman 

leveältä alueelta visuaalisten vaikutusten minimoimiseksi. 

Olemassa olevien voimajohtolinjojen ja käytävien hyödyn-

täminen vähentää maisemavaikutuksia.

10.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointia vaikeuttaa maiseman ja sitä kautta näkymien 

muuttuminen ajan kuluessa ja eri vuodenaikoina. Puuston 

ja muun kasvillisuuden kasvaminen sekä esimerkiksi avo-

hakkuut voivat muuttaa maiseman luonnetta ja näkymiä 

lyhyessäkin ajassa. Maisemavaikutukset eivät ole mitatta-

via tai yksiselitteisiä. Vaikutusten arvioinnissa on huomioi-

tu pahin mahdollinen tilanne vaikutuksen voimakkuuden 

suhteen ja sen todennäköisyys sekä lieventämismahdolli-

suudet. Tuulivoimaloiden koko ja ulkoasu vaikuttavat vai-

kutusten voimakkuuteen ja laatuun. 

Tuulivoimaloiden koko ja ulkonäkö tarkentuvat suunnit-

telun edetessä. Tuulivoimaloiden torni voi olla perinteinen 

umpinainen tai sähkömastoja muistuttava ristikkorakenne. 

Tuulivoimalan koko vaikuttaa sen väritykseen, valaistuk-

seen ja vaikutusalueen kokoon. Näillä on puolestaan mer-

kitystä vaikutuksen voimakkuuteen ja laatuun. 

Havainnekuvien käyttö arvioinnin apuna sisältää myös 

epävarmuustekijöitä sillä havainnekuvien lopulliseen ul-

koasuun vaikuttaa monta eri tekijää. Lisäksi kuvat kerto-

vat vain arvion siitä, miltä maisemanmuutos voisi kyseisel-

lä alueella näyttää. Metsienhoitotoimenpiteet ja joskus jo 

muutaman puun kaataminen voivat vaikuttaa tuulivoima-

loiden näkymiseen merkittävästi. Lisäksi mm. kuvakulmal-

la ja säätilalla on suuri merkitys havainnekuvan luomaan 

vaikutelmaan.
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11.  Vaikutukset 
luonnonympäristöön

11.1 Maa- ja kallioperä

11.1.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Maa- ja kallioperäolosuhteet selvitettiin peruskartalta ja 

maaperäkartalta (Geologian tutkimuskeskus, http://geo-

kartta.gtk.fi/ 28.10.2009). 

11.1.2 Nykytilanne 

Tuulivoimapuiston maaperä on enimmäkseen hienoai-

nesmoreenipeitteistä kalliota, kalliopaljastumat ovat vä-

häisiä. Alueella on kaksi laajempaa soistunutta aluet-

ta, Långörssjöarna sekä Narnesjön, jossa moreenin pääl-

lä on liejuista hiesua ja turvetta. Maaperäkartoituksen 

mukaan hiesu- ja turvekerrokset ovat alle 1 m paksuja.  

Långörssjöarnin ja Narnesjön lisäksi tuulivoimapuiston alu-

eella on useita pieniä soita ja soistuneita notkelmia, joissa 

on pieniä turvekerrostumia. Soistuneet alueet on ojitettu. 

Maaston pääpiirteet käyvät ilmi hankkeen vaihtoehtoku-

vista (Kuva 6-2, Kuva 6-3, Kuva 6-4) sekä topogarfiakartal-

ta (Kuva 11-1).

11.1.3 Tuulivoimapuiston vaikutukset maa- ja 
kallioperään: VE 1, VE2 ja VE3 

11.1.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset maa- ja 
kallioperään
Alueella rakennetaan tieyhteys jokaiselle tuulivoimalaitok-

selle. Tiet ovat sorapintaisia ja noin 6 m leveitä. Tielinjoilta 

kuoritaan pintamaat, tielinja tasataan ja rakennusaineena 

käytetään alueen moreenin lisäksi mursketta tai vastaavia 

materiaaleja. Tielinjalta poistetaan puusto 12-15 m leveätä 

alueelta. Tiestö on suunniteltu moreenimaille, välttäen hei-

kosti kantavia soistuneita alueita. Alustavat tielinjaukset on 

esitetty hankkeen vaihtoehtoja esittelevissä kuvissa kappa-

leessa 6.2. Alueelle on suunniteltu 8,4 km uutta tietä ja li-

säksi nykyistä tiestöä joudutaan kunnostamaan vähintään 

saman verran.

Tiestön rakentamisen lisäksi maaperää muokataan tuu-

livoimaloiden rakentamisalueiden kohdalla. Yhden voima-

lan tarvitsema rakentamis- ja nostoalue on kuitenkin suh-

teellisen pienialainen, alle hehtaarin kokoinen, jossa siinä-

kin suurimmat toimenpiteet kohdistuvat varsinaisen voi-

malan perustuksen kohdalle (n. 25 m x 25 m kokoiselle alal-

le). Maaperään kohdistuvat toimenpiteet ja niiden laajuus 

riippuu myös valittavan perustamistavan mukaan. 

Huoltoteiden, voimaloiden sekä voimaloiden ympärillä 

olevan nostoalueen rakentamisessa tarvitaan huomattava 

määrä maa- ja kiviaineksia. Osa materiaaleista saadaan hyö-

dynnettyä infrarakentamisen yhteydessä hankealueelta 

mutta suuri osa murskeesta ja louheesta joudutaan hankki-

maan muualta kuin rakennettavilta tie- ja voimala-alueilta. 

Käytännössä rakentamisessa tarvittavat maa- ja kiviainek-

set hankitaan mahdollisimman läheltä, tarkoitukseen so-

veltuvalta maa- ja kalliokiviainesten ottamispaikalta. Maa- 

ja kalliokiviaineksen ottaminen vaatii maa-aineslain mukai-

sen ottamisluvan, jossa ottamistoiminta ja sen vaikutukset 

harkitaan tapauskohtaisesti. 

VE1, VE2 ja VE 3
Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 tiestössä on vähäisiä eroja ties-

tön sijainnissa ja rakennettavan tiestön pituudessa. 

Vaihtoehdoissa ei kuitenkaan ole olennaisia eroja maape-

rävaikutusten kannalta.

11.1.3.2 Tuulivoimapuiston vaikutukset maa- ja 
kallioperään
Tiestön ja perustusten rakentamisen jälkeen toiminta ei ai-

heuta muutoksia maa- ja kallioperään. Alueella käsitellään 

mahdollisesti vähäisiä määriä tuulivoimalaitosten koneis-

tojen voiteluöljyjä ynnä muita kemikaaleja, mutta määrät 

ovat niin pieniä että toiminta ei aiheuta maaperän pilaan-

tumisriskiä.
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Kuva 11‑1 Topografiakartta. 
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11.1.3.3 Sähkönsiirron vaikutukset maa- ja 
kallioperään
Sähkönsiirtoa varten tehdään pieniä maarakennustöitä, 

jotta sähköpylväät saadaan pystytettyä. Vaikutukset maa- 

ja kallioperään ovat vähäiset.

11.1.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE 0

Mikäli hanketta ei toteuteta alueen maa- ja kallioperään 

ei kohdistu muutoksia. Tuulivoimapuiston rakentamatta 

jättäminen vähentää maa- ja kiviainesottoa lähiseudulla. 

Tuulivoimapuiston tiestön rakentamiseen tarvitaan arviol-

ta 30 000-50 000 m3  mursketta, jonka lisäksi mahdollisiin 

massanvaihtoihin ja tasauksiin tarvittavat maa-ainekset, joi-

den määrää ei ole vielä arvioitu.

11.1.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 
ja lieventäminen

Tiestö suunnitellaan ja rakennetaan maasto-olosuh-

teet huomioiden. Maa- ja kalliorakentamisessa tulee 

välttää tarpeettomia maansiirtoja ja kallion louhintaa. 

Tuulivoimaloiden perustamisvaihtoehdoissa huomioidaan 

maaperäolosuhteet. Hyvin suunniteltu ja maaperäolosuh-

teet huomioiva rakentaminen on myös kustannustehok-

kain tapa rakentaa.

11.1.6 Arvioinnin epävarmuustekijät

Vaihtoehtojen erot tuulivoimaloiden määrässä ja sijoittelus-

sa eivät aiheuta olennaisia muutoksia maa- ja kallioperään 

kohdistuvien vaikutusten kannalta. Rakentamisessa käytet-

tävän murskeen ja maa-ainesten määrän arviointiin liittyy 

epävarmuustekijöitä. Suunnittelun tässä vaiheessa ei vielä 

ole tiedossa mistä tarvittavat ainekset alueelle tuodaan.

Alueen maaperäolosuhteet ovat selkeät ja arvioidut vai-

kutukset maaperään ovat vähäiset. Maaperäolosuhteisiin ei 

liity johtopäätöksiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä.

11.2 Pohjavesi

11.2.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Pohjavesiolosuhteiden kuvaus tehtiin peruskarttatarkaste-

lun perusteella. Lähimmät pohjavesialueet selvitettiin ym-

päristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelusta (OIVA, 

Hertta-tietokanta).

11.2.2 Nykytilanne

Moreenialueilla muodostuu pohjavettä tyypillisesti 10-30 

% sadannasta. Koska tuulivoimapuiston alueen moreeni 

on hienoainespitoista, pohjaveden muodostuminen on 

vähäistä. Alueelle ei muodostu laajaa yhtenäistä pohjave-

siesiintymää, vaan pohjavesi purkautuu lyhyen virtausmat-

kan jälkeen lähimpiin ojiin ja soille. 

Hankealueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. 

Lähin pohjavesialue on Vägvikin I-luokan pohjavesialue, 

joka sijaitsee Moikipään kylässä noin 6,4 km etäisyydellä 

tuulivoimapuistolta lounaaseen. Tuulivoimapuiston alueel-

la ei ole yksityiskaivoja.

11.2.3 Tuulivoimapuiston vaikutukset 
pohjaveteen: VE1, VE2 ja VE3

11.2.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
pohjaveteen
Tuulivoimapuiston rakentamisella ei ole merkittävää vaiku-

tusta pohjaveteen. Alueella tehtävät maarakennustyöt voi-

vat aiheuttaa vähäisiä muutoksia veden virtausreitteihin tai 

vedenpinnan tasoon maaperässä rakennettavan kohteen 

kohdalla. Esimerkiksi tien reunaoja voi kuivattaa hieman jo-

takin aluetta.

11.2.3.2 Tuulivoimapuiston vaikutukset pohjaveteen
Tiestön ja perustusten rakentamisen jälkeen toiminta ei ai-

heuta muutoksia pohjaveteen. Alueella käsitellään mah-

dollisesti vähäisiä määriä tuulivoimalaitosten koneistojen 

voiteluöljyjä ynnä muita kemikaaleja, mutta määrät ovat 

niin pieniä että toiminta ei aiheuta pohjaveden pilaantu-

misriskiä. Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja poh-

javesivaikutusten kannalta.

11.2.3.3 Sähkönsiirron vaikutukset pohjaveteen
Sähkönsiirto ei aiheuta pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia. 

11.2.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE 0

Tuulivoimapuiston rakentamisella tai rakentamatta jättämi-

sellä ei ole vaikutuksia pohjaveteen.

11.2.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 
ja lieventäminen

Hankkeen pohjavesivaikutukset ovat niin vähäiset että ei 

tarvita erillisiä toimenpiteitä pohjavesivaikutusten vähen-

tämiseen. 
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11.2.6 Arvioinnin epävarmuustekijät

Alueen pohjavesiolosuhteet ovat selkeät eikä alueel-

la ole erityistä merkitystä yhteiskunnan tai yksityistalo-

uksien vedenhankinnalle. Hankkeella ei arvioida olevan 

olennaisia vaikutuksia pohjaveteen eikä eri vaihtoehdoil-

la ole merkittäviä eroja pohjavesivaikutusten kannalta. 

Pohjavesiolosuhteisiin ei liity johtopäätöksiin vaikuttavia 

epävarmuustekijöitä.

11.3 Pintavedet

11.3.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Hankealueen ja sen läheisyydessä sijaitsevien pienvesien ti-

laa arvioitiin ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta poi-

mittujen vedenlaatutietojen mukaan. Vaikutusten arviointi 

suoritettiin aikaisempien aiheeseen liittyvien tutkimusten 

(kirjallisuuslähteet) perusteella. Tuulivoimapuiston raken-

tamisen vaikutuksia voidaan verrata maanrakennustöihin, 

jossa maan pintaa kaivetaan/muokataan ja rakennetaan 

teitä. 

11.3.2 Nykytilanne

Suunnittelualue kuuluu Selkämeren rannikkoalueen vesis-

töalueeseen. Suunnittelualueella sijaitsevia pienvesiä ovat 

lukuisat metsätaloutta palvelevat ojat sekä näiden kokoo-

jauomana toimiva perattu Skathagabäcken, joka tunne-

taan myös nimellä Narnebäcken. Skathagabäcken virtaa 

Haiknepottenista Narnesjön kautta Åminnen Skathageniin, 

jossa se laskee mereen. Skathagabäcken on tärkeä kalojen 

kutupuro. Keväällä runsaan veden aikaan tämä pienvesi on 

paikoin useita metrejä leveä. Skathagabäcken toimii ko-

koojauomana hyvin monille metsätalouden ojille, mikä nä-

kyy myös puron vedenlaadussa mm. korkeina ravinnepitoi-

suuksina ja värilukuna (Taulukko 11-1). Skathagabäckenin 

uomaa on monin paikoin perattu ja suoristettu. Tämä on 

heikentänyt puron luonnontilaa eikä se siten ole vesilain 

15 §:n mukainen kohde. 

Lisäksi alueella sijaitsee alle hehtaarin kokoinen 

Narnesjön, joka on suunnittelualueen keskiosassa sijaitse-

va pieni rehevä lampi. Narnesjötä ympäröi ojitettu suo.

Köpingshagen on suunnittelualueen länsilaidalla sijait-

seva pieni rehevä lampi. Lampi muodostuu useammasta 

vesialtaasta, joiden muoto viittaisi niiden olevan alun perin 

kaivettuja altaita.

Hankealueen läheisyydessä pohjoisessa sijaitsee 

Maalahdenjoki. Maalahdenjoki virtaa yhteensä viiden 

kunnan alueella ja laskee Selkämereen Åminnen kylässä. 

Maalahdenjoen jokiuomasto on monihaarainen ja joen va-

luma-alue on laaja. Muiden Länsi-Suomen jokien tapaan 

myös Maalahdenjoki kärsii kuormituksesta ja sen vedelle 

ovat ominaisia korkeat ravinnepitoisuudet ja tumma väri 

(Taulukko 11-1). 

Hankealueen läheisyydessä etelässä sijaitsee 

Majorsträsket-järvi, joka on vedenlaatutietojen mukaan re-

hevä ja vähähappinen järvi. Ympäristöhallinnon vedenlaa-

tuluokituksen mukaan järven vedenlaatu kuuluu luokkaan 

hyvä (Taulukko 11-1).

Muista hankealueen pienvesistä ei ole mitattua veden-

laatutietoa.

11.3.3 Tuulivoimapuiston vaikutukset 
pintavesiin: VE1, VE2 ja VE 3

11.3.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
pintavesiin
Tuulivoimayksiköiden perustukset
Mahdolliset vaikutukset pintavesiin muodostuvat erityi-

sesti rakennusvaiheessa, jolloin rakennetaan perustuk-

sia tuulivoimayksiköille. Puusto raivataan perustusalueel-

ta (n. 0,5 ha/ yksikkö) ja pintamaata poistetaan 1 – 5 met-

rin syvyyteen asti perustamistavasta riippuen. Tämä saat-

taa lisätä kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista vesis-

töön, mikäli rakentamisen ajankohta on hyvin sateinen. 

Lähimmillään perustuksia on suunniteltu n. 50 metrin pää-

hän Narnebäckenista. Vaihtoehdossa VE1 perustukset nro 

2 ja 9 sijaitsevat tällä etäisyydellä uomasta. Vaihtoehdoissa 

VE2 ja VE3  perustukset nro 2, 9 ja 29 sijaitsevat vastaaval-

la etäisyydellä uomasta. Muihin pienvesiin, joita on kuvat-

tu kappaleessa ”Nykytila”, perustusten etäisyydet ovat huo-

mattavasti pidemmät, muutamia satoja metrejä.Maa-aines 

on hankealueella enimmäkseen kivennäismaata, jolloin 

kiintoainepartikkelit ovat suuria ja ne eivät helposti kulkeu-

du. Siksi on oletettavaa, että vain hyvin pieni osa rakennus-

alueelta muodostuvasta kiintoainekuormasta ja siihen si-

toutuneista ravinteista päätyisi vesistöön. Tämän haitan on 

arvioitu olevan merkityksetön ja hyvin lyhytaikainen pien-

vesien kannalta. 

Tiet
Vaihtoehdossa VE1 Hankealueelle suunnitellut huoltotiet 

ylittävät tai sivuavat kahdessa kohtaa (perustukset nro 2 ja 9 

kohdalla) Narnebäckenin uoman . Vaihtoehdossa VE 2 ja VE3 

ylitys tapahtuisi neljästi (nro 2, 9, 14 ja 29). Rakennustöistä 

voi aiheutua kiintoaineen kulkeutumista uomaan, riippuen 
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Taulukko 11‑1. Vedenlaatu vuosina 2000- 2008 näytteenottopaikassa Narnebäcken, Myran, 2002-2003 Majorsträsket 1,2,3,4,5 ja 2000-2006 Maalahti AP 
(Hertta-tietokanta).

Narnebäcken	
Myran

Happi,	
liukoinen	
mg/l

COD	
mg/l

Kiintoaine		
mg/l

Kokonais-
fosfori		
µg/l

Kokonais-	
typpi	
µg/l

pH Sameus		
FNU

Sähkön-
johtavuus		
mS/m

Väriluku	
mg	Pt/l

Klorofylli-a		
µg/l

Keskiarvo 9,1 48,7 13,5 135,5 1850,0 5,9 25,8 18,2 397,5

Min 6,4 23,0 0,5 48,0 1100,0 4,3 3,9 7,5 180,0

Maks 12,6 69,0 180,0 350,0 2900,0 7,3 270,0 42,0 900,0

Majorsträsket 	 	

Keskiarvo 1,7 19 33 880 7,25 2,2 6 80 11,8

Min 0 19 29 860 7,1 1,8 5,5 80 9,6

Maks 8,1 19 37 900 7,4 2,6 6,5 80 14

Maalahti	AP

Keskiarvo 9,3 36,2 12,1 132,1 2414,3 5,9 27,8 294,7 19,7

Min 6,8 17 9,2 21 1578 4,4 9,6 75 5,4

Maks 11,9 56 16 260 3400 7,3 46 500 47,5

tien rakennustavasta (esim. silta tai tierummut). Mikäli ra-

kennuskohta sijoittuu savi- tai turvemaille, on kiintoaineen 

kulkeutuminen vesistöön todennäköistä. Tiet ovat metsä-

autotienkaltaisia huoltoteitä, joten rakennustyöt eivät ole 

kovin mittavat. Siten voidaan arvioida tästä aiheutuvan hai-

tan olevan vaikutuksiltaan vähäinen ja lyhytkestoinen. 

Sähkönsiirto
Suunnitellulle hankealueelle johdetaan kaapeleita sähkön-

siirtoa varten. Ne pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien 

mukaan teiden yhteyteen, jotta vältytään ylimääräisiltä ra-

kennustöiltä. Kaapeleille kaivetaan noin metrin levyinen 

kaapelioja, johon kaapeli lasketaan. Oja täytetään kaivetul-

la materiaalilla. Tällä toimenpiteellä ei katsota olevan vai-

kusta pintavesiin. 

11.3.3.2 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset 
vaikutukset pintavesiin
Käytönaikaisia vaikutuksia pintavesiin ei arvioida olevan. 

Tuulivoimapuistot eivät muodosta normaalitilanteessa 

kuormitusta , joka vaikuttaisi pintavesiin. Myöskään huol-

lon aikaisilla toimilla ei katsota olevan vaikutusta pintave-

sien tilaan.

Voimaloiden vaihteistoissa ja laakereissa on satoja litroja 

öljyä, mikä saattaa erittäin vakavissa häiriötilanteissa (esim.  

rakennevirhe tai tuulivoimalan kaatuminen maanjäristyk-

sestä)  päästä vuotamaan vesistöön, jolloin vaikutukset voi-

vat olla huomattavat.  Tällaiset vakavat häiriötilanteet ovat 

kuitenkin erittäin harvinaisia ja todennäköisyys tapahtu-

malle erittäin pieni. 

11.3.3.3 Sähkönsiirron vaikutukset pintavesiin
Sähkönsiirrolla ei katsota olevan käytön aikaisia vaikutuk-

sia pintavesiin. Sähkönsiirtoon tarvittavat kaapelit eivät 

muodosta esim. öljypäästöjä, jotka pääsisivät vesistöihin. 

Myöskään huollon aikaisilla toimilla ei katsota olevan vai-

kutusta pintavesien tilaan. 

11.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE 0

Mikäli tuulivoimapuistoa ei rakenneta, pintavesien tila säi-

lyy nykyisellään ja kehittyy luonnollisen muutoksen (esim. 

ilmastonmuutos) sekä mahdollisten valuma-alueella ta-

pahtuvien toimenpiteiden vuoksi (metsähakkuita tms.). 

11.3.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 
ja lieventäminen

Rakennustyöt tulisi suorittaa vähäsateisena aika, jolloin va-

lunta on pienintä ja kiintoaineen kulkeutumismahdollisuus 

vesistöön on pieni. Uoman yli rakennettavien teiden yhte-

ydessä tulisi huomioida mahdolliset suojausmenetelmät, 

joilla voidaan estää kiintoaineen kulkeutuminen uomaan.  
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Teiden rakentamisessa tulee työn sallimissa puitteissa käyt-

tää mahdollisimman karkeita maa-ainesmateriaaleja.

11.3.6 Arvioinnin epävarmuustekijät

Hankealueen keskeisistä pintavesistä on käytössä ajan-

mukaista vedenlaatutietoa nykytilan selvittämiseksi. 

Pintavesien vaikutusten arviointiin ei katsota liittyvän epä-

varmuustekijöitä. 

11.4 Kasvillisuus ja luontotyypit

11.4.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Luontoselvitystä Maalahden tuulivoimapuiston alueel-

la on tehty syksyllä 2008 sekä keväällä ja kesällä 2009. 

Syyskuussa 2008 FM biologi Hannu Tuomisto on inven-

toinut voimaloiden alustavat sijoituspaikat lähiympäristöi-

neen. Tästä selvityksestä on valmistunut erillinen raportti: 

”Maalahden tuulivoimapuiston luontoselvitys 2008”.  Tässä 

YVA-selostuksessa on hyödynnetty Tuomiston selvityksen 

tuloksia ja valokuvia.

Maalahden tuulivoimapuiston alueella on tehty täyden-

täviä luontoinventointeja kesällä 2009. Voimaloiden suun-

nitellut sijoituspaikat ovat osittain muuttuneet Tuomiston 

selvityksessä mukana olleista paikoista. Siirtyneillä voima-

lanpaikoilla sekä uusilla huoltotieyhteyksillä on inventoitu 

luonnon yleispiirteitä 23.-25.6.2009. 

Suunnitelluilla rakentamispaikoilla on selvitetty esiintyy-

kö alueilla luonnonsuojelulain 29 § mukaisia luontotyyppe-

jä, metsälain 10 § mukaisia tärkeitä elinympäristöjä , vesilain 

1 luvun 15 a ja 17a § mukaisia kohteita tai uhanalaisia luon-

totyyppejä (Raunio ym. 2008). Hankealueen metsälakikoh-

teita tiedusteltiin myös Rannikon metsäkeskukselta.

Selvitysten pääpaino on ollut suunnitelluilla rakentamis-

alueilla.  Rakentamisalueiden lisäksi hankealueelta ja sen 

lähiympäristöstä kartoitettiin arvokkaita luontokohteita. 

Rakentamisalueille kohdistetut selvitykset on tehty kesällä 

2009 käytettävissä olleen huoltotie- ja sijoituspaikkasuun-

nitelman mukaisilla kohteilla (hankevaihtoehto 1, Kuva 
6-2). Tuulivoimaloiden rakentamispaikkojen valokuvat ovat 

Hannu Tuomiston ottamia lukuun ottamatta voimaloita 2, 

4, 9, 14, 16, 20, 23, 27, 28 ja 29. 

11.4.2 Vaikutusmekanismit

Tuulivoimapuiston rakentamisen myötä osa hankealueen 

luonnonympäristöstä muuttuu rakennetuksi ympäristök-

si. Tuulivoimalaitoksiin liittyvän rakentamisen vaikutukset 

luonnonympäristöön ovat samankaltaisia kuin muunkin 

rakentamisen vaikutukset. Rakennettavilla alueilla puuston 

hakkuu, maaston tasaaminen ja muut rakentamiseen liitty-

vät toimet hävittävät alueiden nykyisen luonnonympäris-

tön. Tuulivoimalaitosten tarvitseman perustamispinta-alan 

lisäksi muutos kohdistuu huoltoteiden ja voimajohtojen ra-

kentamiseen tarvittaviin maa-alueisiin. 

Rakentamisalueisiin kohdistuvien suorien vaikutus-

ten lisäksi tuulivoimapuiston rakentaminen aiheuttaa 

muun rakentamisen tavoin myös elinympäristöjen pirs-

toutumista. Pirstoutuminen tarkoittaa yhtenäisen luon-

nonympäristön muutosta toisistaan erillisiksi saarekkeik-

si. Elinympäristöjen pirstoutumisella on kielteisiä vaiku-

tuksia luonnon monimuotoisuuteen (Saunders ym. 1991). 

Tuulivoimapuistoalueilla elinympäristöjä pirstova vaikutus 

aiheutuu lähinnä huoltotieverkostosta ja voimajohdoista. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana alueella liikku-

minen voi aiheuttaa väliaikaisia muutoksia myös varsinaisia 

rakentamisalueita laajemmilla alueilla. Tällaisia muutoksia 

ovat mm. työkoneilla liikkumisesta aiheutuva kasvillisuu-

den kuluminen. Mahdollisesti myös puustoa joudutaan 

poistamaan ahtailla alueilla voimaloiden komponenttien 

kuljettamisen ja kokoamisen yhteydessä. Rakentamisen ai-

kaiset kasvillisuusvaikutukset vaihtelevat luontotyypeittäin, 

etenkin kallioalueilla esiintyy kulumiselle herkkää jäkälä -ja 

sammallajistoa. Tuoreet kankaat puolestaan kestävät kulu-

tusta kohtuullisen hyvin (Kellomäki & Saastamoinen 1975). 

Huoltoteiden ja tuulivoimaloiden perustusten rakenta-

minen voi aiheuttaa paikallisia muutoksia hankealueen ve-

sitaloudessa. Rakentamisen aiheuttama maakerrosten tii-

vistyminen ja muutokset veden pintavalunnassa voivat vai-

kuttaa myös rakentamisalueiden välittömässä läheisyydes-

sä sijaitseviin luontotyyppeihin. Rakentamisen mahdollisia 

vesitaloudellisia vaikutuksia on käsitelty tarkemmin tämän 

YVA-selostuksen pintavesiä käsittelevässä kappaleessa. 

11.4.3 Nykytilanne

11.4.3.1 Hankealueen yleiskuvaus
Hankealueen metsät ovat pääosin talouskäytössä olevia 

kangasmetsiä ja turvekankaita. Laajimmat turvekankaat si-

jaitsevat hankealueen pohjoisosissa ja hankealueen etelä-

osissa vallitsevana metsätyyppinä ovat kuivat ja kuivahkot 

kankaat. Hankealueella esiintyy myös tuoreita kankaita ja 

paikoin peltolaikkujen reunoilla sekä puromaisten uomi-

en läheisyydessä esiintyy rehevän lehtomaistakin kasvilli-

suutta. Alueen tilajako on erittäin pirstoutunut ja valtaosa 

pienistä metsätiloista on talouskäytössä. Puusto on iältään 

pääosin nuorta ja myös metsänuudistusaloja on runsaasti. 
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Kuva 11‑2  Maankäyttöluokitus hankealueella (Corine Land Cover).
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Hankealue rajautuu koillisessa laajoihin peltoaluei-

siin, mutta varsinaisella hankealueella on vain muutamia 

pieniä peltoalueita. Hankealueen läpi virtaa leveä puro, 

Skathagabäcken, jonka uomaa on monin paikoin perattu 

ja suoristettu. 

Turvekankaiden ja muuttumien alueilla puusto on pää-

osin kuusivaltaista. Kuusikko on varttunutta ja järeää eten-

kin hankealueen pohjoisosassa Skallasmossenilla ja sen 

ympäristössä. Näissä korpimuuttumissa viihtyy myös edus-

tavaa lintulajistoa, vaikka metsävyöhyke on näilläkin alueil-

la hakkuiden pirstomaa. Korpimuuttumien ja turvekankai-

den ohella kangasmetsien notkelmissa esiintyy pienialaisia 

rämeitä. Myös rämeitä on ojitettu ja valtaosa niistä on ny-

kyisin muuttumia ja varputurvekankaita. Narnesjön koillis-

puolella sijaitsevan rämeen läntisin osa on kuitenkin sääs-

tetty ojituksilta ja tällä alueella sijaitsee pienialainen avoin 

rahkaräme.

Hankealueella on säilynyt myös pieniä vanhan met-

sän alueita. Tällaisia alueita löytyy mm. voimalan numero 

3 pohjoispuolelta, voimalanpaikalta 9 sekä voimalan 26 

eteläpuolella. Voimalan 26 eteläpuolella sijaitsee edustava 

vanha kalliomännikkö, josta on kerrottu tarkemmin arvok-

kaita luontokohteita käsittelevässä kappaleessa.

Hankealueella sijaitsevia pienvesiin kuuluvat myös 

Narnesjön ja Köpingshagen.  Narnesjön on suunnittelualu-

een keskiosassa sijaitseva pieni rehevä lampi, joka on reu-

Kuva 11‑3  Rahkarämettä

noiltaan kasvamassa umpeen. Lammen reunat ovat sara-

valtaiset, mutta myös mm. osmankäämiä ja kurjenjalkaa 

esiintyy. Kalastollisen arvonsa lisäksi Narnejön tarjoaa so-

veltuvan elinympäristön mm. monille sudenkorentolajeil-

le. Narnesjötä ympäröi ojitettu suo, joka on nykyisin pitkälle 

muuttunutta turvekangasta.

Kuva 11‑4 Narnesjön rantakasvillisuutta. 

Köpingshagen on suunnittelualueen länsilaidalla sijaitseva 

pieni rehevä lampi. Lampi muodostuu useammasta vesial-

taasta, joiden muoto viittaisi niiden olevan alun perin kai-

vettuja altaita. Köpingshageniin johtavan vanha tiepohja 

on umpeenkasvanut ja paikoin niittymäinen. 
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Kuva 11‑6 Saarniesiintymän aluskasvillisuus on rehevää.  

Vanha kalliomännikkö
Voimalan numero 26 eteläpuolella on kallioinen mäkialue, 

jolla on vanhaa luonnontilaista kalliomännikköä. Kallion 

puusto on iäkästä ja erirakenteista, alue on mahdollinen 

metsälain 10 §:n mukainen kohde. Kallioselänteen ympä-

rillä on tuoretta ja lehtomaista kangasta, jolla esiintyy run-

saasti mm. kookkaita kolohaapoja. Alueen lajistoon kuulu-

vat mm. palokärki ja pohjantikka ja alueen läheisyydessä on 

myös liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Vanhaan kal-

liomännikköön ja sitä ympäröivään sekapuustoiseen vart-

tuneeseen metsävyöhykkeeseen suositellaan jätettävän 

riittävä suojavyöhyke myös rakennustöiden yhteydessä.

Kuva 11‑8 Edustavaa vanhaa kalliomännikköä. 

Skathagabäcken 
Skathagabäcken virtaa Haiknepottenista Narnesjön 

kautta Åminnen Skathageniin, jossa se laskee mereen. 

Skathagabäckenin kalastollista merkitystä on käsitelty tarkem-

min tämän selostuksen kalastoa käsittelevässä kohdassa. 

Kuva 11‑5 Köpingshagen. 

Saatavissa olleiden metsälakikohdetietojen (Rannikon 
Metsäkeskus) mukaan hankealueella ei sijaitse 
metsälakikohteita. Kaikki metsälakikohteisiin liittyvät 
tiedot eivät kuitenkaan ole julkisia.

11.4.3.2 Arvokkaat luontokohteet hankealueella
Saarniesiintymä
Hankealueella on pienialainen saarniesiintymä. 

Kasvupaikkavaatimusten suhteen saarni on vaateliain 

maassamme esiintyvistä jaloista lehtipuista. Tämä esiinty-

mä sijaitsee poikkeuksellisen pohjoisessa, sillä saarnen le-

vinneisyyden painopistealue Suomessa on tammivyöhyk-

keellä. Saarniesiintymä ja muut hankealueen arvokkaat 

luontokohteet on esitetty ohessa kartalla (Kuva 11-7).

Esiintymässä on kymmenkunta runkomaista puuta ja 

runsaasti taimia. Alue rajautuu metsäautotiehen ja taimik-

koon. Hakkuissa säästettyjen saarnien läheisyyteen on jä-

tetty myös muuta puusta (koivua, kuusta, haapaa), joista 

muutamat ovat tuulen vaikutuksesta kaatuneet. Esiintymän 

alueella aluskasvillisuus on rehevää, ja siinä esiintyy mm. 

hiirenporrasta, sudenmarjaa, ojakellukkaa, lehtotesmaa ja 

lehtokortetta. Tämän saarniesiintymän alkuperästä ei ole 

tietoa.

Luontaisesti syntyneet merkittäviltä osin jaloista lehti-

puista koostuvat metsiköt ovat luonnonsuojelulain 29 §:n 

mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Suojellun luontotyy-

pin kriteerit täyttävässä metsikössä jaloja lehtipuista kasvaa 

vähintään 20 kappaletta hehtaarilla. Alueellinen ympäris-

tökeskus määrittelee suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan 

alueen rajat. Myös sellaiset jalopuumetsiköt, jotka eivät täy-

tä luonnonsuojelulain 29 §:n kriteerejä, ovat alueellisesti ar-

vokkaita elinympäristöjä. 
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Kuva 11‑7 Luontokohteet kartalla. 
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Maankohoaminen ylläpitää jatkuvaa kehitystä jokisuistos-

sa, jossa sijaitsee myös useita pieniä saaria. Jokisuistot ovat 

mosaiikkimaisen rakenteensa vuoksi luonnon monimuo-

toisuuden kannalta erityisen tärkeitä luontotyyppejä. 

Kuva 11‑10 Maalahdenjoki. 

Majorsbacken
Majorsbacken suunnittelualueen eteläkärjen tuntumaan 

sijoittuva kallioinen mäkiselänne. Muutoin tasaisten pin-

nanmuotojen hallitsemalla alueella Majorsbacken on mai-

semassa erottuva elementti. Majorsbackenilla vallitsevana 

metsätyyppinä ovat kuivahkon kankaan männiköt ja avo-

kallioiset alueet. Paikoin Majorbackenilla on myös runsaasti 

siirtolohkareita. Majorsbacken on maisemallisesti edusta-

vaa aluetta, jolla risteilee myös virkistykseen käytettävien 

polkujen verkosto.

Kuvassa on esitetty Majorsbackenin poronjäkäläpeitteis-

tä kallioaluetta. Taustalla näkyy varttunutta männikköä kui-

vahkolla kankaalla. 

Kuva 11‑11 Majorsbacken. 

Keväällä runsaan veden aikaan tämä pienvesi on paikoin 

useita metrejä leveä. Skathagabäcken uoman varrella kas-

villisuus vaihtelee huomattavasti. Paikoitellen uoman var-

rella on reheviä alueita, joiden aluskasvillisuudessa esiintyy 

myös lehtolajistoa. Monin paikoin puro kuitenkin rajautuu 

turvekankaalla kasvaviin tiheisiin kuusikoihin, joiden aihe-

uttaman suuren varjostuksen vuoksi kenttäkerroksen kas-

villisuus on niukkaa.  

Skathagabäcken toimii kokoojauomana hyvin monille 

metsätalouden ojille, mikä näkyy myös puron vedenlaa-

dussa. Skathagabäckenin uomaa on monin paikoin perat-

tu ja suoristettu. Tämä on heikentänyt puron luonnontilaa 

eikä se siten ole vesilain 1 luvun 17 a §:n mukainen kohde. 

Kalastollisen merkityksensä lisäksi puro monipuolistaa elin-

ympäristöjen kirjoa alueella ja toimii myös eläinten leviä-

misreittinä. 

Kuva 11‑9 Skathagabäcken/Narnebäcken. 

11.4.3.3 Arvokkaat luontokohteet hankealueen 
läheisyydessä

Öfjärden
Suunnittelualueen eteläpuolella si jaitsee 

Petolahdenjokisuiston Natura 2000-alueeseen (FI0800054) 

kuuluva Öfjärden. Öfjärden on umpeenkasvava glo-

järvi, joka kuuluu myös lintuvesiensuojeluohjelmaan. 

Öfjärdenistä on kerrottu tarkemmin Natura-alueita käsitte-

levässä kappaleessa.

Maalahdenjoki
Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Maalahdenjoki. 

Maalahdenjoki virtaa yhteensä viiden kunnan alueella ja 

laskee Selkämereen Åminnen kylässä. Maalahdenjoen jo-

kiuomasto on monihaarainen ja joen valuma-alue on laaja. 
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Haiknepotten
Haikenpotten on noin 2 hehtaarin kokoinen lampi 

Haiknemossenin suoalueen keskellä. Haiknepotten sijait-

see hankealueen kaakkoispuolella noin kilometrin etäisyy-

dellä lähimmästä tuulivoimalaitoksesta. Haiknepottenista 

Åminneen laskeva Skathagabäcken virtaa tuulvioimapuis-

toalueen läpi. 

Haikenpottenia ympäröi laajahko Haiknemossenin suo-

alue, josta valtaosa on ojitettu. Haikenpottenin etelä- ja län-

sipuolella on kuitenkin jäljellä myös ojittamattomia suoalu-

eita. Alueella esiintyviin suotyyppeihin kuuluu mm. rahka-

räme, jota reunustavat mustikka- ja varputurvekankaat.

Hudholms berget
Hudholms berget on hankealueen ja merenrannan välisel-

lä alueella sijaitseva kallioinen mäki. Meriläheisen asuminen 

osayleiskaavassa (keskimmäinen osa, Sidlandet) Hudholms 

berget on merkitty MY-alueeksi. Hudholms bergetillä on 

vanhaa kalliomännikköä (metsälain 10 §:n mukainen koh-

de) ja mäkialue on maisemallisestikin edustava.

 
Kuva 11‑12  Haiknepotten.  

 
Kuva 11‑13  Hudholms berget.
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11.4.3.4 Tuulivoimaloiden rakentamispaikat

Tuulivoimala 1
Rakennuspaikka on mäntyvaltaista 30-40-vuotiasta puo-

lukkatyypin kuivaa kangasmetsää. Harvennushakkuun jäl-

jiltä maassa on runsaasti hakkuutähdettä. Rakennuspaikka 

sijaitsee metsäautotien varressa ja paikalla on metsätrakto-

rin uria. Alue on luontoarvoiltaan tavanomaista hoidettua 

talousmetsää.

Huoltotieyhteys: Voimala sijoittuu metsäautotien välit-

tömään läheisyyteen. Voimala ei vaadi uutta tieyhteyttä, 

mutta nykyisessä tiessä olevaa mutkaa on suoristettava. 

Tie sijoittuu osittain samalle kangasmetsäsaarekkeelle voi-

malan kanssa. Huoltotie rajautuu ojitettuun korpeen, jonka 

varttunut puusto on kuusivaltaista.

Kuva 11‑14  Voimalan numero 1 sijoituspaikka. 

Tuulivoimala 2
Voimala ja voimalalle johtava lyhyt huoltotieyhteys sijoittu-

vat tuoreen kankaan sekametsään Narnebäckenin välittö-

mään läheisyyteen. Puusto on nuorehkoa ja sen valtalajeja 

ovat koivu ja kuusi, myös mäntyä esiintyy. Aluskasvillisuuden 

valtalajeja ovat mustikka ja puolukka. 

Kuva 11‑15 Sekapuustoista tuoretta kangasmetsää.

Paikoin on myös lehtomaisen kankaan lajistoa, mm. oravan-

marjaa ja käenkaalia. Narnebäcken on tältä kohtaa perattu 

ja uomasta nostettu kivi- ja maa-aines on kasattu uoman 

reunoille. Narnebäckenin reunalla sijaitsevalla penkalla on 

alunperin mäyrän kaivama pesäluolasto. Voimalan sijoitus-

paikkaa ehdotetaan siirrettäväksi kauemmas Narnebäckenin 

reunalta.

Kuva 11‑16 Yksi pesäluolaston useista suuaukoista. 

Tuulivoimala 3
Voimala ja voimalalle johtava lyhyt huoltotieyhteys sijoit-

tuvat harvennushakattuun tuoreeseen kangasmetsään 

olemassa olevan metsäautotien välittömään läheisyyteen. 

Sijoituspaikan valtapuustona on hieskoivuja, joiden aliko-

savoksena on tiheää nuorta kuusikkoa. Maassa on hak-

kuutähteitä ja traktoriuria. Alue on luontoarvoiltaan tavan-

omaista hoidettua talousmetsää.

Kuva 11‑17 Voimalan numero 3 sijoituspaikka. 

Rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä sen pohjois-

puolella sijaitsevalla tilalla on noin 80-vuotiasta tuoretta 

kangasmetsää. Tällä alueella on runsaasti myös lahopuuta 

ja useita kolopuita. Kuusen lisäksi myös koivu ja haapa ovat 

runsaita. Vanhat sekapuustoiset tuoreet kankaat kuuluvat 
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silmälläpidettäviin (NT) luontotyyppeihin. Rakennuspaikan 

pohjoispuolella sijaitseva tila on edustavaa vanhaa metsää, 

jossa on havaittu merkkejä liito-oravasta kesällä 2008. Liito-

oravia on käsitelty kappaleessa 11.7.1.2.

Kuva 11‑18 Tilaraja voimalan sijoituspaikan ja vanhan metsän välillä on 
selvä. 

Tuulivoimala 4
Voimalan suunnitelulla sijoituspaikalla on harvennushakat-

tua tuoretta kangasmetsää, joka vaihettuu ojitetuksi kor-

veksi. Hakkuussa paikalle on jätetty nuoren (noin 20 vuo-

tiaan) puuston lisäksi vanhoja kuusia. Paikalla on hakkuu-

tähdettä ja traktoriuria. Tila rajoittuu pohjoispuolen laajaan 

avohakkuuseen. Alue on luontoarvoiltaan tavanomaista 

hoidettua talousmetsää.

Voimalan 4 rakennuspaikalle johtava huoltotie sijoittuu 

tuoreella kankaalla kasvavaan kasvatusmetsämännikköön 

sekä ojitetussa korvessa kasvavaan varttuneeseen kuusik-

koon. Tielinja rajautuu pohjoisessa laajaan metsänuudis-

tusalaan. Tuoreen kankaan alueella tielinjan tyypillistä la-

jistoa ovat mm. kevätpiippo, metsätähti, maitohorsma ja 

puna-ailakki.

Ojitetun korven alueelle sijoittuessaan tielinjan aluskas-

villisuudessa esiintyy mm. metsäalvejuurta, käenkaalia ja 

metsätähteä. Ojituksen myötä luontotyypin luonnontilai-

suus on heikentynyt. 

Tuulivoimala 5
Voimala ja sille johtava lyhyt huoltotieyhteys sijoittuvat har-

vennushakattuun tuoreeseen ja kuivaan kangasmetsään. 

Puuston ikä on 30-40 vuotta ja valtapuulaji vaihtelee kasvu-

paikan mukaan kuusesta mäntyyn. Alueella on hakkuutäh-

dettä ja traktoriuria, alue on hoidettua talousmetsää. Tilan 

pohjoispuolella on melko luonnontilainen tuore kangas-

metsä ja melko luonnontilaista korpea, jossa puuston ikä 

on 60-80 vuotta. Tällä alueella on havaittu pohjantikan ruo-

kailujälkiä. 

Kuva 11‑20 Voimalan numero 5 sijoituspaikka. 

 

Kuva 11‑21 Rakennuspaikan pohjoispuolella on melko luonnontilaista 
korpea. 

Tuulivoimala 6
Rakennuspaikka on tiheäpuustoista istutusmännikköä, jon-

ka puuston ikä on 30- 40 vuotta. Metsätyyppinä on kuiva 

kangasmetsä, osin myös rämettä. Alue on luontoarvoiltaan 

tavanomaista hoidettua talousmetsää. Paikalla on kaksi 

isoa siirtolohkaretta.

Kuva 11‑19 Rakennuspaikka ja sen pohjoispuolella sijaitseva 
avohakkuualue. 
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Kuva 11‑22 Rakennuspaikka 6. 

Myös huoltotieyhteys voimalalle 6 on hoidettua talous-

metsää. Tuoreen kankaan männikössä ei juurikaan esiinny 

sekapuita. Alikasvoksena esiintyy lähinnä kuusta ja pajuja. 

Aluskasvillisuuden valtalajeja ovat mustikka ja puolukka, 

myös metsätähti, oravanmarja ja metsäkorte ovat runsaita.

Kuva 11‑23 Huoltotieyhteys voimalalle 6. 

Tuulivoimalat 7 ja 8
Tuulivoimalaitokset numero 7 ja 8 sekä niille vievä huolto-

tieyhteys sijoittuvat saman tilan alueella. Kuivalla kankaalla 

kasvavan männikön ikä on noin 40 vuotta, puusto on har-

vennushakattua. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat puolukka 

ja mustikka, kenttäkerros on osin heinittynyt. 

Tuulivoimala 9
Voimala numero 9 sijoittuu ojitettuun lehtokorpeen. 

Puusto on kuusivaltaista ja kooltaan järeää, lehtipuiden 

osuus on vähäinen. Ojat ovat vanhoja ja kuivuneita, mut-

ta ojituksen jäljet ovat nähtävissä kohollaan olevissa pui-

den juurakoissa.

Kenttäkerroksen kasvillisuus on lehtomaista ja sanik-

kaisvaltaista. Sanikkaisista tavataan mm. metsäalvejuurta, 

metsäimarretta, korpi-imarretta, hiirenporrasta sekä met-

sä- ja lehtokortetta. Rehevää ruohokasvillisuutta edustavat 

mm. oravanmarja, käenkaali, metsätähti, vanamo ja puna-

ailakki. Pensaskerroksessa esiintyy pihlajaa ja taikinamarjaa. 

Vaateliaampaan lajistoon kuuluu myös mm. lehtotesma.

Kuva 11‑25 Voimalan numero 9 sijoituspaikan kasvillisuus on rehevää. 

Kuva 11‑26 Voimalan läheisyydessä jäljellä oleva vanhan metsän alue 
kartalle rajattuna.

Voimalan etelä- ja pohjoispuolella on tehty metsänuudis-

tuksia. Voimalanpaikan eteläpuolelta on hiljattain kaadettu 

järeä kuusikko. Voimalanpaikan itäpuolella on vanhaa pel-

toa, joka on muuttunut reheväksi niityksi. Kuva 11‑24 Voimalan numero 8 sijoituspaikka. 

Malax vindkraftspark
Maalahden tuulivoimapuisto

Grov granskog
Järeä kuusikko
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Kuva 11‑29 Huoltotieyhteys voimalalle 11

Tuulivoimala 12
Tuulivoimala 12 on harvennushakattua kuivahkoa kangas-

metsää, joka sijaitsee vanhan turkistarha-alueen vieressä. 

Mäntyvaltaisen puuston ikä on noin 40 vuotta, alue on ta-

lousmetsää. Huoltotienä voidaan hyödyntää turkistarhalle 

johtanutta tieyhteyttä. Voimalan sijoituspaikka on olemassa 

olevien tieyhteyksien päässä ja huoltotieyhteydet voidaan 

toteuttaa nykyisten teiden kantavuutta parantamalla. 

Niityn itäpuolisella alueella on myös jäljellä varttunutta 

kuusikkoa. Syksyllä 2008 tehtyjen selvitysten aikaan tällä 

alueella havaittiin liito-oravan elinpiiri. 

Luontotyyppinä lehtokorvet ovat Etelä-Suomen alueel-

la erittäin uhanalaisia (EN). Ojitus on kuitenkin muuttanut 

tämän lehtokorven vesitaloutta eikä se siten ole luonnon-

tilainen luontotyyppi. Jäljellä oleva vanhan metsän alue on 

pinta-alaltaan pieni ja kärsii reunavaikutuksesta rajautues-

saan metsänuudistusalueisiin. Ojitetun lehtokorven puus-

to on kuitenkin huomattavan järeää ja kenttäkerroksen kas-

villisuus on edustavaa. Vanhalla kuusikolla on myös linnus-

tollista arvoa.

Tuulivoimala 10
Voimalan suunnitellulla sijoituspaikalla on noin 30-vuotias-

ta kasvatusmetsämännikköä, jossa kasvaa sekapuuna koi-

vua ja kuusta. Kuivahkolla kankaalla valtalajina on puoluk-

ka, mutta myös mustikkaa, metsätähteä ja kevätpiippoa 

esiintyy runsaasti. Luontoarvoiltaan tavanomaista hoidet-

tua talousmetsää. Voimala sijaitsee metsäautotien päässä 

eikä sen rakentaminen vaadi uutta huoltotieyhteyttä.

Kuva 11‑27 Voimalan 10 sijoituspaikka. 

Tuulivoimala 11
Voimalan rakennuspaikka on sekapuustoista tuoretta ja 

kuivaa kangasmetsää, joka sijoittuu pienen rämeen lähei-

syyteen. Mäntyvaltaisen puuston ikä on noin 60 vuotta. 

Voimala sijoittuu Närpiö – Vaskiluoto 110 kV voimalinjan 

läheisyyteen. 

Voimalalle johtava huoltotieyhteys noudattelee van-

han tilojen rajalle sijoittuvan metsätraktoriuran linjaus-

ta. Metsätyyppi on kuivahkoa kangasta ja tien molem-

min puolin kasvaa talousmetsämännikköä, jossa on seka-

puuna kuusta ja koivua. Puusto on noin 30-vuotiasta tien 

eteläpuolella ja hieman nuorempaa sen pohjoispuolella. 

Metsätraktoriuran kasvillisuudessa esiintyy mm. pajuja, juo-

lukkaa, metsäkastikkaa ja metsätähteä.

Kuva 11‑28 Voimalan numero 11 sijoituspaikka. 

Kuva 11‑30 Voimalan 12 suunniteltu sijoituspaikka.
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Tuulivoimala 13
Voimalalle vievä lyhyt huoltotieyhteys sijoittuu noin 

40-vuotiaaseen kasvatusmetsämännikköön tilojen rajalle. 

Tien eteläpuolella sijaitsee Narnemossen, joka on ojitettu 

räme. Voimala numero 13 sijoittuu kuivan kangasmetsän ja 

ojitetun rämeen vaihettumisvyöhykkeelle. Mäntyvaltaista 

puustoa on paikoin harvennettu.

Kuva  11‑31 Voimalan numero 13 sijoituspaikka. 

Tuulivoimala 14
Voimalan rakennuspaikka ja huoltotien loppuosa sijoittu-

vat sekapuustoiseen tuoreeseen kangasmetsään, jossa on 

laikkuina pienialaisia aukkoja. Puusto muodostuu kuusesta, 

koivusta ja männystä. Pensaskerroksessa esiintyy mm. pih-

lajaa ja koivua. Aluskasvillisuuden valtalajeja ovat mustikka 

ja puolukka, myös oravanmarja, metsäalvejuuri ja metsä-

maitikka kasvavat runsaina. Alue on mahdollisesti vanhaa 

hakamaata tai metsälaidunta. Puuston ikä on noin 40- 50 

vuotta.

Tuulivoimalalle numero 14 johtava huoltotie hyödyn-

tää peltoalueen keskelle sijoittuvaa peltotietä, joka jatkuu  

metsäautotietä. Huoltotie toteutettaisiin vanhan tiepohjan 

levennyksenä. 

Kuva 11‑32 Voimalan numero 14 sijoituspaikka. 

Tuulivoimala 15

Voimalan numero 15 sijoituspaikka on aluetta ympäröivi-

en hakkuiden ja ojitusten myötä kuivunutta korpea, joka 

on osin myös harvennushakattu. Puusto on noin 60 vuotta 

vanhaa kuusikkoa. Ojituksesta ja hakkuista johtuen alue on 

menettänyt luonnontilaisuutensa.

Kuva 11‑33 Voimalan numero 15 sijoituspaikka. 

Voimalalle numero 15 johtava huoltotieyhteys kulkee kah-

den tilan rajalla kasvatusmetsämännikössä. Tien eri osissa 

männikön ikä vaihtelee noin 15-25 vuoden välillä. Tuoreella 

kankaalla kasvavat runsaina puolukka, mustikka, oravan-

marja, metsätähti ja metsämaitikka. Suunniteltu tieyhteys 

ylittää useita kuivuneita ojia, joiden läheisyydessä lajistos-

sa esiintyy myös mm. lakkaa, metsäimarretta ja metsäkor-

tetta.

Kuva 11‑34 Huoltotieyhteys voimalalle numero 

Tuulivoimala 16
Voimala sijaitsee olemassa olevan metsäautotien laidassa, 

joten huoltotieyhteys voidaan toteuttaa nykyisen tiepoh-

jan kantavuutta parantamalla. Voimalan suunniteltu raken-

nuspaikka sijoittuu noin 20-vuotiaaseen männikköön, jossa 

kasvaa sekapuina kuusta ja koivua. 
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Tuoreella kankaalla aluskasvillisuuden valtalajeja ovat mus-

tikka ja puolukka, myös oravanmarja, metsätähti ja metsäi-

marre ovat runsaita. Alue on luontoarvoiltaan tavanomais-

ta hoidettua talousmetsää.

 

Tuulivoimala 17
Voimala sijaitsee olemassa olevan metsäautotien laidassa, 

eikä voimalalle tarvitse rakentaa erillistä huoltotieyhteyt-

tä. Voimalanpaikka on kuivaa kangasmetsää, jonka puusto 

on tiheätä istutusmännikköä. Valtapuusto on noin 25 vuot-

ta vanhaa. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti hieskoivua. 

Aluskasvillisuudessa esiintyvät runsaina mustikka, puoluk-

ka, metsätähti, kevätpiippo ja metsäkorte.

Kuva 11‑36 Voimalan numero 17 sijoituspaikka. 

Kuva 11‑35 Voimalan numero 16 sijoituspaikka.

Tuulivoimala 18
Voimala numero 18 sijaitsee osittain avokallioisella selän-

teellä, jolla kasvaa noin 10-15 vuotiasta mäntytaimikkoa. 

Voimalanpaikka sijaitsee Närpiö- Vaskiluoto voimalinjan 

välittömässä läheisyydessä. 

Voimalle johtava huoltotieyhteys rakennetaan suoraan 

Rantatieltä. Huoltotie sijoittuu metsänuudistusalan laitaan 

kuivalle kankaalle ja osittain kallioiselle alueelle. Huoltotien 

linjalla kasvaa nuorta mäntytaimikkoa ja tie rajautuu nuo-

reen mäntytaimikkoon myös sen lounaispuolella sijaitse-

valla tilalla.

Kuva 11‑37 Voimalan numero 18 sijoituspaikka. 
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Tuulivoimala 19
Voimalan sijoituspaikka on puustoltaan nuorta kuivaa kan-

gasmetsää. Rakennuspaikkaa ympäröi laaja avohakkuu ja 

taimikkoalue. 

Huoltotie sijoittuu pääosin tuoreella kankaalla kasva-

vaan 15-vuotiaaseen männikköön. Männikkö on harven-

tamaton ja tiheäkasvuinen. Sekapuina kasvaa koivun lisäk-

si kuusta ja pihlajaa. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat mus-

tikka, puolukka, metsäkorte ja kevätpiippo. Paikoin esiintyy 

myös kieloa ja metsäalvejuurta.

Kuva 11‑38 Voimalan numero 19 sijoituspaikka. 

Tuulivoimala 20 
Huoltotieyhteys voimalalle 20 sijoittuu pääosin tuoreelle 

kankaalle, mutta ojien ja ojitetun suon läheisyydessä tielin-

jalla on myös lehtomaista kasvillisuutta. Lehtomaisen kan-

kaan alueella kasvillisuudessa esiintyy mm. kieloa, lillukkaa, 

nuokkuhelmikkää, viitakastikkaa, käenkaalia, metsäalve-

juurta ja hiirenporrasta. Puusto on noin 20-vuotiasta kasva-

tusmetsämännikköä sekä tuoreen kankaan että lehtomai-

sen kankaan alueilla.

Tuulivoimalan rakennuspaikka sijoittuu tuoreelle kan-

kaalle, jolla kasvaa noin 10-vuotiasta männikköä, jossa on 

sekapuuna koivua. Aluskasvillisuudessa esiintyvät musti-

kan ja puolukan lisäksi mm. oravanmarja, metsätähti, met-

sämaitikka ja mesimarja.

Tuulivoimala 21
Voimalalle johtava huoltotieyhteys sijoittuu noin 20-vuo-

tiaaseen kasvatusmetsämännikköön. Alue on kuivahkoa 

kangasta, jolla alikasvoksena esiintyy katajaa, koivua ja pih-

lajaa. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat puolukan lisäksi 

mm. kangasmaitikka, metsätähti ja kevätpiippo.

Voimala 21 sijoittuu nuoreen mäntytaimikkoon, jota ym-

päröi hakkuualue. Voimalanpaikalle ei esiinny merkittäviä 

luontoarvoja.

Kuva 11‑40 Rakennuspaikka 21 on taustalla näkyvässä mäntytaimikossa. 

Tuulivoimala 22
Voimalan sijoituspaikka on Rantatien eteläpuolella maa-ai-

nestenottoalueen läheisyydessä. Rakennuspaikalla on loi-

vapiirteinen kallioselänne, jota ympäröivät nuoret istutus-

männiköt ja räme. Puuston ikä 20- 40 vuotta. Alue on luon-

toarvoiltaan tavanomaista kasvatusmetsää. Huoltotieyhteys 

sivuaa soran varastointialuetta ja sijoittuu kuivahkolle kan-

kaalle nuoreen kasvatusmetsämännikköön.

Kuva 11‑39 Voimalan numero 20 sijoituspaikka. Kuva 11‑41 Voimalan numero 22 sijoituspaikka.
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Tuulivoimala 23 
Voimalan sijoituspaikka on kivikkoisella selännealueel-

la. Sijoituspaikka on metsänuudistusalueella, jolla kasvaa 

nuorta kuusikkoa. Paikoin esiintyy myös katajaa sekä koi-

vun ja pihlajan taimia. Metsätyyppi on kuivahko kangas, 

hakkuiden jäljiltä alueen lajistossa esiintyy myös mm. va-

delmaa.

Kuva 11‑42 Voimalan 23 sijoituspaikka. 

Huoltotieyhteys voimalalle 23 on osittain yhteinen voima-

lan 20 kanssa. Voimalalta 20 länteen jatkuessaan tie sijoittuu 

noin 20-vuotiaaseen kasvatusmännikköön. Metsätyyppi on 

tuore kangas ja myös tien pohjoispuolella on nuorta kasva-

tusmetsämännikköä. Huoltotie ylittää useita metsätalouso-

jia. Voimapaikan läheisyydessä metsätyyppi vaihettuu kui-

vahkoksi kankaaksi ja puusto on samaa nuorta kuusikkoa 

kuin voimalan sijoituspaikalla. 

Tuulivoimala 24
Voimalan sijoituspaikka on harvennushakattua kuivaa kan-

gasmetsää, jonka puusto on noin 40 vuotiasta männikköä. 

Kenttäkerros on heinittynyt. Huoltotieyhteys sijoittuu kui-

valla ja kuivahkolle kankaalle, jolla alikasvoksena esiintyy 

katajaa, koivua ja pihlajaa. Kenttäkerroksen lajistoon kuu-

luvat puolukan lisäksi mm. kangasmaitikka, metsätähti ja 

kevätpiippo. Alue on luontoarvoiltaan tavanomaista hoi-

dettua talousmetsää.

Tuulivoimala 25
Voimala ja huoltotieyhteys sijoittuvat ojitetun rämeen ja 

kuivan kangasmetsän vaihettumisvyöhykkeelle. Voimala si-

joittuu Rantatien välittömään läheisyyteen ja huoltotieyh-

teys voimalle rakennetaan suoraan Rantatieltä. Puusto on 

noin 40-vuotiasta harvennettua männikköä, jossa on alikas-

voksena runsaasti hiekoivua. 

Kuva 11‑44 Rakennuspaikka 25. 

Tuulivoimala 26
Voimalanpaikan numero 26 eteläpuolella voimalan välittö-

mässä läheisyydessä on kallioselänteen kärki. Varsinainen 

voimalanpaikka on noin 30-vuotiasta kasvatusmetsämän-

nikköä, jossa kasvaa sekapuuna kuusta ja koivua. Tuoreella 

kankaalla valtalajeja ovat mustikka, puolukka ja oravanmar-

ja, myös metsämaitikka on runsas. Voimalanpaikan lähei-

syydessä sen eteläpuolella on runsaasti kolopuita ja edus-

tavaa vanhaa kalliomännikköä (kalliomänniköstä tarkem-

Kuva 11‑43 Huoltotieyhteys voimalle 24. Kuva 11‑45 Voimalan numero 26 läheisyydestä alkaa kallioselänne. 
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min kohdassa arvokkaat luontokohteet hankealueella).
 Huoltotieyhteys tälle voimalle on lyhyt ja se sijoittuu 
saman tilan alueelle. Metsätyyppi on tälläkin alueella tuore 
kangas ja puusto on nuorta. Huoltotieyhteys sivuaa ojitet-
tu korpea, jonka puusto on kuusivaltaista. Turvekankaalla 
kasvavassa tiheässä kuusikossa varjostus on verraten 
suurta, mutta laikuttaisessa aluskasvillisuudessa esiintyy 
mm. käenkaalia, oravanmarjaa, metsäalvejuurta ja lehto-
kortetta.

Tuulivoimala 27
Voimala 27 ja sille johtava huoltotieyhteys sijoittuvat noin 

20-vuotiaaseen kasvatusmetsämännikköön. Sekapuina 

kasvavia kuusia ja koivuja on hiljattain harvennettu, mut-

ta niitä esiintyy edelleen runsaasti. Metsätyyppi on tuore 

kangas, aluskasvillisuudessa esiintyy mm. puolukkaa, mus-

tikkaa, vadelmaa, maitohorsmaa, oravanmarjaa, metsäkas-

tikkaa, metsäimarretta sekä metsäkortetta.

Kuva 11‑46 Männikköä voimalalle nro 27 johtavalla huoltotiellä.

Tuulivoimala 28
Voimala sijoittuu turvekankaalla kasvavaan hieskoivikkoon. 

Puusto on nuorehkoa ja paikoin esiintyy myös mäntyä. 

Aluskasvillisuuden valtalajeja ovat puolukka, metsäimarre, 

metsäalvejuuri ja oravanmarja. Paikoin esiintyy myös me-

simarjaa. Tieto voimalan 28 sijoituspaikasta vahvistui muita 

sijoituspaikkoja myöhemmin, eikä maastotöiden aikaan ol-

lut käytettävissä tiesuunnitelmaa tämän voimalan osalta.

Tuulivoimala 29 
Kuivahkon kankaan kivennäismaasaareke, joka rajau-

tuu ojitettuun isovarpurämeeseen. Noin 10-vuotiasta 

kasvatusmetsämännikköä, jossa on sekapuuna koivua. 

Aluskasvillisuuden valtalajina on puolukka, muita lajeja 

mm. oravanmarja ja variksenmarja. Tieto voimalan 29 sijoi-

tuspaikasta vahvistui muita sijoituspaikkoja myöhemmin, 

eikä maastotöiden aikaan ollut käytettävissä tiesuunnitel-

maa tämän voimalan osalta. 

Kuva 11‑48 Nuorta mäntytaimikkoa voimalan 29 sijoituspaikalla.

Pohjoisempi sähköasema
Sähköasema ja sille johtava huoltotie sijoittuvat hiljattain 

tehdylle avohakkuulle. Maassa on runsaasti hakkuutähtei-

tä ja metsätyökoneiden ajourat näkyvät edelleen. Tuoreella 

kankaalla aluskasvillisuuden valtalajeja ovat mustikka ja 

puolukka. Tilan pohjoispuolella on noin 10-vuotiasta tiheää 

kasvatusmetsämännikköä, jossa on alikasvoksena kuusen-

Kuva 11‑47 Hieskoivikkoa turvekankaalla. Kuva 11‑49 Sähköasema sijoittuu metsänuudistusalan ja nuoreen 
männikön rajalle. 
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taimia. Sähköasema sijoittuu osittain tämän nuoren män-

nikön alueelle. Etelässä metsänuudistusala rajautuu varttu-

neeseen tuoreen kankaan kuusikkoon. Sähköaseman itä-

puolella on vanhoja metsittyneitä peltoja, jotka ovat lin-

nustollisesti rikasta aluetta.

Eteläisempi sähköasema
Sähköasema ja sille johtava huoltotieyhteys sijoittuvat hiljat-

tain kaadetulle metsänuudistusalueelle, jolta puut (mänty) 

olivat selvityksen aikaan vielä korjaamatta. Kenttäkerroksen 

valtalajeja ovat mustikka ja puolukka, muuttuneiden 

paahdeolosuhteiden vuoksi varvut ovat paikoin pahasti 

kuivuneita. Sähköasema sijoittuu lähelle Närpiö-Vaskiluoto 

voimajohtoa, josta sen erottaa kapea vyöhyke nuorta kas-

vatusmetsämännikköä.

11.4.4 Vaikutukset kasvillisuuteen ja 
luontotyyppeihin: VE1, VE2 ja VE3

11.4.4.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin

Suunnitelluilla tuulivoimaloiden rakentamiseen osoitetuil-

la alueilla ei ennakkotietojen tai maastokäyntien perus-

teella sijaitse luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luonto-

tyyppejä, metsälain 10 §:n mukaisia tärkeitä elinympäris-

töjä tai vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a §:n mukaisia kohteita. 

Suunnitelluista rakennuspaikoista merkittävimmät luonto-

arvot sijoittuvat voimaloiden numero 26 ja 9 läheisyyteen. 

Voimala numero 9 sijoittuu ojitetun lehtokorven alueelle. 

Luontotyyppinä lehtokorvet ovat uhanalaisia, mutta oji-

tuksista johtuen rakentamispaikan luontotyypin ominais-

piirteet ovat muuttuneet eikä se siten ole luonnontilainen 

luontotyyppi. Alueen jäljellä olevien luontoarvojen (varttu-

nutta järeää puustoa, kenttäkerroksen rehevä kasvillisuus) 

vuoksi tätä rakentamispaikkaa suositellaan kuitenkin siir-

rettäväksi esim. sen läheisyydessä sijaitseville metsänuudis-

tusalueille. On kuitenkin huomioitava, että voimalan sijoi-

tuspaikasta riippumatta vanhan metsän alueelle mahdolli-

sesti kohdistuu tulevaisuudessa metsänhakkuita.  

Myös voimalan 26 eteläpuolella sijaitsee arvokas luon-

tokohde, vanha kalliomännikkö ja uhanalaisen lajin pesä. 

Vanha kalliomännikkö on mahdollinen metsälain 10 §:n 

mukainen kohde. Voimalanpaikan ja kalliomännikön väli-

sen etäisyyden vuoksi rakentamistoimet ei arvioida aihe-

uttavan haitallisia vaikutuksia kalliomännikölle luontotyyp-

pinä. Voimalan siirron tarpeellisuutta alueen linnustollisten 

arvojen vuoksi on käsitelty kappaleessa 11.5. 

Muut suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat pääosin nuo-

rehkoihin hoidettuihin talousmetsiin, joilla ei esiinny erityi-

siä luontoarvoja. Metsätalouskäytöstä johtuen valtaosalla 

rakennuspaikoista niiden laadulliset tekijät ovat heiken-

tyneet verrattuna luonnontilaisesti kehittyneisiin metsiin. 

Rakentamispaikoilla esiintyvät luontotyypit eivät ole mää-

rällisesti tai laadullisesti uhanalaisiksi luokiteltuja luonnon-

tilaisia metsiä (Raunio ym. 2008). Rakentamispaikoilla esiin-

tyvien metsien erot luonnontilaisiin luontotyyppeihin ver-

rattuna näkyvät laadullisina eroina mm. puuston kerroksel-

lisuudessa, lahopuun määrässä sekä aikaisemman puusu-

kupolven esiintymisessä. Rakentamisen aikaisille kulumis-

vaikutuksille herkimmät alueet ovat kallioisilla alueilla sijait-

sevat voimalat 18 ja 22.

Rakentamisen myötä metsäautoteiden määrä alueella 

lisääntyy ja uudet huoltotiet pirstovat osaltaan Sidlandetin 

metsäaluetta. Alue koostuu kuitenkin nykyisellään pääosin 

talouskäytössä olevista metsäalueista ja metsäalueen ra-

kenteellista yhtenäisyyttä heikentää myös erittäin pirstou-

tunut tilajako. 

Hankealueen arvokkaista luontokohteista saarniesiin-

tymä sijaitsee olemassa olevan metsäautotien varrella. 

Painavien tuulivoimalakomponenttien kuljettamisen vuok-

si myös olemassa olevien teiden kantavuutta joudutaan li-

säämään. Rakentamistöiden suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon saarniesiintymän sijainti, jotta tähän arvokkaa-

seen luontokohteeseen kohdistuvilta haitallisilta vaikutuk-

silta voidaan välttyä. 

Vaihtoehto 1
Suurin osa tuulivoimaloista sijoittuu nuoriin mäntyvaltai-

siin talousmetsiin, joilla ei esiinny merkittäviä luontoarvo-

ja. Arvokkaimmat luontokohteet sijaitsevat tuulivoima-

lan 9 alueella sekä voimaloiden 26, 3 ja 5 läheisyydessä. 

Voimaloiden 3 ja 5 osalta vaikutukset voivat kohdistua lä-

hinnä voimaloiden läheisyydessä sijaitsevien varttuneiden 

kuusivaltaisten metsien eläinlajistoon, näiltä osin vaikutuk-

sia on käsitelty kappaleissa 11.5 ja 11.7. Myöskään voimalan 

26 läheisyydessä sijaitseva vanha kalliomännikkö ei etäisyy-

destä johtuen ole luontotyyppinä uhattuna, mutta alueen 

lintulajiston osalta tuulivoimalan vaikutuksia on käsitelty 

kappaleessa 11.5. Voimala numero 9 sijoittuu varttunee-

seen kuusivaltaiseen metsään. Mikäli voimala rakennetaan 

suunitelmien mukaisella paikalle, pienenee jäljellä olevan 

vanhan metsän pinta-ala noin 0,5 hehtaarilla.

Vaihtoehto 2
Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole suuria keski-

näisiä eroja. VE2:ssa voimalanpaikkojen määrä on kolme 

voimalaa vähäisempi. Rakennetun ympäristön pinta-ala 
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jää siten hieman vähäisemmäksi kuin vaihtoehdossa 1. 

Suunnitelmasta poistettujen voimaloiden rakentamispai-

koilla luontoarvot ovat kuitenkin tavanomaisia, eikä vaihto-

ehtojen VE1 ja VE2 luontotyppeihin kohdistuvien vaikutus-

ten välillä siten ole merkittäviä eroja. 

VE2:ssa suunnitellut huoltotieyhteydet ylittävät kolmes-

sa kohdassa Narnebäckenin.  Ylitysten rakentamisen vaiku-

tuksia puron vedenlaatuun on käsitelty kappaleessa 11.3. 

Jo nykyisellään useat metsäautotiet ja maantie ylittävät pu-

ron, jonka luonnontilaa ovat heikentäneet myös perkauk-

set. Puron ylitysten suunnittelu tulisi kuitenkin tehdä huo-

mioiden puron kalastollinen arvo sekä sen merkitys eläin-

ten kulkureittinä. 

Vaihtoehto 3
Hankevaihtoehdossa 3 voimaloiden määrä on 22, johtu-

en sen luonnonympäristölle aiheuttamat muutokset koh-

distuvat pinta-alaltaan pienemmälle alueelle kuin vaihto-

ehdoissa 1 ja 2. Vaihtoehdossa 3 myös voimalan numero 

26 läheisyydessä sijaitsevaan arvokkaaseen luontotyyppiin 

jää suurin suojavyöhyke, koska tässä  hankevaihtoehdossa 

poistettujen voimaloiden joukkoon kuuluvat myös voima-

lat numero 26 ja 23.

Voimaloiden vähäisemmästä määrästä johtuen hanke-

vaihtoehto 3 on luonnonympäristön kannalta suotuisin 

vaihtoehto. Voimalan numero 9 siirtoa tulisi harkita myös 

tässä hankevaihtoehdossa.

11.4.4.2 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset 
vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
Tuulivoimapuiston rakentamisen myötä osa hankealuees-

ta muuttuu rakennetuksi ympäristöksi, varsinainen raken-

nuspinta-ala on kuitenkin vain muutamia prosentteja koko 

hankealueen pinta-alasta. Tuulivoimapuistolla ei arvioida 

olevan käytönaikaisia vaikutuksia kasvillisuuteen ja luon-

totyyppeihin. Tuulivoimapuistot eivät toimintansa aikana 

normaalitilanteessa aiheuta päästöjä, jotka vaikuttaisivat 

rakentamisalueita ympäröivään kasvillisuuteen. 

11.4.4.3 Sähkönsiirron vaikutukset kasvillisuuteen ja 
luontotyyppeihin

Maalahden hankealueella uutta 110 kV voimajohtoa raken-

netaan vain noin 300 metriä, joka tarvitaan sähköasemien 

yhdistämiseksi hankealueen itälaidalle sijoittuvaan Närpiö-

Vaskiluoto voimajohtoon. Voimajohtosuunnitelmien val-

mistuttua selvitetaan maastokäynnillä voimajohtoreitin 

luontoarvot. Uusien rakennettavienn voimajohtojen vähäi-

sestä pituudesta johtuen sähkönsiirron vaikutukset kasvilli-

suuteen ja luontotyyppeihin jäävät vähäisiksi. 

11.4.5 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE 0

Mikäli tuulivoimapuistoa ei rakenneta, alueen kasvillisuus 

ja luontoarvot säilyvät nykyisellään. Luontoarvojen säilymi-

seen ja niiden kehittymiseen vaikuttavat alueella toteutet-

tava metsätaloustoimet.

11.4.6 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 
ja lieventäminen

Hankkeen kasvillisuusvaikutukset ovat suurimmillaan ra-

kentamisen aikana toiminnan aikaisten vaikutusten jäädes-

sä vähäisemmiksi. Kasvillisuusvaikutuksia voidaan ehkäistä 

rakentamisvaiheessa huolellisella huoltoteiden, maakaape-

leiden ja voimalinjan sijoitussuunnittelulla. Huoltotiestön 

rakentamisessa tulisi huomioida ja käyttää hyödyksi han-

kealueella oleva kattava nykyinen metsäautotieverkosto ja 

sijoittaa maakaapelit mahdollisuuksien mukaan huoltotei-

den yhteyteen. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa tulisi suo-

sia hankealueella sijaitsevia lukuisia metsänuudistusaloja.

Hankkeen haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöön 

voidaan lieventää rajaamalla rakentamistoimet mahdolli-

simman pienelle alueelle. Siirtämällä arvokkaimmille alueil-

le tai niiden välittömään läheisyyteen suunniteltuja voima-

loita voidaan vähentää arvokkaisiin luontokohteisiin koh-

distuvia vaikutuksia. Arvokkaimpien luontotyyppien alueel-

la on myös linnustollisia arvoja. Sijoituspaikkasuunnittelua 

tarkistamalla voidaan vähentää sekä luontokohteisiin että 

alueen pesimälinnustoon kohdistuvia vaikutuksia. 

11.4.7 Arvioinnin epävarmuustekijät

Selvityksiin tuovat epävarmuutta vuoden 2008 selvityksen 

ajoittumiseen syyskaudelle ja selvitysten pääpainon koh-

dentumiseen suunnitelluille voimaloiden ja huoltoteiden 

rakentamispaikoille. Maastotyöt tehtiin ajankohtana, jol-

loin käytettävissä oli  hankevaihtoehdon 1 mukainen tuu-

livoimaloiden ja huoltoteiden sijoituspaikkasuunnitelma. 

Hankkeen suunnittelun edetessä on muodostettu hanke-

vaihtoehdot 2 ja 3, joissa tuulivoimaloiden rakennuspaikois-

ta numerot 14,18, 19 ja 24 ovat siirtyneet ja uusia vaihtoeh-

toisia huoltotieyhteyksiä on esitetty. Epävarmuustekijöiden 

merkitys hankkeen vaikutusten arvioinnin kannalta arvioi-

daan kuitenkin vähäiseksi.

Hankealueella esiintyviä arvokkaita luontokohteita on 

tarkasteltu yleispiirteisesti. Hankealueen laajuudesta johtu-

en voi olla mahdollista, että hankealueella sijaitsee muita 

arvokkaita pienialaisia metsäluontokohteita, joita ei maas-

tokäyntien aikana havaittu. Hankealueella yleisistä ja inten-

siivisistä metsänhoitotoimenpiteistä johtuen epävarmuus-

tekijöiden arvioidaan jäävän kuitenkin vähäisiksi.
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11.5 Linnusto 

11.5.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Käytetty aineisto
Maalahden tuulivoimapuistoalueella laadittiin YVA-

menettelyn aikana linnustoselvitys, jossa kartoitettiin han-

kealueen pesimälinnustoa sekä arvioitiin alueen merkitys-

tä lintujen muuton kannalta. Selvitykset laadittiin yhteis-

työssä Merenkurkun lintutieteellisen yhdistyksen kans-

sa, jolloin arvioinnissa pystyttiin osaltaan hyödyntämään 

myös yhdistyksen havaintotietokantoja hankealueen osal-

ta. Lisäksi tietoja Maalahden tuulivoimapuistoalueen tun-

netuista merikotkan ja kalasääksen pesistä saatiin WWF:n 

Merikotkatyöryhmältä, joka vastaa Merenkurkun alueella 

merikotkakannan tilan seurannasta sekä pesäpaikkatieto-

jen keräämisestä.

Tehdyistä linnustoselvityksistä on laadittu erillisraportit 

(Vierimaa 2009, Kannonlahti 2009), jossa on kuvattu yksi-

tyiskohtaisemmin hankealueen linnustoa.  

Pesimälinnusto
Hankealueen pesimälinnusto kartoitettiin kesällä 2009 

käyttämällä maalinnuston inventoinnissa yleisesti käytet-

tyä kartoituslaskentamenetelmää (Koskimies & Väisänen 

1988). Laskentakertojen määrä vaihteli alueen eri osissa 

pääsääntöisesti 2−3. Kartoitukset suoritettiin huhti-kesä-

kuun välisenä aikana havaintopäivien painottuessa kuiten-

kin toukokuun loppuun, jolloin maalinnuston laulukausi 

on aktiivisimmillaan ja suurin osa lajeista siksi helpoiten ha-

vaittavissa. Laskennat suoritettiin pääsääntöisesti aamuisin, 

mutta alueella liikuttiin myös yöaikaan mm. mahdollisten 

pöllöreviirien kartoittamiseksi.

Inventointien avulla pyrittiin erityisesti selvittämään 

suojelullisesti merkittävien lajien esiintyminen hankealu-

eella. Näitä lajeja olivat erityisesti luonnonsuojelulain 46 § 

ja 47 § nojalla uhanalaisiksi tai erityisesti suojeltaviksi mää-

ritellyt lintulajit, Suomen lajien valtakunnallinen ja alueelli-

nen uhanalaisuusluokitus (Rassi ym. 2001) sekä Euroopan 

Unionin lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY) 

liitteen I lajit, joiden elinympäristöjä jäsenvaltioiden tulisi 

suojella erityistoimin.

Muuttolinnusto
Lintujen muuttoreittien sijoittumista sekä hankealu-

een kautta muuttavien lintujen määrää selvitettiin YVA-

menettelyn aikana erikseen kevät- ja syysmuuton aikaan 

maastoseurantojen avulla. Tarkkailun aikana kirjattiin ylös 

alueen kautta muuttava linnusto, eri lajien yksilömäärät sekä 

lintujen keskimääräiset muuttokorkeudet. Alueella ei ole ai-

emmin suoritettu säännöllistä muutonseurantaa, minkä ta-

kia vertailutietoja alueen muuttolinnustosta ei aikaisemmilta 

vuosilta ole saatavilla. Lintuharrastajat ovat kuitenkin jo vuo-

sikymmeniä seuranneet lintujen kevät- ja syysmuuttoa han-

kealueen pohjoispuolisella Söderfjärdenin meteorikraatte-

rilla sekä Petolahden peltoaukealla alueen lounaispuolella, 

mikä on osaltaan parantanut käsitystä Vaasan ja Korsnäsin 

välisellä vyöhykkeellä muuttavista lintulajeista sekä niiden 

muuttaja- ja lepäilijämääristä paikallisilla peltoalueilla. 

Hankealueen kautta kulkevaa kevätmuuttoa seurat-

tiin kevään 2009 aikana kaikkiaan 10 päivän ajan (noin 70 

tuntia) 2.4.–20.5. välisenä aikana. Muutonseurantaa tehtiin 

huhtikuun alkupuolelle sijoittuvalla muuttojaksolla (7 työ-

päivää) sekä yksittäisinä päivinä huhtikuun lopusta tou-

kokuun puoleenväliin ulottuvalla jaksolla (3 työpäivää). 

Kevätmuuttoa tarkkailtiin pääsääntöisesti kahdelta havain-

topisteeltä, jotka olivat Majorsbackenin avoin mäkialue 

suunnittelualueen eteläpuolella sekä alueen kaakkoispuo-

lella sijaitsevan sora-aseman murskekasa. Majorsbackenin 

ja sora-aseman lisäksi muuttoa tarkkailtiin kokeiluluontoi-

sesti myös kolmelta muulta kohteelta (Hudholmsberget, 

Hudholmin satamalahti sekä Åminnen pellot), mutta näi-

den paikkojen havainnointi oli kokeiluluontoisempaa ja pai-

nottui lähinnä yksittäisiin lajeihin, esimerkiksi Hudholmin 

satamalahdessa rannikkoa pitkin muuttaviin merihanhiin 

ja kyhmyjoutseniin.

Lintujen syysmuuttoa seurattiin syksyn 2009 aikana 10 

päivänä (noin 70 tuntia) havainnoinnin ajoittuessa 3.9.–

30.10. väliselle ajalle. Seurantaa suoritettiin käyttäen kol-

mea havaintopaikkaa, jotka olivat kevätmuuton seuran-

nassa käytetyt Majorsbackenin voimalinja ja alueen kaak-

koispuolella sijaitsevan sora-aseman murskekasa sekä uu-

tena seurantakohteena Söderfäjrdenin pohjoispuolella si-

jaitseva Öjbergetin näkötorni, josta aukeaa laaja näkymä 

koko Söderfjärdenin alueelle sekä sen eteläpuolelle kohti 

suunniteltua tuulivoimapuistoaluetta. Söderfjärdenin teh-

dyn havainnoinnin tavoitteena oli erityisesti antaa yleisku-

va alueella ruokailevien kurkien lentokäyttäytymisestä sekä 

niiden lentosuunnista suhteessa Maalahden tuulivoimala-

alueeseen.
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Arviointimenetelmät
Suunnitellun tuulivoimapuiston vaikutuksia linnustoon 

tarkasteltiin YVA-menettelyn aikana erikseen pesivän ja 

muuttavan linnuston osalta hyödyntämällä laajasti tutki-

mustietoa tuulivoimaloiden mahdollisista vaikutuksista lin-

nustoon ja eri lintulajeihin. Vaikutusten arvioinnissa keskei-

sessä asemassa olivat erityisesti uhanalaiset linnusto sekä 

muut linnustonsuojelun kannalta merkittävät lintulajit. 

Pesimälinnustovaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin erik-

seen hankkeen toteuttamisen aiheuttamia elinympäristö-

muutoksia ja niiden merkitystä alueen pesimälinnustolle 

sekä myös tuulivoimaloiden mahdollisia häiriö- ja törmä-

ysvaikutuksia. Arvioinnit tehtiin hyödyntämällä maailmalla 

tehtyjä tutkimuksia tuulivoimapuistojen vaikutuksista eri-

tyisesti metsäisten alueiden pesimälinnustoon. 

Hankealue sijoittuu pääosin metsävaltaiselle kivennäis-

maa-alueelle, jolla ei ennakkotietojen perusteella sijaitse 

muuttolintujen kannalta potentiaalisia kerääntymä- tai le-

päilyalueita. Vaikutusten arvioinnissa keskeisessä asemassa 

ovat niiden osalta erityisesti tuulivoimaloiden vaikutukset 

lintujen muuttoreitteihin sekä mahdolliset törmäysvaiku-

tukset. Kirjallisuustietojen ohella tuulivoimaloiden muutto-

linnuille aiheuttaman törmäysriskin suuruusluokkaa arvi-

oitiin YVA-menettelyn aikana käyttämällä Skotlannissa ke-

 
Kuva 11‑50. Maalahden tuulivoimapuistoalueen muuton seurannassa käytetyt havaintopaikat  
(1 = Majorsbacken, 2 = sora-asema, 3 = Hudholmsberget, 4 = Hudholmin satamalahti, 5 = Åminnen pellot).
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hitettyä törmäysriskimallia (Band ym. 2007). Mallissa hank-

keen aiheuttaman törmäysriskin suuruutta arvioidaan tuu-

livoimala-alueen läpi muuttavien lajien yksilömäärän sekä 

lajikohtaisten törmäystodennäköisyyksien avulla. Bandin 

mallissa törmäysriskin arviointi perustuu lintujen fyysi-

siin sekä voimaloiden teknisiin ominaisuuksiin, eikä siinä 

pystytä yksityiskohtaisesti huomioimaan esimerkiksi lin-

tujen suorittamia väistöliikkeitä törmäysten välttämisek-

si. Väistöliikkeiden huomioimiseksi mallissa käytetään nk. 

väistökertoimia (avoidance rate), joiden avulla määritel-

lään tuulivoimalat kiertävien tai väistävien yksilöiden osuus 

alueen läpi muuttavien lintujen kokonaismäärästä. Hyvissä 

sääolosuhteissa tuulivoimalat näkyvät yleensä varsin etääl-

le sijaintipaikaltaan, minkä takia linnuilla on hyvät mahdol-

lisuudet havaita voimalat ajoissa ja sovittaa lentoratansa 

siten, etteivät ne joudu tarpeettomasti lentämään vaara-

vyöhykkeellä. Yleensä laskennassa käytetään 95 % väistö-

kerrointa (ts. 95 % osaa välttää törmäykset tuulivoimaloi-

den kanssa), jonka on kuitenkin arvioitu useiden lajien osal-

ta olevan aliarvio lintujen todellisesta väistökyvystä (mm. 

Desholm & Kahlert 2005, Fernley 2009)

Törmäysriskiä arvioidaan mallissa kaksiulotteisen ta-

soprojektion avulla, jonka koon määrittelevät osaltaan 

hankealueen rajat sekä tuulivoimaloiden lukumäärä. 

Maalahden hankkeessa tarkastellun tason leveydeksi mää-

riteltiin 2,98 km (hankealueen leveys) ja korkeudeksi 200 

metriä (tuulivoimaloiden toimintakorkeuden maksimi). 

Alueen kautta muuttavista lajeista Bandin mallia sovellet-

tiin laulujoutsenen, merihanhen, kurjen, töyhtöhyypän, se-

pelkyyhkyn ja naurulokin törmäysriskin arviointiin. Arviot 

lajien yksilömääristä muodostettiin kerätyn muuttolintuai-

neiston perusteella seuraavasti:

Suoraan kevätmuuton tarkkailun mukainen yksilömää-•	

rä (laulujoutsen, merihanhi)

Suoraan syysmuuton tarkkailun mukainen yksilömäärä •	

(kurki)

Havaintojakson keskimääräisen muuttotiheyden (yks./•	

tunti), päivittäisen muuttoaktiivisuuden (n. 10 tuntia/

vrk) ja eri lajien voimakkaimman muuttokauden arvioi-

dun pituuden (30 vrk) perusteella laskettu arvio alueen 

kautta muuttavien yksilöiden määrästä (sepelkyyhky, 

töyhtöhyyppä, naurulokki)

Arviot eri lajien muuttajamäärästä laskettiin eri tavoin •	

johtuen havainnoinnin erilaisesta ajoittumisesta niiden 

pääasialliselle muuttojaksolle. Laulujoutsen, merihan-

hen ja kurjen lukumääräarviona käytettiin suoraan 

havainnoinnissa havaittujen yksilöiden lukumääriä, 

koska havainnointi ajoittui niiden pääasiallisen muuton 

ajankohtaan. Sen sijaan sepelkyyhkyn, naurulokin ja 

töyhtöhyypän osalta muutto jatkui vielä merkittävissä 

määrin myös muutontarkkailun päättymisen jälkeen, 

minkä takia niiden yhteismäärä on todellisuudessa 

todennäköisesti havaittua suurempi. Muuttotiheyksiin 

perustuvien arvioiden avulla tarkkailun ulkopuolella 

tapahtuneen muuton merkitys pyrittiin näin ottamaan 

huomioon. Kurjen osalta hankealueen kautta muut-

tavien kurkien lukumäärää arvioitiin Söderfjärdenin 

kurkimäärän avulla. Syksyllä 2009 hankealueella 

havaittiin vain pieniä määriä Söderfjärdeniltä nousseita 

kurkia muuton kulkiessa pääosin Pohjanlahden ranta-

viivassa hankealueen länsipuolella. Havaittujen kurkien 

kokonaismäärät olivat kokonaisuudessaan hyvin pieniä, 

minkä takia luotettavien johtopäätösten vetäminen on 

tässä yhteydessä hankalaa. Törmäysriskien arvioimiseksi 

20 % Söderfärdeniltä lähtevistä kurjista arvioitiin muut-

tavan alueen kautta.

Käytetty malli sekä siinä käytetyt oletukset on kuvattu yksi-

tyiskohtaisemmin Bandin ym. (2007) teoksessa. 

11.5.2 Vaikutusmekanismit

Tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon on viime vuosi-

kymmenien aikana tutkittu varsin paljon erityisesti Saksassa 

ja Yhdysvalloissa, mikä on osaltaan parantanut käsitystä 

niiden mahdollisista haitoista sekä keinoista, joilla haittoja 

pystytään tuulivoimaloiden sijoituspaikan valinnalla ja tek-

nisellä suunnittelulla vähentämään. Suomessa tuulivoima-

loiden vaikutuksia linnustoon on tähän mennessä tutkittu 

varsin vähän maahamme rakennettujen tuulivoimapuisto-

jen pienestä määrästä johtuen. 

Yleisesti tuulivoimaloiden vaikutukset lintuihin ja linnus-

toon voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan, joiden vaikutus-

mekanismit ovat erilaiset. Nämä vaikutusluokat ovat:

1. Tuulivoimapuiston rakentamisen aiheuttamien elinym-

päristömuutosten vaikutukset alueen linnustoon

2. Tuulivoimapuiston aiheuttamat häiriö- ja estevaikutuk-

set lintujen pesimä- ja ruokailualueilla, niiden välisillä 

yhdyskäytävillä sekä muuttoreiteillä

3. Tuulivoimapuiston aiheuttama törmäyskuolleisuus ja 

sen vaikutukset alueen linnustoon ja lintupopulaatioi-

hin

Tuulivoimapuiston sijoitusalueen luonne määrittelee osal-

taan sen, mitkä tekijät nousevat hankkeen linnustovaiku-

tusten kannalta merkittävimpään asemaan. 
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Törmäysriskit
Tuulivoimaloiden aiheuttamista linnustovaikutuksista eni-

ten huomiota on julkisuudessa viime vuosina saanut voi-

maloiden linnuille synnyttämä törmäysriski sekä niistä joh-

tuva lintukuolleisuus, jota aiheuttavat sekä lintujen yhteen-

törmäykset varsinaisten tuulivoimaloiden mutta myös tuu-

livoimapuistoon liittyvien muiden rakenteiden, kuten säh-

könsiirrossa käytettävien voimajohtojen, kanssa. Tehtyjen 

tutkimusten perusteella törmäyskuolleisuus on suurella 

osalla tuulivoimapuistoalueista kuitenkin suhteellisen pieni 

sen käsittäessä korkeintaan yksittäisiä lintuja voimalaa kohti 

vuodessa (Percival 2005, Koistinen 2004). Tutkimusten pe-

rusteella suurin osa lintulajeista pystyy varsin tehokkaasti 

väistämään vastaantulevia tuulivoimaloita tai lentämään 

riittävän etäällä niistä välttääkseen mahdolliset törmäyk-

set, mikä vähentää osaltaan voimaloiden aiheuttamaa lin-

tukuolleisuutta. Esimerkiksi Flanderin tuulivoimapuistoalu-

eella Belgiassa tehdyssä tutkimuksessa törmäystodennä-

köisyyden on arvioitu olevan kaikilla lokki- ja tiiralajeilla alle 

0,2 % voimaloiden maksimikorkeuden ja vedenpinnan väli-

sellä alueella lentävien yksilöiden osalta (Everaert & Kuijken 

2007). Kirjallisuudessa on kuitenkin esitetty myös joitakin 

esimerkkejä korkeista törmäyskuolleisuuksista uhanalai-

sille tai herkille lajeille (mm. Belgian Zeebrugge, Espanjan 

Navarra ja Yhdysvaltojen Altamont Pass), jotka korostavat 

osaltaan tuulivoimaloiden sijoituspaikan ja niiden teknisen 

suunnittelun tärkeyttä törmäysvaikutusten ehkäisemisek-

si. Julkisuudessa esitetyt poikkeuksellisen korkeat törmä-

yskuolleisuuden arvot on yleensä raportoitu alueilta, joilla 

lintujen lentoaktiivisuus on luontaisesti korkea ja joilla suu-

ri määrä tuulivoimaloita on sijoitettu usein kyseenalaisesti 

lintujen aktiivisten lentoalueiden läheisyyteen (mm. solat, 

harjanteet, lintujen muuttoa ohjaavat johtoreitit). 

Voimakkaimmin tuulivoimapuiston aiheuttaman törmä-

ysriskin suuruuteen vaikuttavat yleisesti alueella vallitsevat 

sääolosuhteet, yleinen topografia ja maastonmuodot, tuuli-

voimapuiston koko, rakennettavien tuulivoimaloiden koko, 

rakenne ja pyörimisnopeus sekä alueen lintumäärät ja nii-

den lentoaktiivisuus. Ympäristöolosuhteiden lisäksi eri lin-

tulajien alttius yhteentörmäyksille tuulivoimaloiden kanssa 

vaihtelee huomattavasti myös lajin fyysisten ominaisuuksi-

en ja lentokäyttäytymisen mukaan suurimman riskin koh-

distuessa erityisesti isokokoisiin ja hidasliikkeisiin lintulajei-

hin, joiden mahdollisuudet nopeisiin väistöliikkeisiin ovat 

rajatummat. Isojen lintujen alttiutta tuulivoimaloiden aihe-

uttamille ympäristömuutoksille korostaa osaltaan niiden 

hidas elinkierto ja pieni lisääntymisnopeus, minkä takia jo 

pienikin aikuiskuolleisuuden lisäys voi vaikuttaa niiden po-

pulaatiokehitykseen ja säilymismahdollisuuksiin alueella. 

Ihmisen toiminnasta linnuille aiheutuvan törmäysvaa-

ran kannalta tuulivoimaloiden merkitys voidaan kuitenkin 

nähdä varsin vähäisenä, mikä johtuu osaltaan tuulivoima-

loiden pienestä määrästä suhteessa muihin ihmisen pys-

tyttämiin rakennuksiin ja rakenteisiin. Maa-alueilla ihmisen 

rakenteista merkittävimmän uhan linnuille Suomessa ai-

heuttavat erityisesti törmäykset tieliikenteen sekä raken-

nusten kanssa, joiden on arvioitu aiheuttavan yhdessä liki 

5 miljoonan linnun kuoleman vuosittain (Taulukko 11-2). 

Vastaavasti merialueilla lintukuolemia aiheuttavat erityi-

sesti yöaikaan valaistut majakat, joiden luota on vilkkaan 

muuttoyön jälkeen löydetty pahimmillaan jopa satoja kuol-

leita lintuyksilöitä, jotka ovat joko törmänneet majakkara-

kennukseen tai lentäneet itsensä väsyksiin majakan va-

lon ympärillä ja nääntyneet kuoliaaksi. Majakoiden osalta 

törmäysriskiä kasvattaa erityisesti niissä käytetty valo, joka 

houkuttelee yömuutolla olevia lintuja puoleensa (nk. ma-

jakkaefekti). Tuulivoimaloissa käytetyt lentoestevalot eivät 

tehokkuudessaan yllä läheskään majakoiden vastaaviin, 

minkä takia majakoiden tapaisia lintujen massakuolemia ei 

niiden osalta ole havaittu.

Taulukko 11‑2. Lintujen arvioidut törmäyskuolleisuusmäärät ihmisten 
pystyttämien rakenteiden ja tieliikenteen kanssa (Koistinen 2004)

Törmäyskohde Lintukuolemat/vuosi

Sähköverkko 200	000

Puhelin-	ja	radiomastot 100	000

Rakennukset	yöllä 10	000

Rakennukset	päivällä	(ml.	ikkunat) 500	000

Majakat	ja	valonheittimet 10	000

Suomen	nykyiset	tuulivoimalat	(n.	120	kpl) 120*

Tieliikenne 4	300	000

*)	arvio	päivitetty	tuulivoimaloiden	nykyistä	lukumäärää	vastaavaksi.

Häiriö- ja estevaikutukset
Törmäyskuolleisuuden ohella linnustovaikutuksia voi tuu-

livoimarakentamisesta aiheutua myös lintujen yleisen häi-

riintymisen ja estevaikutusten kautta, jotka voivat osaltaan 

muuttaa lintujen vakiintuneita käyttäytymismalleja han-

kealueella ja sen lähiympäristössä. Häiriöllä (häiriintymisel-

lä) tarkoitetaan tässä yhteydessä lintujen yleistä siirtymistä 

kauemmas rakennettavien tuulivoimaloiden läheisyydestä, 

mikä voi rajoittaa linnuille soveltuvien ruokailu- tai lisäänty-
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misalueiden määrää sekä vaikeuttaa niiden ravinnonsaan-

tia ja pesäpaikkojen löytämistä. Tuulivoimaloista linnuil-

le aiheutuvia häiriötekijöitä voivat olla esimerkiksi ihmis-

toiminnan lisääntyminen hankealueella, tuulivoimaloiden 

synnyttämä melu sekä tuulivoimarakenteiden linnuille ai-

heuttamat visuaaliset vaikutukset, joista kahden viimeisen 

voidaan ennakoida kuitenkin vakiintuvan tuulivoimapuis-

ton rakentamisen jälkeisten vuosien aikana.

Lintujen häiriöherkkyydessä on tutkimuksissa havait-

tu voimakasta lajikohtaista vaihtelua sen vaihdellessa alle 

kymmenistä metreistä (mm. meriharakka, töyhtöhyyp-

pä, valkoposkihanhi, sinisuohaukka, harmaalokki) 1−2 ki-

lometriin (mm. kuikkalinnut ja mustalintu merialueella). 

Suurimmaksi tuulivoimaloista aiheutuva häiriintyminen 

on arvioitu lepäilevillä ja ruokailevilla linnuilla, jotka eivät 

välttämättä ole tottuneet tuulivoimaloiden läsnäoloon alu-

eella. Pesivän linnuston osalta vaikutukset ovat vastaavasti 

olleet pääosin pienempiä. Yleisesti tuulivoimaloiden aihe-

uttamien häiriövaikutusten maksimietäisyydeksi on kirjalli-

suudessa esitetty 500–600 metriä, jonka ulkopuolella mer-

kittäviä häiriövaikutuksia ei pitäisi esiintyä kuin poikkeus-

tapauksissa.

Pesimä- ja ruokailualueisiin kohdistuvien vaikutusten 

ohella tuulivoimapuistot voivat synnyttää myös estevaiku-

tuksia, joissa voimalat tai voimala-alueet estävät lintuja käyt-

tämästä niille vakiintuneita muutto- tai ruokailulentoreitte-

jä. Tällöin linnut voivat joutua kiertämään niiden reitille tu-

levan esteen, millä voi erityisesti suurien tuulivoimapuisto-

jen ja lintujen säännöllisten lentoreittien kohdalla olla mer-

kitystä lintujen vuorokausittaisen energiantarpeen ja tätä 

kautta edelleen yleisen elinkyvyn kannalta. Muuttolintujen 

osalta yksittäisestä tuulivoimapuistoalueesta ja sen väis-

tämisestä aiheutuvan matkanlisäyksen merkitys lintujen 

muutonaikaiseen energiankulutukseen on kokonaisuu-

dessaan arvioitu varsin pieneksi, joskin myös tämän vaiku-

tuksen suuruus voi korostua lintujen muuttoreitille osuvien 

tuulivoimapuistoalueiden määrän kasvaessa.

Elinympäristömuutokset
Tuulivoimapuiston aiheuttamat suorat elinympäristömuu-

tokset ovat yleensä melko pieniä johtuen tuulivoimaloi-

den pienestä maa-alan tarpeesta. Paikkakohtaisesti suo-

rien elinympäristömuutosten merkitys alueen linnuston 

kannalta voi kuitenkin korostua poikkeustilanteissa, jos 1) 

rakennustoimet kohdistuvat erityisen herkkiin tai alueen 

kannalta harvinaisiin elinympäristöihin, 2) rakennustoi-

mien muutokset ulottuvat myös varsinaisten rakennusalo-

jen ulkopuolelle esimerkiksi muuttuneiden hydrologisten 

olosuhteiden kautta, 3) tuulivoimarakenteet tarjoavat elin-

ympäristöjä uusille tai alueella muuten harvalukuisille la-

jeille, mikä siten mahdollistaa näiden lajien runsastumisen, 

tai 4) tuulivoimarakentaminen aiheuttaa huomattavaa elin-

ympäristöjen pirstoutumista, erityisesti teiden ja voimalin-

jojen vaikutus, jota tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriö- ja 

estevaikutukset osaltaan korostavat. 

11.5.3 Linnuston nykytila

11.5.3.1 Pesimälinnusto
Maalahden suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu Åminnen 

ja Öjnan väliselle metsäalueelle. Pesimälinnustoltaan alue 

on metsätalous- ja avohakkuutoimista johtuen monin pai-

koin varsin karua sen koostuessa pääasiassa havu- ja seka-

metsille tyypillisistä varpuslintulajeista (mm. peippo, paju-

lintu sekä erilaiset tiaiset ja rastaat). Suurimpia linnustotihe-

ydet ovat erityisesti hankealueen pohjoisosien varttuneem-

milla kuusimetsäalueilla, joissa metsälajisto on myös selväs-

ti muuta hankealuetta monipuolisempaa. Perinteisemmän 

metsälajiston ohella hankealueen pohjoisosissa havaittiin 

mm. useita tiltaltin, mustapääkertun ja peukaloisen revii-

rejä. Tiltaltti esiintyy koko hankealueella hyvin runsaana lu-

kuun ottamatta avohakkuu- ja taimikkoalueita lajin reviiri-

määrän noustessa suunnittelualueella yli 50. Eteläosistaan 

hankealue rajautuu Majorsbackenin louhikkoiseen kallio-

alueeseen, jonka puusto on pääasiassa vanhaa mäntymet-

sää, jossa on lisäksi runsaasti tikkojen suosimia, pystyyn 

kuolleita kolopuita. 

Päiväpetolinnuista hankealueella pesi vuonna 2009 var-

pushaukka, mutta sen lisäksi alueen läheisyydessä sijaitsi 

kuluneena kesänä myös mm. hiiri- ja tuulihaukan sekä pie-

kanan reviirit. Näiden lajien pesäpuita ei alueelta kuiten-

kaan löydetty. Myyräkannat olivat alkuvuodesta 2009 kor-

kealla, minkä takia myös pöllökannat olivat lähes koko ete-

läisessä Suomessa korkealla. Haukkojen ohella hankealu-

eella ja sen lähiympäristössä havaittiin kevään 2009 useita 

varpus-, viiru- ja helmipöllöreviirejä, joista kahden ensim-

mäisen osalta tehtiin pesä- tai poikuehavaintoja myös ke-

säaikaisissa pesimälinnustoinventoinneissa. Havaitut pöllö-

reviirit painottuvat erityisesti alueen pohjois- ja länsiosiin 

Öjnan ja Dervisskogenin alueelle. 

Kaikkiaan hankealueella esiintyy tehdyn linnustoselvi-

tyksen perusteella 21 eri suojeluluokituksissa mainittua la-

jia, joista joidenkin pesiminen alueella vuosittain on kuiten-

kin epävarmaa (Taulukko 11-3). Suomen lajien uhanalai-
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suusluokituksessa (Rassi ym. 2001) näistä lajeista kaikkiaan 

kolmen, merikotkan, käenpiian ja tiltaltin, tila määritellään 

nykyisin vaarantuneeksi (VU) ja vastaavasti 8 silmälläpidet-

täviksi (NT).  Silmälläpidettävien lajien kantoja pyritään ny-

kyisin tarkkailemaan lajien havaitun vähenemisen vuoksi 

vaikka ne eivät vielä täytäkään uhanalaisuuden kriteere-

jä. Valtakunnallisesti uhanalaisten lajien ohella suunnitte-

lualueella havaittiin kaikkiaan seitsemän eteläboreaalisella 

Lounaismaan ja Pohjanmaan rannikon vyöhykkeellä (vyö-

hyke 2a) alueellisesti uhanalaista lajia. Alueella havaituista 

lajeista kaksi, merikotka ja käenpiika, kuuluvat luonnonsuo-

jelulain 46 § ja 47 § nojalla uhanalaisiin tai erityisesti suojel-

taviin lajeihin, kun taas EU:n lintudirektiivin liitteessä I mai-

nittuja lajeja pesii alueella kaikkiaan 12. 

Suojelullisesti merkittävät lajit ovat pääasiassa varttu-

neempien kuusimetsien lajeja, joille soveliaiden elinym-

päristöjen osuus on vähentynyt erityisesti metsätaloustoi-

Taulukko 11‑3 Maalahden tuulivoimapuistoalueella ja sen välittömässä läheisyydessä pesivät, suojelullisesti merkittävät lajit. Runsaus = Lajin runsaus 
suunnittelualueella, (+) = ei välttämättä pesi suunnittelualueella, + = 1−5 pesivää paria, ++ = 5−10 pesivää paria, +++ = yli 10 pesivää paria. Lajin 
uhanalaisuus = lajin uhanalaisuusluokitus Suomessa, NT = silmälläpidettävä laji, RT = eteläboreaalisella Lounaismaan ja Pohjanmaan rannikon 
vyöhykkeellä (vyöhyke 2a) alueellisesti uhanalainen laji. Luonnonsuojelulaki = Luonnonsuojelulain 46 § ja 47 § nojalla uhanalaiset (U) ja erityisesti 
suojeltaviksi määritellyt (E) lajit. Direktiivilaji = EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji.

Laji Runsaus Uhanalaisuus Luonnonsuojelulaki Lintudirektiivi

Laulujoutsen	(Cygnus	cygnus)	 + - - x

Pyy	(Bonasa	bonasia) ++ - - x

Teeri		(Tetrao	tetrix) ++ NT - x

Metso	(T.	urogallus)	 + NT,	RT - x

Riekko	(Lagopus	lagopus) (+) RT - -

Merikotka	(Haliaetus	albicilla) (+) VU E x

Tuulihaukka	(Falco	tinnunclus) (+) NT,	RT - -

Kurki	(Grus	grus) + - - x

Taivaanvuohi	(Gallinago	gallinago)	 ++ RT - -

Isokuovi	(Numenius	arquata) + RT - -

Käki	(Cuculus	canorus) + NT - -

Varpuspöllö	(Glaucidium	passerinum)	 + - - x

Viirupöllö	(Strix	uralensis) + - - x

Helmipöllö	(Aegolius	funereus) + - - x

Käenpiika	(Jynx	torquilla)	 + VU U -

Palokärki	(Dryocopus	martius)	 ++ - - x

Pohjantikka	(Picoides	tridactylus)	 + NT,	RT - x

Pensastasku	(Saxicola	rubetra) + NT - -

Kivitasku	(Oenanthe	oenanthe)	 + NT - -

Tiltaltti	(Phylloscopus	collybita) +++ VU - -

Pikkulepinkäinen	(Lanius	collurio) + NT,	RT - x

mien seurauksena. Eri suojeluluokituksissa mainituista la-

jeista tuulivoimapuiston kannalta merkittävin on merikot-

ka, jolta tunnetaan alueelta yksi reviiri. Hankealueelta on tie-

dossa yksi merikotkan pesäpuu, jonka lisäksi hankealueen 

läheisyydestä löydettiin kuluneena kesänä toinen, merikot-

kaparin asuttama pesäpuu. Hankealueella olevassa puussa 

ei tänä vuonna pesitty. On todennäköistä, että nämä pesä-

puut kuuluvat saman kotkaparin reviiriin. Merikotkan pesä-

puut on rauhoitettu luonnonsuojelulain 39 § nojalla.

11.5.3.2 Kevätmuutto
Maalahden alueella merkittävin lintujen muuttoa ohjaa-

va tekijä on Pohjanlahden rannikkoa, jonka kautta muut-

taa vuosittain huomattavia määriä sekä Pohjanmaan mutta 

myös Pohjois-Lapin ja Jäämeren alueella pesiviä lintulaje-

ja. Pohjanlahden rannikkoa seuraavista lajeista mm. hanhi-

en, sorsa- ja lokkilintujen sekä kahlaajien muutto painottuu 
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yleensä selkeästi meren puolelle, minkä takia niiden määrät 

ovat sisämaan puolelle sijoittuvalla hankealueella vähäisiä. 

Poikkeuksen tähän tekevät kuitenkin laulujoutsen ja met-

sähanhi, joiden muuttoreitit eivät välttämättä noudattele 

rannan muotoja, vaan suuntautuvat selkeämmin koilliseen 

osin myös suunnittelualueen ylitse. Laulujoutsenia havait-

tiin kevätmuuton seurannassa kaikkiaan 470. Metsähanhen 

osalta havainnointia ei lajin päämuuttokauden aikaan huh-

tikuun puolen välin aikaan ollut. 

Runsaslukuisimmin hankealueen kautta muuttaa keväi-

sin erityisesti varpuslintuja, sepelkyyhkyjä sekä töyhtöhyyp-

piä, joiden muuttajamäärät voivat nousta tuhansiin yksilöi-

hin. Muutto ei näillä lajeilla usein kuitenkaan kohdistu sel-

keästi rajatuille muuttoreiteille, vaan se jakaantuu varsin 

laajaksi rintamaksi merenrannikon ja suunnitellun tuulivoi-

mapuistoalueen välille. Suurimpia hankealueen muuttavat 

yksilömäärät olivat keväällä 2009 erityisesti sepelkyyhkyllä, 

jonka muutosta noin 70 % arvioitiin ylittävän suunnitellun 

hankealueen. Varpuslintujen muuttoreitit vaihtelevat jon-

kin verran lajien välillä, mutta esimerkiksi rastaiden muutto-

reitit näyttäisivät noudattelevan pääsääntöisesti sepelkyyh-

kyn vastaavia niiden muuton suuntautuessa suurimmaksi 

osaksi suunnitellun tuulivoimapuistoalueen yli. Sen sijaan 

valtaosa pienemmistä varpuslintulajeista, mm. peippolin-

nut ja kiuru, ohittaa suunnitellun hankealueen sen länsi-

puolelta parvien jatkaessa matkaansa Majorsbackenin jäl-

keen suoraan pohjoiseen Öjnan peltoaukeita seuraillen. 

Petolinnuista merikotkia liikkuu alueella säännöllises-

ti. Yhteensä alueella havaittiin kevätmuuton seurannan 

aikana 17 eri yksilöksi tulkittua merikotkaa, jotka saapui-

vat tuulivoimapuistoalueella pääasiassa etelästä tai lou-

naasta ja liukuivat alueen yli jääden usein kaartelemaan 

Haiknemossenin päälle. Raippaluodosta saapuvat yksilöt 

jäävät havaintojen mukaan sen sijaan usein kaartelemaan 

Söderfjärdenin ympäristöön, eivätkä siksi vietä juurikaan 

aikaa suunnitellulla tuulivoima-alueella. Osaltaan merikot-

kan käyttäytymistä Maalahden hankealueella selittää sille 

soveliaiden saalistusalueiden, mm. vesistöt tai lintujen le-

vähdysalueet, pieni määrä, minkä takia alue ei houkuttele 

alueen ohittavia merikotkia jäämään alueelle. Hankealueen 

ylittävien merikotkien lentokorkeudet olivat pääasiassa var-

sin suuria niiden vaihdellessa seurantojenperusteella ylei-

sesti 150–500 metriin. Merikotkan ohella Maalahden tuu-

livoimapuistoalueen kautta muuttaa keväisin myös pieniä 

määriä mm. hiirihaukkoja ja piekanoja. Piekanan pääasial-

linen muuttoreitti näyttää kuitenkin kulkevan rantaviivaa 

seuraillen kohti Raippaluotoa, minkä takia ne ohittavat alu-

een usean kilometrin etäisyydeltä sen länsipuolelta. 

Hankealueella ei sijaitse muuttolinnuston kannalta tär-

keitä lepäily- tai ruokailualueita, jotka lisäisivät merkittävästi 

lintujen lentoaktiivisuutta tuulivoimala-alueella kevätmuu-

ton aikaan. 

Taulukko 11‑4 Yhteenveto kevätmuuton kannalta merkittävistä lajeista 
ja niiden havaituista yksilömääristä Maalahden tuulivoimapuistoalueella 
keväällä 2009

Laji Muuttajamäärä

Laulujoutsen	(Cygnus	cygnus) 470

Kyhmyjoutsen	(C.	olor)	 17

Metsähanhi	(Anser	fabalis)	 37

Merihanhi	(A.	anser)	 240

Sinisorsa	(Anas	platyrhychos)	 12

Isokoskelo	(Mergus	merganser) 6

Merimetso	(Placrocorax	carbo) 49

Merikotka	(Haliaeetus	albicilla) 17

Maakotka	(Aquila	chrysaetos) 1

Hiirihaukka	(Buteo	buteo)	 11

Piekana	(B.	lagopus)	 7

Sääksi	(Pandion	haliaetus)	 1

Varpushaukka	(Accipiter	nisus)	 7

Kurki	(Grus	grus) 198

Töyhtöhyyppä	(Vanellus	vanellus)	 846

Naurulokki	(Larus	ridibundus) 896*

Kalalokki	(L.	canus) 57

Harmaalokki	(L.	argentatus)	 236

Sepelkyyhky	(Columba	palumbus)	 3431*

Kiuru	(Alauda	arvensis) 457*

*lukumäärä	voi	sisältää	myös	paikallisia	yksilöitä
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Kuva 11‑51  Laulujoutsenen kevätmuuttoreitit suunnittelualueella

 
Kuva 11‑52  Piekanan ja kurjen kevätmuuttoreitit suunnittelualueella

 
Kuva 11‑53 Sepelkyyhkyn kevätmuuttoreitit suunnittelualueella

 
Kuva 11‑54 Varpuslintujen kevätmuuttoreitit suunnittelualueella
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11.5.3.3 Syysmuutto

Hankealueen kautta kulkeva syysmuutto on tehdyn sel-

vityksen perusteella pääosin kevättä hajanaisempaa. 

Suoritetussa syysmuutontarkkailussa hankealueen kaut-

ta muuttava linnusto muodostui lähinnä tavanomaisista 

varpuslintulajeista, joiden lisäksi alueella havaittiin yksit-

täisiä, manneralueita muuttoreittinään suosivia petolintu-

ja. Petolintujen muutto on Merenkurkun alueella syksyisin 

kuitenkin pääsääntöisesti kevättä hajanaisempaa ja esimer-

kiksi alueella keväällä hyvin runsaslukuisen piekanan yksi-

lömäärät jäävät syysaikana selkeästi kevättä pienemmiksi. 

Merikotkien muutto jakautuu Merenkurkun alueella sekä 

meren että mantereen ylle. Erityisesti mantereen pääl-

lä muuttavista linnuista osan voidaan arvioida näin ollen 

kulkevan myös suunnitellun tuulivoimapuistoalueen ylitse. 

Mantereen päällä merikotkien muuttokorkeudet ovat kui-

tenkin yleensä varsin suuria.

Syysmuuton kannalta hankealueen merkittävin laji on 

kurki, jolle alueen pohjoispuolella sijaitseva Söderfjärdenin 

meteorikraatteri muodostaa merkittävän lepäily- ja ke-

rääntymäalueen. Alueella lepäilevien kurkien maksimi-

määrä oli syksyllä 2009 kaikkiaan 7950 yksilöä alueen syk-

synaikaisten kurkien yhteismäärän noustessa todennä-

köisesti selkeästi yli 10 000 yksilöön. Kurjet hyödyntävät 

muuttomatkallaan maapinnan synnyttämiä nousevia il-

mavirtauksia, nk. termiikkejä, minkä takia niiden muut-

to painottuu Pohjanlahden alueella usein selkeästi man-

tereen puolelle. Merenkurkun kautta muuttavien kurkien 

kannalta Söderfjärden muodostaa merkittävän solmukoh-

dan, joka myös osaltaan ohjaa kurkien muuttoa alueella.  

Söderfjärdenille tulevat kurjet saapuvat alueelle yleensä 

koillisesta Pohjanlahden rantaviivaa seuraillen ja alueel-

ta poistuessaan ne lähtevät vastaavasti usein rantaviivan 

suuntaisesti kohti lounasta. Maalahden tuulivoimapuisto-

hankkeen yhteydessä suoritetussa syysmuuton tarkkailussa 

muuttavia kurkiparvia havaittiin kokonaisuudessaan varsin 

vähän, minkä takia Söderfjärdeniltä lähtevien kurkien tark-

kaa muuttoreittiä on tämän aineiston valossa vaikea luotet-

tavasti arvioida. Pääasiassa kurkiparvien havaittiin kuitenkin 

muuttavan varsin kaukana lännessä, mikä viittaa osaltaan 

niiden muuttoreitin suuntautuvan Söderfjärdeniltä ranta- ja 

saaristoaluetta seuraten suoraan kohti Korsnäsiä. Korsnäsin 

alueella havaittiin syksyllä 2009 voimakasta kurkimuuttoa, 

mm. 27.9.2009 yli 9 900 muuttavaa kurkea. Muutolle lähti-

essään kurjet lentävät usein varsin pitkään suhteellisen ma-

talalla, mikä altistaa ne osaltaan mahdollisille törmäyksille 

tuulivoimaloiden lapojen kanssa. 

Vesi- ja lokkilintujen sekä mm. merihanhen syysmuut-

toreitit painottuvat Maalahdella kevään tapaan selkeästi 

meren päälle, minkä takia suunnitellun tuulivoimapuisto-

alueen kautta muuttavat yksilömäärät ovat niiden osalta 

pieniä. 

Taulukko 11‑5 Yhteenveto eri lintulajien havaituista yksilömääristä 
Maalahden tuulivoimapuistohankkeen syysmuuton aikaisessa 
havainnoinnissa. Luvuissa ovat mukana myös Söderfjärdenin alueella 
havaitut yksilöt.

Laji Muuttajamäärä

Laulujoutsen	(Cygnus	cygnus) 133

Kyhmyjoutsen	(C.	olor)	 17

Metsähanhi	(Anser	fabalis)	 66

Merihanhi	(A.	anser)	 8

Sinisorsa	(Anas	platyrhychos)	 27

Isokoskelo	(Mergus	merganser) 1

Merimetso	(Placrocorax	carbo) 10

Merikotka	(Haliaeetus	albicilla) 10

Maakotka	(Aquila	chrysaetos) -

Hiirihaukka	(Buteo	buteo)	 -

Piekana	(B.	lagopus)	 -

Sääksi	(Pandion	haliaetus)	 1

Varpushaukka	(Accipiter	nisus)	 9

Kurki	(Grus	grus) 13	138

Töyhtöhyyppä	(Vanellus	vanellus)	 -

Naurulokki	(Larus	ridibundus) -

Kalalokki	(L.	canus) -

Harmaalokki	(L.	argentatus)	 -

Sepelkyyhky	(Columba	palumbus)	 1323

Kiuru	(Alauda	arvensis) 194
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11.5.4 Tuulivoimapuiston vaikutukset 
linnustoon: VE1, VE2 ja VE3

11.5.4.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
linnustoon

Maatuulivoimapuiston rakentaminen vaikuttaa hankealu-

een linnustoon yleensä voimakkaimmin rakentamistoimien 

aiheuttamien elinympäristömuutosten kautta, joita aihe-

uttavat varsinaisten tuulivoimaloiden ohella myös niiden 

huollossa käytettävän tiestön sekä voimaloiden liittämises-

sä käytettävien voimajohtojen rakentaminen. Maalahden 

hankealue on pääasiassa nuorta mänty- tai kuusivaltaista 

talousmetsää, jolla ei sijaitse linnustollisesti erityisen mer-

kittäviä kohteita merikotkan pesäpuuta lukuun ottamatta. 

Suurin osa tuulivoimaloista on sijoitettu kasvillisuudeltaan 

nuoriin istutustaimikoihin, kasvatusmetsiin tai avohakkuu-

aloille, joiden pesimälinnustoon metsätaloustoimet ovat jo 

merkittävästi vaikuttaneet. Tästä syystä tuulivoimaloiden 

rakentamisesta aiheutuvien elinympäristömuutosten voi-

daan arvioida jäävän merkitykseltään pieniksi niiden koh-

distuessa pääasiassa metsäympäristöille tavallisiin lintula-

jeihin. Tuulivoimapuiston suunniteltu huoltotieverkosto 

on suunniteltu samojen periaatteiden nojalla suosien nii-

den sijoittamisessa linnustoltaan pienimerkityksisiä maa-

alueita. Lisäksi teiden suunnittelussa on mahdollisuuksi-

en mukaan pyritty hyödyntämään olemassa olevia teitä ja 

polkuja, mikä vähentää osaltaan uusien linjausten suunnit-

telun tarvetta sekä niiden vaikutuksia pesimälinnustossa. 

Elinympäristömuutosten kannalta hankealueen herkimpiä 

alueita ovat em. merikotkan pesäpuun ohella suunnittelu-

alueella jäljellä olevat varttuneempien kuusi- ja mäntymet-

sien alueet, joiden pesimälinnusto on selkeästi käsiteltyjä 

alueita moninaisempaa. Näillä alueilla suoritettavien hak-

kuiden ja rakentamistoimien määrä on kuitenkin pyritty mi-

nimoimaan, minkä takia hankkeen rakentamisen ei pitäisi 

merkittävästi vaikuttaa niiden pesimälinnustoon.

Elinympäristömuutosten ohella tuulivoimapuiston ra-

kentaminen, siitä aiheutuva melu sekä yleinen ihmistoi-

minnan lisääntyminen alueella voivat osaltaan häiritä lin-

tujen lisääntymistä ja heikentää edelleen niiden pesimis-

menestystä ja poikastuottoa. Tuulivoimapuiston rakenta-

Kuva 11‑55 Kurkiparvi Soderfjardenilla (kuva Jouni Kannonlahti)

117



misesta aiheutuva häirintä kohdistuu pääsääntöisesti tuu-

livoimaloiden sekä niiden oheisrakenteiden sijoituspaikko-

jen ympäristöön, joskin mm. junttaus- ja räjäytystöistä ai-

heutuvat meluvaikutukset voivat yltää laajallekin alueelle. 

Herkimmiksi niiden pesimäympäristöön kohdistuvalle häi-

rinnälle voidaan arvioida alueella pesivät petolinnut, erityi-

sesti merikotka, jotka voivat vaihtaa pesäpaikkaansa ihmis-

toiminnan lisääntymisen seurauksena. Petolintujen ohella 

voimakkaimmin tuulivoimapuiston rakentamisen voidaan 

arvioida vaikuttavan metsoon, jonka mahdolliset pesä- ja 

soidinpaikat tulisikin pyrkiä huomioimaan hankkeen ra-

kentamisen suunnittelussa. Luonteeltaan tuulivoimapuis-

ton rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset voidaan luoki-

tella lyhytkestoisiksi niiden palautuessa nopeasti hankkeen 

rakentamisvaiheen jälkeen ihmistoiminnan alueella vähe-

tessä ja luonnonympäristöjen palautuessa nykytilaansa ra-

kennettuja alueita lukuun ottamatta. 

11.5.4.2 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset 
vaikutukset linnustoon

Pesimälinnusto
Maa-alueille sijoitettavien tuulivoimaloiden vaikutuksia alu-

een pesimälinnustoon on tutkittu varsin laajalti eri puolilla 

maailmaa. Pääasiassa tuulivoimapuistoalueiden pesimälin-

nustossa ei ole havaittu merkittäviä eroja ennen ja jälkeen 

tuulivoimaloiden rakentamisen, minkä perusteella tuulivoi-

mapuiston vaikutukset sijoitusalueen pesimälinnustoon ja 

sen lajikoostumukseen voidaan yleisesti nähdä varsin pie-

ninä. Esimerkiksi Kerlinger (2000) ei tutkimuksessaan ha-

vainnut tuulivoimapuiston aiheuttaneen merkittäviä muu-

toksia metsäisen tuulivoimapuistoalueen pesimälinnusto, 

vaan havaitut muutokset aiheutuivat tuulivoimaloiden si-

jaan ensisijaisesti metsäympäristön yleisestä pirstoutumi-

sesta, joka näkyi erityisesti metsäalueiden reunoja suosivien 

lajien runsastumisena ja vastaavasti yhtenäisiä erämaa-alu-

eita suosivien lajien vähentymisenä. Tasalaatuisessa ympä-

ristössä näitä vaikutuksia voidaan yleisesti verrata normaa-

lien metsätaloustoimien aiheuttamiin linnustomuutoksiin. 

Maalahden hankealueella tuulivoimalat on tarkoitus sijoit-

taa pääasiassa jo käsitellyille ja linnustoltaan vähäarvoisille 

alueille, lähinnä hakkuaukeille ja nuoriin mäntytaimikoihin, 

mikä vähentää osaltaan hankkeesta pesimälinnustolle ai-

heutuvia vaikutuksia. 

Linnustovaikutusten kannalta hankealueen merkittä-

vin pesimälaji on merikotka, jonka pesäpuulle tulisi han-

kesuunnittelun yhteydessä jättää riittävän leveä suojavyö-

hyke sen pesimärauhan turvaamiseksi. Huolimatta tämän 

vuoden pesimättömyydestä pesäpuun viime vuosien ak-

tiivisuus sekä läheinen vaihtopesä tekevät siitä tuulivoima-

puiston linnustovaikutusten kannalta huomionarvoisen 

kohteen.  Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaisissa hankesuun-

nitelmissa lähimmät tuulivoimalat on sijoitettu noin 300 ja 

600 metrin päähän pesäpuusta. Merikotkan kaltaisen, pe-

sintänsä suhteen hyvin häiriöherkän lajin tapauksessa tämä 

suojaetäisyys ei välttämättä riitä turvaamaan lajin pesimis-

tä. Sen sijaan vaihtoehdossa VE3 tuulivoimaloiden sijoitus-

suunnitelmaa on hankealueen eteläosastaan harvennettu, 

mikä on myös vähentänyt merikotkan pesäpaikan läheisyy-

teen sijoittuvien tuulivoimaloiden lukumäärää sekä kasvat-

tanut pesäpuun ympärille jäävää suojavyöhykettä noin 800 

metrin levyiseksi.

Merikotkan ohella hankkeen voidaan arvioida vaikutta-

van voimakkaimmin lähinnä varttuneita ja vanhoja kuu-

simetsiä suosiviin lajeihin, mm. metso, pohjantikka ja vii-

rupöllö, joiden lisääntymiseen metsien pirstoutuminen ja 

yhtenäisten metsäalueiden väheneminen yleensä voimak-

kaimmin vaikuttavat. Näihin lajeihin kohdistuvien vaikutus-

ten suuruuden määrittelevät ensisijaisesti hankkeen aihe-

uttamien elinympäristömuutosten suuruus (kts. rakenta-

misen aikaiset vaikutukset) sekä metsäalueiden vähenemi-

nen suhteessa hankealueen nykytilaan. Erityisesti useiden 

metsäympäristölle ominaisten tikka- ja varpulintulintula-

jien on sen sijaan havaittu sietävän varsin hyvin ihmistoi-

mintaa pesimäpiirinsä läheisyydessä, kunhan niille on pe-

simäpaikkansa ympäristössä riittävästi potentiaalisia ruo-

kailualueita. Tästä syystä myös tuulivoimaloiden mahdol-

listen häiriövaikutusten voidaan arvioida olevan varsin pie-

niä. Kuusimetsien lajien pesivät parimäärät ovat hankealu-

eella kuitenkin kokonaisuudessaan varsin pieniä, minkä ta-

kia hankkeen vaikutukset näiden lajien alueelliseen säily-

miseen voidaan arvioida olevan merkitykseltään vähäisiä. 

Hankealueen muista pesimälajeista luonnonsuojelulain 46 

§ ja Suomen lajien uhanalaisuustarkastelun nojalla uhan-

alaisen käenpiian havaitut reviirit sijoittuvat sen sijaan eri-

tyisesti vaihtoehdossa VE3 etäälle tuulivoimaloiden sijoi-

tusalueista, minkä takia hankkeella ei todennäköisesti ole 

vaikutusta lajin esiintymiseen alueella. 

Merikotka on myös mahdollisten törmäysriskien kan-

nalta hankealueen merkittävin laji johtuen useista esim. 

Norjan Smølassa tapahtuneista törmäysonnettomuuksista. 

Merikotkien saalistusmahdollisuudet ovat Maalahden tuu-

livoimapuistoalueella kuitenkin alueen metsäisyydestä joh-

tuen hyvin rajalliset, mikä pienentää osaltaan alueen hou-
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kuttelevuutta ruokailevien merikotkien kannalta. Tehtyjen 

havaintojen perusteella merikotkien havaittiin vain har-

voin jäävän kaartelemaan suunnitellun tuulivoimapuisto-

alueen päälle, vaan linnut ylittivät alueen usein suoraviivai-

sesti. Tästä syystä merikotkien kuluttama aika tuulivoima-

loiden pyyhkäisyalueella on varsin lyhyt, mikä pienentää 

samalla niiden törmäysriskiä. Pääsääntöisesti merikotkat 

liikkuvat suunnittelualueella lähellä suunniteltujen voima-

loiden maksimikorkeuksia, mikä kuvastaa osaltaan alueen 

luonnetta saalistelevien kotkien kannalta. Tällä perusteel-

la tuulivoimaloiden merikotkalle synnyttämä törmäysriski 

voidaan arvioida varsin pieneksi sen ollessa suurin alueen 

lähiympäristössä pesivien yksilöiden osalta, jotka esimer-

kiksi pesältä lähtiessään voivat joutua lentämään selkeäs-

ti alueen ylittäviä lintuja matalammalla. Tuulivoimaloiden 

siirtämisellä kauemmas merikotkien mahdollisista pesäpai-

koista pystytään tästä syystä pienentämään myös tuulivoi-

maloiden merikotkalle aiheuttamaa törmäysriskiä.

Merikotkaa lukuun ottamatta suurin osa hankealueella 

pesivistä lajeista ruokailee pääasiassa lähellä maan pintaa, 

mikä pienentää osaltaan tuulivoimaloiden niille aiheutta-

maa törmäysriskiä. Esimerkiksi varpus- ja kanalinnut lentä-

vät pesimäaikanaan vain harvoin tuulivoimaloiden lapojen 

toimintakorkeuksien (tornin korkeudesta riippuen alimmil-

laan 60–65 metriä) yläpuolella, minkä takia näiden lajien 

törmäämistä lapojen kanssa voidaan pitää epätodennäköi-

senä. Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa tuulivoimaloiden 

perustusten on havaittu peltoympäristöissä ja muilla avo-

mailla houkuttelevan pienjyrsijöitä perustusten tarjoamien 

suojapaikkojen takia, mikä on edelleen lisännyt niitä ravin-

tonaan käyttämien petolintujen saalistusaktiivisuutta tuu-

livoimaloiden läheisyydessä. Metsäympäristössä vastaavat 

ilmiöt eivät kuitenkaan ole todennäköisiä, koska piennisäk-

käille on niissä tarjolla riittävästi myös luontaisia suojapaik-

koja. 

Pesimälinnuston osalta vaikutukset voidaan arvioi-

da vähäisimmiksi vaihtoehdon VE 3 mukaisessa hanke-

suunnitelmassa, jossa tuulivoimaloiden sijoittelua erityi-

sesti hankealueen etelä- ja lounaisosassa on harvennettu. 

Linnuston kannalta tämän toimenpiteen voidaan arvioi-

da pienentävän tuulivoimapuiston vaikutuksia erityisesti 

Majorsbackenin kallioalueen osalta. Lisäksi vaihtoehdossa 

VE3 tuulivoimapuiston aiheuttamat vaikutukset merikot-

kan kannalta voidaan arvioida muita hankevaihtoehtoja 

vähäisemmiksi. Muuten vaihtoehtojen välillä ei ole pesi-

mälinnuston suhteen merkittäviä eroja.  

Muuttolinnusto
Suunniteltu hankealue sijoittuu lähelle Pohjanlahden ran-

nikkoaluetta, joka muodostaa lintujen muuton kannalta 

merkittävän muuttoreitin. Hankealue sijoittuu kuitenkin 

pääosin metsävaltaiselle kivennäismaa-alueelle, jonka lä-

heisyydessä ei sijaitse selkeitä lintujen muuttoa ohjaavia 

johtolinjoja Pohjanlahden rantaviivaa lukuun ottamatta. 

Tästä syystä alueen kautta kulkeva lintumuutto jakautuu 

usein varsin laajalle rintamalle rantaviivan ja sisämaan vä-

liin, mikä pienentää osaltaan alueen kautta muuttavien yk-

silöiden kokonaismäärää ja samalla mahdollisten törmäys-

vaikutusten suuruutta. 

Taulukko 11‑6. Maalahden tuulivoimapuiston laskennalliset törmäysvaikutukset hankealueen kautta muuttavalle laulujoutsenelle, merihanhelle, 
kurjelle, töyhtöhyypälle naurulokille sekä sepelkyyhkylle Bandin mallin perusteella.

Laji Hankealueen	muuttaja-
määrä	(yks./vuosi)

Törmäyskuolleisuus	
(yks./vuosi),	VE1

Törmäyskuolleisuus	
(yks./vuosi),	VE2

Törmäyskuolleisuus	
(yks./vuosi),	VE3

Laulujoutsen 470 0,9 0,8 0,7

Merihanhi* 80 0,1 0,1 0,1

Kurki** 2	600 4,8 4,3 3,7

Töyhtöhyyppä 3	600 3,1 2,7 2,3

Naurulokki 3	800 3,8 3,4 2,9

Sepelkyyhky*** 10	300 8,6 7,8 6,6

	
*	noin	30	%	merihanhista	muuttaa	hankealueen	kautta	
**	noin	20	%	Söderfjärdenin	kurjista	muuttaa	hankealueen	kautta	
***	noin	70	%	kyyhkyistä	muuttaa	hankealueen	kautta
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Suurimmiksi mahdolliset törmäysriskit voidaan arvioi-

da erityisesti keväisin alueen kautta muuttavien merihan-

hien, joutsenten, sepelkyyhkyn, naurulokin ja töyhtöhyy-

pän osalta, joiden muutto kulkee keväällä osin hankealu-

een kautta. Syksyllä merkittävin laji on vastaavasti kurki, 

jonka muuttoon Söderfjärdenin kerääntymäalue merkittä-

vällä tavalla vaikuttaa. Näiden lajien  muuttaja-arviot sekä 

laskennalliset törmäysvaikutusarviot on esitetty oheisessa 

taulukossa (Taulukko 11-6). Vaikutusarviot on laskettu erik-

seen kaikille vaihtoehdoille. Mallin yleisluonteisuudesta 

johtuen erot hankesuunnitelmien välillä ovat kokonaisuu-

dessaan kuitenkin hyvin pieniä aiheutuen lähinnä alueelle 

sijoitettavien voimaloiden lukumäärien eroista. 

Mallinnettujen lajien osalta tuulivoimaloiden aiheutta-

maksi linnustokuolleisuudeksi saadaan noin 20 lintua vuo-

dessa. Luvussa ei kuitenkaan ole huomioitu kaikkia alueen 

kautta muuttavia lajeja (mm. varpuslinnut), minkä takia 

hankkeen aiheuttama kokonaiskuolleisuus voi olla hieman 

suurempi. Toisaalta laskelma on tehty hyvin varovaisten 

oletusten perusteella (mm. 95 % väistökerroin), minkä takia 

arvot ovat todennäköisesti usean lajin kohdalla yliarvioita 

todellisista törmäysmääristä. 

Suurimmaksi suunnitellun tuulivoimapuiston aiheutta-

ma törmäysriski on todennäköisesti kurjella, jota kokon-

sa sekä lentotapansa (hidas, kaarteleva lentotyyli nouse-

vien ilmavirtauksien mukaan) vuoksi pidetään usein alt-

tiina yhteentörmäyksille tuulivoimaloiden lapojen kanssa. 

Olettaen, että 20 % Söderfjärdenin kurjista muuttaa suun-

nitellun tuulivoimapuistoalueen kautta, voidaan hankkeen 

aiheuttaman törmäysvaikutuksen suuruudeksi kurjella ar-

vioida 4−5 lintua vuodessa. Verrattuna lajin pesivän kan-

nan suuruuteen (nykyisin noin 8 500 paria, Väisänen ym. 

1998) tällä aikuiskuolleisuuden kasvulla ei todennäköisesti 

ole merkittävää vaikutusta lajin säilymiselle pitkällä aikavä-

lillä. Törmäysriskin suuruuteen vaikuttavat kurjella kuitenkin 

lajin suosima kirkas sää, jolloin linnut pystyvät usein havait-

semaan tuulivoimalat jo etäältä ja siten tekemään tarvitta-

van väistöliikkeen ajoissa. Tämän voi arvioida osaltaan pie-

nentävän myös kurjen törmäysriskiä suunniteltujen tuuli-

voimaloiden kanssa. Mallinnetuista lajeista sepelkyyhkyn 

arvioidut kuolleisuusmäärät ovat jonkin verran näitä lukuja 

suurempia, mutta populaatiotasolla törmäyskuolleisuuden 

merkitys voidaan arvioida sepelkyyhkyllä selkeästi kurkea 

pienemmäksi.

Muuttavia merikotkia havaittiin hankealueella kokonai-

suudessaan melko vähän eikä alue todennäköisesti muo-

dosta merikotkien kannalta merkittävää muuttolinjaa. 

Tästä syystä hankkeen muuttaville merikotkille aiheutta-

ma törmäysriski arvioidaan pieneksi verrattuna alueen pai-

kalliseen merikotkakantaan. Merikotkien käyttäytymistä ja 

pesivien lintujen törmäysriskiä on käsitelty pesimälinnus-

tovaikutusten yhteydessä. Muiden petolintujen muutta-

jamäärät ovat suunnittelualueella kaikkiaan varsin pieniä, 

minkä takia hankkeen vaikutukset niihin voidaan arvioida 

vähäisiksi.

Huolimatta varpuslintujen suurista muuttajamääristä 

ovat tuulipuiston vaikutukset niiden osalta todennäköises-

ti suurempia lintulajeja pienempiä johtuen varpuslintujen 

kannan koosta, nopeasta elinkierrosta sekä suuresta poi-

kastuotosta, jotka osaltaan vähentävät aikuiskuolleisuuden 

merkitystä näiden lajien pikän aikavälin populaatiokehityk-

sen kannalta. Lisäksi hankealueen kautta muuttaa tehty-

jen selvitysten perusteella pääasiassa Suomessa vielä hyvin 

runsaslukuisina esiintyviä lajeja, joita tavataan yleisesti vielä 

suuressa osassa maata. Varpuslintujen päämuuttoreitit kul-

kevat alueella pääsääntöisesti Majorsbackenin länsipuolel-

ta Öjnan peltoaukeita seuraillen, minkä takia huomattava 

osa varpuslinnuista ohittaa suunnitellut tuulivoimalat to-

dennäköisesti niiden länsipuolelta.

Muuttolintujen kannalta hankevaihtoehtojen välillä ei 

ole merkittävää eroa johtuen muuton jakautumisesta leve-

älle sektorille hankealueen päälle. Lisäksi yksittäisten tuu-

livoimaloiden merkitystä lintujen törmäysriskien kannal-

ta on tässä tilanteessa vaikea luotettavasti arvioida, koska 

hankealueella ei ole selkeitä, muuttoa ohjaavia johtolinjoja. 

Karttatarkastelun perusteella ongelmallisimmiksi voidaan 

yksittäisistä voimaloista kuitenkin nostaa Långstrandin ja 

Öjnan peltoalueiden väliselle mäkialueelle sijoitetut tuuli-

voimalat (molemmissa hankesuunnitelmissa voimalat nu-

mero 23 ja 26), jotka sijoittuvat maantieteellisesti erilleen 

alueen muista voimalaitoksista ja sijaitsevat myös osin eri-

tyisesti useiden varpuslintulajien suosimalle muuttoreitil-

le. Jo rakennetuissa tuulivoimapuistoissa tehdyissä törmä-

ystutkimuksissa yksittäisten, selkeästi muista erillään olevi-

en voimaloiden sekä esimerkiksi voimalaketjujen päähän 

sijoittuvien laitosten on havaittu aiheuttavan suhteessa 

enemmän lintukuolemia selkeissä muodostelmissa oleviin 

voimaloihin verrattuna. Hankevaihtoehdossa VE 3 nämä 

voimalat on poistettu jättäen leveämmän muuttoväylän 

hankealueen länsireunan kautta muuttaville linnuille.

11.5.4.3 Sähkönsiirron vaikutukset linnustoon
Suunnitellut tuulivoimalat yhdistetään sähköverkkoon 

hankealueen poikki kulkevan 110 kV voimajohdon (Närpiö-
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Vaskiluoto) kautta, minkä takia maastoon ei hankkeen yh-

teydessä jouduta rakentamaan uusia voimajohtokäytäviä 

sähköasemien ja valtakunnan verkon välistä yhteysjohtoa 

lukuun ottamatta. Uusien voimajohtojen kokonaispituus 

on vain noin 300 metriä, minkä takia niiden vaikutukset lin-

nustoon ovat vähäisiä. 

Tuulivoimalat yhdistetään sähköasemiin maakaape-

leiden avulla, jotka sijoitetaan tuulivoimapuiston yhtey-

teen rakennettavien huoltoteiden yhteyteen tielinjausten 

viereen. Näin ollen maakaapelien sijoittaminen ja niiden 

edellyttämät kaivuutyöt eivät merkittävästi lisää tuulivoi-

mapuiston aiheuttamien elinympäristömuutosten määrää 

hankealueella. Tästä syystä sähkönsiirron vaikutuksia ei to-

dennäköisesti ole mahdollista merkittävällä tavalla erottaa 

tuulivoimapuiston muista, erityisesti huoltoteiden rakenta-

misen aiheuttamista linnustovaikutuksista.

11.5.5 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE 0

Nollavaihtoehdossa hankealueelle ei sijoiteta tuulivoima-

puistoa, minkä takia alueen nykytila säilyy pesimälinnuston 

osalta ennallaan. Hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan 

metsätalouskäytössä olevalle alueelle, minkä takia alueen 

linnustossa tule todennäköisesti tapahtumaan osin tuuli-

voimapuistohankkeen aiheuttamiin linnustovaikutuksiin 

verrattavia vaikutuksia alueella harjoitettavien metsätalo-

ustoimien seurauksena.

11.5.6 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 
ja lieventäminen

11.5.6.1 Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden 
sijoituspaikkojen valinta
Tuulivoimapuiston linnustovaikutusten kannalta voimaloi-

den ja niiden yhteydessä käytettävien huoltoteiden suun-

nittelulla on keskeinen merkitys. Pesimälinnuston kannal-

ta Maalahden suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristö-

vaikutuksia pystytään ehkäisemään erityisesti välttämällä 

voimaloiden sijoittamista alueen linnuston kannalta arvok-

kaimmille, varttuneempien kuusimetsien alueille. Lisäksi 

toinen arvokas kohde, jota tulisi hankesuunnittelun avulla 

pyrkiä suojelemaan, on alueella sijaitseva merikotkan pesä-

puu, joka on vuotta 2009 lukuun ottamatta ollut aktiivisesti 

merikotkaparin käytössä.  

Sijoituspaikan valinnan ohella varsinaisten rakenta-

mistoimien suunnittelulla ja kohdealueen jälkikäsittelyl-

lä voidaan osaltaan ehkäistä myös hankkeen aiheuttami-

en linnustovaikutusten syntymistä ja niiden pysyvyyttä. 

Voimaloiden rakentamisen yhteydessä tulisi pyrkiä välttä-

mään turhia maanmuokkaustoimia ja rajata rakentamistoi-

met mahdollisimman pienelle alueelle sijoitusalueen ym-

päristöön. Lisäksi sijoitusalueiden jälkikäsittelyyn ja mah-

dolliseen kasvillisuuden palauttamiseen (niiltä osin kun se 

on mahdollista) tulisi varautua.

11.5.6.2 Tuulivoimaloiden tekniset ominaisuudet
Sijoituspaikkojen valinnan ohella tuulivoimapuiston linnus-

tolle aiheuttamia törmäysriskejä voidaan osaltaan vähen-

tää myös voimaloiden teknisten ominaisuuksien ja värityk-

sen avulla. Puhtaasti valkoisten voimalarakenteiden sijaan 

tuulivoimaloiden lavoissa käytettyjen, eriväristen kuvioiden 

on havaittu joiltakin osin lisäävän voimaloiden erottumis-

ta ympäröivästä maisemasta. Tutkimukset parhaimmista 

värikuvioista eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, minkä ta-

kia tarkkoja ohjeita lapojen maalaamisesta ei voida antaa. 

Lisäksi tuulivoimaloiden näkyvyyden lisääminen voi osal-

taan vaikuttaa niiden ihmisille aiheuttamien maisemavai-

kutusten suuruuteen niiden erottuessa kauemmas sijoitus-

paikoiltaan. 

Tuulivoimaloiden värityksen sijaan suurempi merkitys 

niiden aiheuttaman törmäyskuolleisuuden ehkäisyssä on 

voimaloissa yöaikaan käytettävän valaistuksen suunnitte-

lulla, jotta esimerkiksi majakoiden yhteydessä havaitut lin-

tujen yöaikaiset massakuolemat pystyttäisiin välttämään. 

Erityisesti voimakastehoisten, ylös tai sivulle suunnattu-

jen valonheittimien käyttöä tulisi voimalarakenteissa pyr-

kiä välttämään, sillä ne voivat osaltaan vetää puoleensa yö-

muuttavia lintulajeja (nk. majakkaefekti). Tuulivoimaloissa 

käytettyjen lentoestevalojen ei sen sijaan yleisesti ole ha-

vaittu vaikuttaneen lintujen törmäysriskiin. Minimaalisen 

valaistuksen ohella sen aiheuttamia vaikutuksia voidaan 

pyrkiä edelleen vähentämään valaisimissa käytetyn va-

lotyypin, niissä käytettyjen varjostimien sekä valaisimien 

suuntauksen avulla. Parhaimpana vaihtoehtona nähdään 

yleisesti valaisimien suuntaaminen mahdollisuuksien mu-

kaan alaviistoon valon ollessa luonteeltaan tasaista vilkku-

van valon sijaan. 

Tuulivoimaloiden aiheuttaman törmäysriskin mini-

moimiseksi niiden suunnittelussa tulisi pyrkiä minimoi-

maan voimaloiden houkuttelevuus lintujen istumapaikka-

na. Useiden lintulajien on havaittu käyttävän tuulivoimaloi-

den rakenteissa olevia ulkonemia, tukiristikoita ja mastoja 

istumapaikkoinaan, mikä voi osaltaan lisätä niiden lentoak-

tiivisuutta voimaloiden lapojen läheisyydessä. Tästä syystä 
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tuulivoimalat tulisi suunnitella käyttäen paljon sileitä pinto-

ja ja välttää mahdollisuuksien mukaan mm. ylimääräisten 

mastojen ja tukivaijerien käyttöä. 

11.5.6.3 Häirintä
Tuulivoimapuiston rakentamisen ja toiminnan aikaisia häi-

riövaikutuksia pystytään linnuston osalta vähentämään 

hankkeen rakentamisen ja huoltotöiden huolellisella ajoit-

tamisella. Lintujen alttius hylätä pesänsä on suurimmillaan 

lisääntymiskauden alkuvaiheessa touko-kesäkuussa, jol-

loin useat lajit ovat vielä muninta- tai hautomisvaiheessa. 

Ensisijaisesti tuulivoimaloiden edellyttämät rakennus- ja 

huoltotyöt tulisikin mahdollisuuksien mukaan pyrkiä to-

teuttamaan tämän ajanjakson ulkopuolella, jotta pesimä-

linnustoon kohdistuvia vaikutuksia pystyttäisiin ehkäise-

mään. Lisäksi erityisesti petolintujen, erityisesti merikotka, 

pesäpaikkojen sekä pesimälinnustollisesti merkittävimpien 

varttuneiden kuusimetsien läheisyydessä häirintää aiheut-

tavat toimenpiteet tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan 

ajoittamaan lintujen lisääntymiskauden ulkopuolelle.

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaisia vaikutuksia voi-

daan vähentää ensisijaisesti niiden huollon edellyttämien 

ihmistoimintojen suunnittelulla. Huoltotöiden ajoittami-

nen herkimmän lisääntymiskauden ulkopuolelle on täs-

säkin yhteydessä keskeinen tekijä. Kuitenkin myös huolto-

liikenteessä käytettävät kulkuneuvot sekä kulkureitit tulisi 

pyrkiä valitsemaan siten, että ihmistoimintaa ja siitä pesi-

välle linnustolle sekä lepakoille aiheutuvaa häirintää pysty-

tään mahdollisimman tehokkaasti ehkäisemään.  

11.5.7 Arvioinnin epävarmuustekijät

Linnustovaikutusten arviointi perustuu ensisijaisesti maail-

malla tehtyihin tutkimuksiin tuulivoimaloiden vaikutuksis-

ta lähialueiden linnustoon, joita on sovellettu Maalahden 

hankealueelle luonteenomaiseen lajistoon. Arvioinnin 

epävarmuudet kohdistuvat ensisijassa siihen, kuinka hy-

vin muualta saatuja tutkimustuloksia on mahdollista sovel-

taa tarkasteltuun hankkeeseen johtuen alue- ja lajikohtai-

sista eroista. Epävarmuuksien välttämiseksi arvioinnissa on 

hyödynnetty pääasiassa tarkasteltua hankealuetta vastaa-

villa alueilla tehtyjä tutkimuksia, joissa tuulivoimalaitokset 

sijoittuvat pääosin metsäympäristöön. Eniten tutkimuksia 

on tehty Yhdysvalloissa, joiden linnusto poikkeaa kuitenkin 

joiltakin osin Euroopan vastaavasta. Mantereiden välisistä 

eroista huolimatta lintujen ominaisuudet ja mm. ruokailu-

käyttäytyminen eivät todennäköisesti merkittävästi poik-

kea saman sukuun kuuluvien lajien välillä, minkä takia teh-

tyjen tutkimustulosten yleistäminen on arvioinnin edellyt-

tämällä tarkkuudella mahdollista.

Hankealueen pesimälinnustosta laadittiin linnustovai-

kutusten arviointia varten pesimälinnustoselvitys ottaen 

peruslajien ohella huomioon myös mm. alueella esiintyvät 

pöllöt sekä muut petolinnut. Laaditun pesimälinnustosel-

vityksen osalta epävarmuustekijät kohdistuvat pääasiassa 

selvityksessä käytettyihin menetelmiin, laskentakertojen 

määrään sekä laskenta-ajankohdan sääolosuhteisiin, jot-

ka vaikuttavat siihen, kuinka suuri osa alueen linnustosta 

pystytään laskentojen aikana havaitsemaan. Voimaloiden 

sijoitusalueet kohdistuvat kuitenkin pääosin linnustoltaan 

karuille ja suojelutoimien kannalta vähäarvoisille alueille, 

minkä takia epävarmuustekijöiden merkitys arvioinnin lop-

putulosten kannalta on todennäköisesti vähäinen.

Alueen muuttolinnustoa koskeva selvitys sisältää epä-

varmuuksia johtuen muuttokauden pituudesta sekä seu-

rantajaksojen ajoittumisesta vain muuttokauden tiettyihin 

osiin. Kokonaisuudessaan hankealueen kautta muuttavas-

ta lajistosta pystyttiin kuitenkin sekä maastohavainnointien 

että vanhojen linnustotietojen avulla luomaan varsin katta-

va kuva, jonka perusteella hankkeen vaikutuksia on mah-

dollista tarkastella. Arvioinnin lopputulosten kannalta epä-

varmuudet vaikuttavat voimakkaimmin lähinnä suoritettui-

hin törmäysriskilaskelmiin, joihin alueen kautta muuttavien 

lintujen lukumäärällä on suuri merkitys. Törmäysriskien ar-

vioinnissa käytetty malli sisältää muutenkin voimakkaita 

oletuksia, minkä takia sen antamien tulosten vaihteluväli 

voi todellisuudessa olla hyvin suuri. Mallin luonne on kui-

tenkin sellainen, että sen avulla pyritään antamaan ensisi-

jaisesti yläarvioita voimaloihin törmäävien lintujen määris-

tä, joihin myös mallinnuksessa käytettyjen oletusten avulla 

(mm. väistökertoimet) on pyritty.

11.6 Luonnonsuojelu

11.6.1 Natura 2000-alueet 

11.6.1.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Luontodirektiivin liitteessä I mainittujen luontotyyppien 

ja liitteessä II mainittujen lajien osalta arviointi perustuu 

olemassa olevaan aineistoon. Linnustotiedot on koottu 

Natura -tietolomakkeesta sekä alueella tehdyistä linnusto-

selvityksistä, jotka on tarkemmin esitelty linnustoa käsitte-

levässä kappaleessa11.5. Muita arvioinnissa käytettyjä kir-

jallisia lähteitä ovat:
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Petolahdenjokisuiston linnusto ja kasvillisuustyypit •	

1996

Petolahdenjokisuistoprojekti 1999; alueen hoidon ja •	

kehittämisen maankäyttösuunnitelma

Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön yleissuunni-•	

telma, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 

3/2009

Etelänsuosirrin seurantainventoinnit Länsi-Suomen •	

ympäristökeskuksen alueella 1982-2009

Hankkeesta laaditussa YVA-ohjelmassa on todettu, että 

YVA-selostukseen laaditaan alustava arviointi niistä vaiku-

tuksista, joita hankkeella saattaa olla niihin luontoarvoihin, 

joi den perusteella Petolahdenjokisuisto, Sundominlahti 

ja Merenkurkun saariston on sisällytetty osaksi Suomen 

Natura 2000 -verkostoa. Yhteysviranomainen on arviointi-

ohjelmasta antamassaan lausunnossa todennut, että esi-

tetty etenemistapa Natura-arvioinneissa vaikuttaa tässä 

vaiheessa riittävältä.

11.6.1.2 Natura 2000-alueet hankealueen 
läheisyydessä

Söderfjärden
Eteläinen kaupunginselkä-Söderfjärden-Öjenin Natura-

alue (FI0800057) muodostuu kolmesta erillisestä osa-alu-

eesta, joista Söderfjärden sijaitsee Vaasan kaupungin ja 

Mustasaaren kunnan alueella noin 4 kilometriä hankealu-

een koillispuolella. Koko Natura-alueen pinta-ala on 2 855 

hehtaaria ja sen suojeluperusteena ovat luontodirektiivi 

(SCI, Sites of Community Importance) ja lintudirektiivi (SPA, 

Specially Protected Areas). Viljelykäytössä yksityisomistuk-

sessa olevan maatalousmaan pinta-ala Söderfjärdenillä on 

2 300 hehtaaria.

Natura-alueeseen kuuluva peltoalue on osa valtakun-

nallisesti arvokasta Sulvan Söderfjärdenin maisema-aluetta 

(MAO100110). Suojeluarvot turvataan maankäyttö- ja ra-

kennuslain avulla, minkä vuoksi Söderfjärden pysyy yksi-

tyisessä omistuksessa ja viljelytoiminta jatkuu entiseen ta-

paan. Alueelle on laadittu maisemanhoitosuunnitelma.

Söderfjärden on syntynyt noin 520 miljoonaa vuotta sit-

ten meteoriitin törmäyksen seurauksena. Kraatterin läpi-

mitta on noin viisi kilometriä ja se on yli 300 metriä syvä. 

Kraatteri on täyttynyt nuorilla sedimenttikivilajeilla, kuten 

kambrikauden hiekkakivellä. Vielä rautakaudella alue oli 

ulkosaaristoa ja keskiajalta on säilynyt merkkejä nuottaka-

lastuksesta. Vielä sata vuotta sitten Söderfjärdenin alueelta 

korjattiin saraa ja suolaketta kotieläimille.

Söderfjärden kuivattaminen aloitettiin 1900-luvun alus-

sa ja mittava ojittaminen saatiin valmiiksi vuonna 1926. 

Nykyisin alue pidetään kuivana pumppaamalla ja alueen 

avo-ojat on muutettu salaojiksi. 

Söderfjärdenin alueella ei ole luontodirektiivin liitteen 

I luontotyyppejä tai liitteen II lajeja. Alueella pesiviä lintu-

direktiivin liitteen I lajeja ovat ruskosuohaukka, suopöllö, 

peltosirkku ja pikkulepinkäinen. Söderfjärden on Suomen 

tärkein kurkien syysmuuton aikainen levähtämisalue. 

Tuhannet kurjet käyvät levähtämässä ja ruokailemassa 

peltoaukealla ja yöksi ne lentävät sisäsaaristoon suojaan. 

Kurkien ohella alue on myös Suomen ainoa keräkurmitsan 

pysyvä kevätmuutonaikainen levähdysalue. Alueella on 

myös valtakunnallista merkitystä hanhien ja joutsenten le-

vähtämisalueena.

Petolahdenjokisuisto
Petolahdenjokisuiston Natura-alue (FI0800054) on suo-

jeltu luonto- ja lintudirektiivin (SCI ja SPA) mukaisena alu-

eena ja sen kokonaispinta-ala on 543 hehtaaria; tästä 183 

hehtaaria on maa- ja 360 hehtaaria vesialuetta. Natura-

alue sisältää Petolahdenjoen suiston ja Öfjärdenin lintu-

vesien suojeluohjelmaan (LVO100218) kuuluvat alueet. 

Petolahdenjokisuisto kuuluu Suomen tärkeisiin lintualuei-

siin (FINIBA 730014). Öfjärdenin alue sijaitsee hankealueen 

eteläpuolella noin kilometrin etäisyydellä ja Petolahden jo-

kisuisto noin 2,9 kilometrin etäisyydellä.

Petolahdenjokisuiston alue muodostuu valuma-alueel-

taan melko pienen Petolahdenjoen suistosta rantalehtoi-

neen sekä Öfjärdenin alueesta, joka on pienehkö kluuvi-

järvi jokisuiston pohjoispuolella. Petolahdenjokisuiston 

alueelle ovat tyypillisiä laajat yhtenäiset rantametsävyö-

hykkeet sekä rantaniityt. Suistoalue on hyvin matala, min-

kä vuoksi matalan veden aikaan paljastuu laajoja lietealuei-

ta, jotka ovat erityisesti kahlaajille tärkeitä ruokailupaikkoja. 

Alueen pesimälinnusto on monipuolinen ja jokisuisto on 

erittäin tärkeä muutonaikainen levähdysalue. 

Natura-alueella ei ole tehty kattavaa luontotyyppi-in-

ventointia ja tiedot alueen luontotyypeistä ja lajistosta 

perustuvat tietolomakkeen tietoihin. Natura –tietolomak-

keessa mainittuja luontodirektiivin liitteen I luontotyyppe-

jä Petolahdenjokisuiston Natura-alueella ovat lehdot, me-

renrantaniityt ja boreaaliset luonnonmetsät. Luontotyypit 

Natura –tietolomakkeessa arvioituinen pinta-aloineen on 

esitetty ohessa (Taulukko 11-7). Alue on luontodirektiivin 

liitteen II lajin, liito-oravan, elinympäristöä. Lintudirektiivin 

liitteen I lajit ja alueen läpi säännöllisesti muuttavat lintulajit 

on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 11-7).
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Kuva 11‑55 Natura-alueet hankealueen läheisyydessä.  
(Lähde: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu. © SYKE, © Genimap Oy.)
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Taulukko 11‑7 Petolahdenjokisuiston Natura-alueen direktiiviluontotyypit 
Natura –tietolomakkeen mukaan. * = priorisoitu eli ensisijaisesti suojeltu 
luontotyyppi.

Luontotyyppi Pinta-ala,	% Arvioitu		
pinta-ala,	ha

Lehdot 6 33

*Merenrantaniityt 5 18

*Boreaaliset	luonnonmetsät 2 7

Petolahdenjokisuiston arvokkaimman pesimälajin, etelän-

suosirrin, kanta on heikentynyt rantaniittyjen umpeenkas-

vun seurauksena. Vielä vuonna 1982, jolloin seuranta aloi-

tettiin, pesi Petolahdenjokisuistossa 8 etelänsuosirriparia. 

Vuonna 1999, jolloin Petolahdenjokisuiston Natura-alueen 

rantaniittyjä alettiin hoitaa niitoin ja raivauksin, oli pesivien 

parien määrä enää kaksi. Vuosina 2000 ja 2001 pesintä epä-

onnistui veden nousun vuoksi ja viimeinen havainto lajista 

on tehty vuonna 2002, jolloin alueella tehtiin havainto soivas-

ta koiraasta. Tämän jälkeen lajista ei Petolahdenjokisuiston 

alueella ole tehty havaintoja. Rantaniittyjen ruovikoitumi-

nen näkyy Petolahdenjokisuiston alueella myös muiden 

kahlaajalajien taantumisena.

Etelänsuosirrin inventointien yhteydessä on tehty ha-

vaintoja muista alueella tavatuista lintulajeista ja näistä pe-

sivien lintudirektiivin liitteen I lajien määrät on koottu ohei-

seen taulukkoon.

Merenkurkun saaristo
Merenkurkun saariston Natura 2000 -alue (FI0800130) 

kattaa käytännössä koko ulkosaaristovyöhykkeen kuu-

den kunnan alueella. Sen etäisyys tuulivoimapuiston han-

kealueesta on lähimmillään noin 11 km. Natura-alue yhtyy 

Ruotsin puoleisiin suojelualueisiin. Osia Merenkurkun saa-

riston Natura 2000 –alueesta on rauhoitettu yksityismaan 

luonnonsuojelualueena. Tulevaisuudessa pääosa Natura-

alueen maa-alueista on tarkoitus muodostaa luonnonsuo-

jelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi.

Etäisyydestä johtuen hankkeella ei katsota olevan sellai-

sia vaikutuksia Merenkurkun saariston Natura-alueisiin, jot-

ka olisi tullut arvioida tämän YVA-menettelyn yhteydessä.

11.6.1.3 Rakentamisen aikaiset vaikutukset Natura-
alueisiin
Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisilla toiminnoilla ei 

ole vaikutusta Sundominlahden tai Petolahdenjokisuiston 

Natura –verkostoon kuuluviin alueisiin. Hankkeella ei etäi-

syydestä johtuen ole vaikutusta luontodirektiivin liitteen I 

luontotyyppeihin tai liitteen II lajeihin. Myöskään lintudi-

rektiivin liitteen I lajeille ei rakentamisen aikaista haittaa ar-

vioida syntyvän.

11.6.1.4 Käytön aikaiset vaikutukset Natura-alueisiin
Hankkeen toteuttamisella ei etäisyydestä johtuen arvioida 

olevan vaikutusta Petolahden jokisuiston Natura-alueen di-

rektiiviluontotyyppeihin tai –lajeihin. 

Petolahdenjokisuiston Natura-alueella pesivät lintudi-

rektiivin liitteen I lajit ovat pääasiassa lajeja, jotka ruokaile-

vat joko Natura-alueen rantaniityillä tai suuntaavat ruuan-

hankintamatkoillaan läheisiin merenlahtiin tai kauemmaksi 

avomerelle. Tämän vuoksi kummankin hankevaihtoehdon 

aiheuttamaa törmäysriskiä voidaan pitää niin pienenä, ettei 

sillä ole käytännössä vaikutusta lintudirektiivissä mainittu-

jen lajien kykyyn elää tai lisääntyä alueella. Natura-alueen 

merkittävimmästä lajista, etelänsuosirristä, ei ole tehty ha-

vaintoa viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Sisämaassa sijaitsevan hankealueen yli suuntautuva lin-

tumuutto jakautuu laajalle rintamalle rantaviivan ja sisä-

maan väliin, minkä vuoksi muuttomäärät eivät ole suuria 

ja törmäysriskit jäävät pieniksi. Suurin riski törmätä tuulivoi-

malaitokseen on suurilla lajeilla, kuten merihanhilla, joutse-

nilla ja kurjilla sekä runsaslukuisilla lajeilla, kuten sepelkyyh-

kyillä, naurulokeilla ja töyhtöhyypillä. Tuulivoimapuiston ai-

heuttamien törmäysten suuruudeksi voidaan tehtyjen las-

kemien perusteella arvioida olevan enintään 20–30 lintua 

vuosittain. Tämän ei arvioida vaikuttavan muuttolintujen 

populaatiorakenteeseen riippumatta siitä, ovatko linnut 

lähteneet liikkeelle Petolahdenjokisuiston Natura-alueelta 

vai jostain muualta.

Söderfjärdenin peltoaukean merkittävimpiä muuttolin-

tulajeja ovat kurjet, hanhet, joutsenet sekä keräkurmitsa. 

Vähälukuisuutensa vuoksi keräkurmitsan törmäysriskiä voi-

daan pitää äärimmäisen pienenä, minkä vuoksi myös vai-

kutukset lajiin jäävät vähäisiksi. Suurista lajeista suurin riski 

törmätä tuulivoimalaitokseen on kurjella, joista osa lähes-

tyy Söderfjärdenin peltoaukeaa etelästä ja muuttaa han-

kealueen yli. Mikäli 20 % Söderfjärdenin kurjista muuttaa 

hankealueen yli, on 4-5 aikuisen linnun arvioitu törmäävän 

tuulivoimalaitokseen vuosittain. Määrää ei voi pitää suure-

na, sillä lajin pesivän kannan suuruus Suomessa on noin 

8 500 paria. Joutseniin ja hanhiin kohdistuvaa törmäysris-

kiä vähentää niiden päämuuttoreittien sijoittuminen han-

kealueen länsipuolelle. 

Hankkeen vaihtoehdoilla ei tehdyn arvioinnin perusteel-

la ole sellaisia vaikutuksia luontodirektiivin liitteen I luonto-
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Taulukko 11‑8 Petolahdenjokisuiston Natura-alueella pesivät lintudirektiivin liitteen I lajit; pesivää paria.

Laji Natura	-tieto-
lomake

2000 2004 2008 2009

Etelänsuosirri 2 1

Keltavästäräkki 1 3

Niittykirvinen 3 2

Ruokokerttunen 5

Kaulushaikara 1 1

Laulujoutsen 1 1 2 2

Pyy 1 1 1

Kurki 4 2 1 1

Ruskosuohaukka 2 1 1

Suokukko 1 2 1

Kalatiira 17 4 2 2

Lapintiira 2 2 1 1

Merikotka 1

Pikkulepinkäinen 2 1

Peltopyy 2

Liro 2

Palokärki 10

Mustakurkku-uikku 1

Teeri 3

Taulukko 11‑9 Petolahdenjokisuiston Natura-alueen muuttolintulajisto Natura –tietolomakkeen tietojen mukaan.

Lintudirektiivin	liitteen	I	lajit Lintudirektiivissä	mainitsemattomat,	säännöllisesti	muut-
tavat	lajit

Laji Määrä,	yksilöä Laji Määrä,	yksilöä

Laulujoutsen 50-400 Selkälokki 2-3

Uivelo 5 Härkälintu 1-3

Mehiläishaukka 3 Harmaahaikara 1

Ruskosuohaukka 5-10 Metsähanhi 51

Sinisuohaukka 1 Ristisorsa 2

Ampuhaukka 2 Harmaasorsa 1

Kurki 5-20 Jouhisorsa 5-20

Kapustarinta 2 Heinätavi 17

Liro 50-100 Lapasorsa 30

Vesipääsky 7 Lapasotka 40

Räyskä 1 Pilkkasiipi 10

Kalatiira 30-60 Tuulihaukka 1

Huuhkaja 1 Nuolihaukka 1

Sinirinta 5 Lapinsirri 20-200

Mustakurkku-uikku 2-5 Jänkäkurppa 35

Pikkujoutsen 1 Jänkäsirriäinen 115

Suokukko 1000 Mustaviklo 370

Kaulushaikara 1-2 Punajalkaviklo 10-50

Lapintiira 10-50 Mustapyrstökuiri 5-10

Etelänsuosirri 1-5 Isosirri 2-20

Kuovisirri 10-50

Tundrakurmitsa	 5-15
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tyyppeihin, liitteen II lajeihin tai lintudirektiivin liitteen I la-

jeihin, että vaikutuksia voitaisiin pitää huomattavina ja siten 

merkittävinä. Hankealueella tehtyjen linnustoinventointien 

sekä Natura-alueelta aikaisemmin kerätyn linnustotiedon 

perusteella tehtyyn arviointiin ei myöskään sisälly sellaisia 

epävarmuustekijöitä, jotka yksin tai yhdessä vaikutusten 

merkittävyyden kanssa edellyttäisivät luonnonsuojelulain 

65 §:n tarkoittamaa Natura-arviointia.

11.6.1.5 Sähkönsiirron vaikutukset Natura-alueisiin
Maalahden hankealueella uutta 110 kV voimajohtoa raken-

netaan noin 300 metriä.  Rakennettavien voimajohtojen 

vähäisestä pituudesta johtuen sähkönsiirron vaikutukset 

lintudirektiivin liitteen I lajeihin jäävät vähäisiksi. Myöskään 

luontodirektiivissä mainittuihin luontotyyppeihin tai lajei-

hin ei uudella voimajohdolla arvioida olevan vaikutusta.

11.6.1.6 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE 0
Tuulivoimaloiden rakentamatta jättämisellä ei ole vaikutuk-

sia läheisiin luonnonsuojelualueisiin. Nollavaihtoehdossa 

läheisten Natura-alueiden nykytila säilyy ennallaan. 

11.6.1.7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen ja 
lieventäminen
Hankkeen toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia nii-

hin luonnonarvoihin, joiden perusteella tuulivoimapuiston 

läheisyydessä sijaitsevat Natura-alueet on sisällytetty osaksi 

suojelualueverkostoa. Petolahdenjokisuiston luontodirek-

tiivin liitteessä I mainittuihin luontotyyppeihin ja liitteessä 

II mainittuihin lajeihin hankkeella ei etäisyydestä johtuen 

ole vaikutusta, minkä vuoksi niiden osalta ei ole tarpeen 

esittää ehdotuksia haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. 

Lintudirektiivin liitteen I lajien osalta haitalliset vaikutukset 

ovat samoja kuin linnustolle yleensä ja niitä on käsitelty tar-

kemmin linnustokappaleessa 11.5. 

11.6.1.8 Arvioinnin epävarmuustekijät
Hankealueen lähellä sijaitsevien Söderfjärdenin ja 

Petolahdenjokisuiston Natura –verkostoon kuuluvien 

alueiden direktiiviluontotyypit ja -lajit tunnetaan hyvin. 

Söderfjärdillä linnustoa on seurattu kymmeniä vuosia ja 

alue tiedetään Suomen merkittävimmäksi kurkien leväh-

tämisalueeksi. Petolahdenjokisuistossa on seurattu ete-

länsuosirrikannan kehitystä muutaman vuosikymmenen 

ajan ja näiden inventointien yhteydessä on kerätty myös 

muuta linnustotietoa. Natura-alueiden linnusto-olosuh-

teet tunnetaan poikkeuksellisen hyvin, eikä niistä tehtyi-

hin johtopäätöksiin liity merkittäviä epävarmuustekijöitä. 

Linnustovaikutusten arviointiin liittyviä yleisiä epävarmuus-

tekijöitä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 11.5.7.

11.6.2  Muut luonnonsuojelualueet

Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat yksityismaiden suo-

jelualueet ja suojeluohjelmiin kuuluvat alueet on esitetty 

ohessa kartalla (Kuva 11-56 ja Kuva 11-57). Hankealueen lä-

heisyydessä sijaitsevien luonnonsuojelualueiden rajaukset 

vastaavat pääpiirteittäin hankealueen läheisyydessä sijait-

sevien Natura-alueiden rajauksia. Suojelualueiden kuvauk-

set ja hankkeen vaikutusten arviointi näihin suojelualuei-

siin on esitetty edellä kappaleessa 11.6. 

Lähimmille Natura 2000-alueisiin kuulumattomille suo-

jelualueille on hankealueelta matkaa yli kymmenen kilo-

metriä. Etäisyydestä johtuen hankkeen vaihtoehdoilla ei ar-

vioida olevan vaikutusta näihin alueisiin.

11.7 Luontodirektiivin liitteiden II ja 
IV(a) lajit sekä uhanalaiset lajit

11.7.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

11.7.1.1 Uhanalaiset lajit
Uhanalaisten eliölajien tilanne on tarkistettu Suomen ym-

päristökeskuksen ylläpitämästä Eliölajit-tietojärjestelmästä 

(rekisteripoiminta 6.2.2009).  

11.7.1.2 Luontodirektiivin liitteiden II ja IV(a) lajit
Luontodirektiivin liitteen IV(a)  nisäkkäistä hankealueella on 

tarkasteltu liito-oravia. Lisäksi lepakoiden esiintymistä han-

kealueella on tarkasteltu elinympäristötasolla (erilliset kap-

paleet jäljempänä). Nämä lajit on valittu tarkastelukohteek-

si, koska tuulivoimarakentamisella voi olla näiden lajien li-

sääntymis- ja levähdyspaikkoihin kohdistuvia vaikutuksia. 

Muista liitteen IV nisäkkäistä hankealueella voi mahdol-

lisesti liikkua myös saukko. Läheinen Maalahdenjoki tarjoaa 

saukolle soveltuvan elinympäristön ja saukon laajasta revii-

ristä johtuen sen liikkuminen myös hankealueella on mah-

dollista (Narnebäcken). Saukkojen esiintymistä hankealu-

eella ei ole selvitetty, koska hankkeesta ei arvioitu aiheutu-

van saukkojen esiintymistä rajoittavia vaikutuksia.

Liitteen IV(a)  lajeista hankealueella mahdollisesti esiin-

tyviin lajeihin lukeutuvat myös viitasammakko, isolampi-

sukeltaja ja sirolampikorento. Näiden lajien mahdollisiin li-

sääntymis- ja levähdyspaikkoihin (pienet rehevät lammet) 

ei aiheudu hankkeesta sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäi-

sivät lajien elinmahdollisuuksia alueella. 
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Kuva 11‑56 Yksityismaiden luonnonsuojelualueet hankealueen läheisyydessä.  
(Lähde: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu. © SYKE, © Genimap Oy.)
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Kuva 11‑57 Suojeluohjelmiin kuuluvat alueet hankealueen läheisyydessä.  
(Lähde: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu. © SYKE, © Genimap Oy.)
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11.7.1.2.1 Liito-oravat
Liito-orava on yöeläin ja siten vaikeasti havaittava laji, eikä 

sen esiintymistä siksi voida selvittää näköhavaintoihin pe-

rustuen. Nykyään kaikki liito-oravakartoitukset perustuvat-

kin pääasiassa menetelmään, jossa liito-oravan ulostepapa-

noita etsitään lajille sopivista elinympäristöistä ja niillä eten-

kin kolopuiden, metsikön suurimpien kuusten sekä isojen 

haapojen tyviltä (Sierla ym. 2004). Menetelmällä ei ole 

mahdollista saada selville liito-oravien tarkkoja yksilömää-

riä, mutta sen avulla voidaan varmistaa liito-oravan esiin-

tyminen kyseisellä metsäalueella. Vaikka liito-orava suosii 

elinympäristönään vanhaa kuusisekametsää, se ei kuiten-

kaan ole varsinaisesti ns. vanhan metsän laji, vaan huomat-

tava osa reviireistä on varttuneissa, ei vielä uudistuskypsis-

sä metsiköissä. 

Liito-oravan esiintymistä hankealueella selvitettiin 

maastokäynnein 5. - 8.5.2009. Selvitykset kohdennettiin 

hankevaihtoehdon 1 mukaisille tuulivoimaloiden ja huol-

toteiden alustaville sijoituspaikoille ja niiden läheisyyteen. 

Tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen lisäksi kartta- ja ilmaku-

vatarkastelun perusteella valittiin selvityskohteiksi sellaisia 

alueita, jotka vaikuttivat potentiaalisilta liito-oravan elinalu-

eilta (peltojen reunametsiä, pienvesien rantoja, varttuneet 

sekapuustoisia kuusimetsiä). Varttuneista metsistä män-

tykankaat eivät ole liito-oravan suosimaa elinympäristöä, 

mutta soveltuvat kuitenkin liito-oravan siirtymiseen elin-

alueidensa välillä. Laajoilla hakkuu-, taimikko- ja nuoren 

metsän alueilla liito-oravan esiintyminen on epätodennä-

köistä.

Hankealueen suuren pinta-alan vuoksi on mahdollista, että 

alueella on sellaisia liito-oravan elinalueita, jotka eivät selvi-

tyksessä tulleet esiin. Selvityksessä pääpaino oli alustavien 

suunnitelmien mukaisilla rakentamispaikoilla ja näiden alu-

eiden osalta liito-oravaselvityksen tiedot ovat luotettavia.  

11.7.1.2.2 Lepakot
Hankealueella ei ole tehty erillistä lepakkoselvitystä, minkä 

takia yksityiskohtaista tietoa alueen lepakkokannasta ei ole 

saatavilla. Lepakoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on 

tehty esittämällä pohdintaa lepakoille soveltuvien elinym-

päristöjen esiintymisestä hankealueella ja sen läheisyydes-

sä perustuen kirjallisuustietoihin eri lajien elinympäristö-

vaatimuksista.

11.7.2 Vaikutusmekanismit

11.7.2.1 Yleistä tuulivoiman vaikutuksista 
liito-oraviin
Liito-orava (Pteromys volans, VU) on taigalaji, joka elää 

Suomessa esiintymisalueensa länsireunalla. Liito-oravia 

esiintyy eniten Länsi-Suomessa Vaasan rannikkoseudul-

la sekä Lounais-Suomessa. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja 

Pohjois-Pohjanmaalla liito-oravakanta on harvalukuisin.

Suomen kannan arvioidaan olevan yhteensä noin 

143 000 naarasta (Hanski ym. 2006). Kannan kehitys on ol-

lut vähenevä 1940-luvulta lähtien ja todennäköisesti se tu-

lee tulevaisuudessa pienenemään edelleen. Tärkein syy lii-

to-oravien vähenemiseen on sopivien varttuneiden kuusi-

sekametsien hakkuut ja liito-oravalle sopivan metsäpinta-

alan pieneneminen. 

Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisluokituk-

sessa (Rassi ym. 2000) liito-orava on luokiteltu vaarantu-

neeksi lajiksi (VU). Lajin kohdalla luokitus perustuu kannan 

taantumiseen. EU:n alueella liito-oravaa tavataan Suomen 

lisäksi ainoastaan Virossa, jossa lajin kanta on erittäin pieni. 

Liito-orava kuuluu luontodirektiivin liitteiden II ja IV(a) lajei-

hin. Luonnonsuojelulain 49 §:ssä todetaan, että ”luontodi-

rektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuulu-

vien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittä-

minen ja heikentäminen on kielletty”. Maa- ja metsätalous-

ministeriön ja ympäristöministeriön vuonna 2004 antaman 

ohjeen mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka 

käsittää pesäpuut ja paikalla olevat muut sen edellä mainit-

tuihin tarkoituksiin käyttämät puut. Lisääntymis- ja leväh-

dyspaikan käsitteeseen luetaan myös niiden välittömässä 

läheisyydessä olevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut.

Liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, 

mutta tulee toimeen nuoremmissakin metsissä, joissa on 

riittävästi lehtipuita ravintokohteiksi ja kolopuita pesäpai-

koiksi. Luontaisessa elinympäristössä kasvaa järeitä haapoja 

sekä kuusia, leppää ja koivua. Tyypillinen liito-oravan asutta-

man metsän puusto on vaihtelevan ikäistä ja puusto muo-

dostaa useita latvuskerroksia. Liito-oravan reviirit ovat usein 

kallioiden juurilla, pienvesien varsilla ja rinteissä. Vanhojen 

sekametsien puuttuessa liito-orava suosii peltojen reuna-

metsiä, vesistöjen rantametsiä ja pihametsiä. Aikuisen liito-

oravanaaraan elinpiiri on kooltaan yleensä 4-10 hehtaaria, 

koiraan keskimäärin noin 60 hehtaaria. Reviirillä on usein 

1-3 ydinaluetta, jotka saattavat olla 100-200 metrin päässä 

toisistaan; näillä ydinalueilla liito-oravat ruokailevat ja pää-

asiassa oleskelevatkin. Jokaisella liito-oravalla on eri puo-
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lilla elinpiiriä useita pesiä, joita ne säännöllisesti käyttävät. 

Kaikki keväällä syntyneet nuoret naaraat ja suurin osa koi-

raista lähtevät loppukesällä emonsa elinpiiriltä ja asettuvat 

uusille alueille viimeistään syyskuussa. Vaelluksillaan uusille 

elinalueille nuoret liito-oravat suosivat kuusivaltaisia met-

siä, mutta voivat käyttää siirtymiseen myös mm. varttunei-

ta taimikoita. Uudelle elinpiirille levittäytynyt liito-orava voi 

lisääntyä jo seuraavana keväänä.

Tuulivoimalaitosten vaikutuksista liito-oraviin ei ole juuri 

olemassa aikaisempia tutkimustuloksia. Tuulivoimapuiston 

rakentamisen myötä osa hankealueen luonnonympäristös-

tä muuttuu rakennetuksi ympäristöksi, joten vaikutukset la-

jin elinolosuhteisiin ovat samankaltaisia kuin muunkin ra-

kentamisen aiheuttamat vaikutukset. Tuulivoimalaitosten, 

huoltotieyhteyksien ja voimajohtolinjojen rakentaminen 

voivat aiheuttaa lajille soveltuvien elinympäristöjen mene-

tyksiä tai niiden pirstoutumista sekä turvallisten kulkuyhte-

yksien katkeamista. Menetysten myötä liito-oravan mah-

dollisuus suojautua ja liikkua alueelta toiselle ravinnon-

haussa tai lisääntymisaikana voi heikentyä. 

Tuulivoimalaitokset aiheuttavat melu- ja varjostusvaiku-

tuksia. Liito-orava ei kuitenkaan ole erityisen ääniherkkä laji, 

mistä kertoo esimerkiksi lajin pesiminen vilkasliikenteisten 

liikenneväylien ja ihmisasutuksen välittömässä läheisyy-

dessä. Tuulivoimahankkeen vaikutusten minimoimiseksi ja 

ehtona lajin säilymiselle onkin tuulivoimalaitosten, huolto-

tieverkoston ja voimajohdon sijoittaminen ensisijaisesti si-

ten, että vaikutukset liito-oravan elinmahdollisuuksiin jää-

vät mahdollisimman vähäisiksi.

Taulukko 11‑10 Suomessa tavatut lepakkolajit ja niiden esiintyminen EUROBATS-raportin mukaan. Taulukon tietoja on 
täydennetty Salovaaran (2007) ja Lappalaisen (2008) mukaan. Tähdellä merkityt lajit eivät olemassa olevien tietojen 
mukaan talvehdi Suomessa.

Laji Lajin	esiintyminen	Suomessa

Vesisiippa	(Myotis daubentonii) Etelä-	ja	Keski-Suomessa	63–64°N	asti

Lampisiippa	(M. dasycneme)
Paikoin	Etelä-Suomessa	(1	talvehtimishavainto	vuodelta	
2002,	havainto	kahdesta	yksilöstä	kesällä	2006)

Isoviiksisiippa	(M. brandtii) Etelä-	ja	Keski-Suomessa	64–65°N	asti

Viiksisiippa	(M. mystacinus) Etelä-	ja	Keski-Suomessa	64–65°N	asti

Ripsisiippa	(M. nattereri) Harvinaisena	Etelä-Suomessa

*Isolepakko	(Nyctalus noctula) Laikuittaisesti	Etelä-Suomessa

Pohjanlepakko	(Eptesicus nilssonii) Koko	maassa

*Etelänlepakko (E. serotinus) Harvinainen,	yksi	havainto	Hangosta	v.	2008

*Kimolepakko	(Vespertilio murinus) Laikuittaisesti	Etelä-Suomessa

*Vaivaislepakko	(Pipistrellus pipistrellus)
Laikuittaisesti	Etelä-Suomessa		
(ensimmäinen	havainto	vuodelta	2001)

*Kääpiölepakko	(Pipistrellus pygmaeus)
Paikoin	Etelä-Suomessa		
(ensimmäinen	havainto	vuodelta	2007)

*Pikkulepakko	(Pipistrellus nathusii) Paikoin	Etelä-Suomessa

Korvayökkö	(Plecotus auritus) Etelä-	ja	Keski-Suomessa	63°N	asti
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11.7.2.2 Yleistä tuulivoiman vaikutuksista lepakoihin
Suomessa on vuoteen 2008 mennessä tavattu kaikkiaan 

13 eri lepakkolajia, joista kuitenkin ainoastaan kuuden tie-

detään varmasti lisääntyvän maassamme (Taulukko 11-10). 

Lepakoiden levinneisyys painottuu Suomessa voimakkaasti 

maan etelä- ja lounaisosiin niiden vähetessä nopeasti poh-

joista kohti mentäessä. Valtaosan Suomessa säännöllises-

ti tavattavista lepakkolajeista talvehtii maassamme viettä-

en talvensa horroksessa. Lepakot lisääntyvät yhdyskunnis-

sa, joita kantavat naaraat muodostavat kesällä mm. luoliin, 

kalliohalkeamiin, isojen puiden koloihin sekä asumattomiin 

rakennuksiin. Lepakot lisääntyvät hitaasti, mutta voivat toi-

saalta elää hyvin pitkäikäisiksi, mikä tekee niistä osaltaan 

alttiita elinympäristömuutoksille sekä aikuiskuolleisuuden 

lisääntymiselle. Yleisesti suurimpina uhkina suomalaisil-

le lepakkopopulaatioille pidetään maa- ja metsätaloustoi-

mien aiheuttamia elinympäristömuutoksia, jotka ovat mer-

kittävästi vähentäneet lepakoille soveltuvien lisääntymis- 

ja ruokailupaikkojen sekä päiväpiilojen määriä luonnossa. 

Kaikki Suomen lepakkolajit on rauhoitettu luonnonsuoje-

lulain 38 § nojalla. Lisäksi ne kuuluvat EU:n luontodirektiivin 

liitteen IV (a) mukaisiin lajeihin, joiden lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnon-

suojelulain 49 § nojalla kielletty. 

Tuulivoimalat vaikuttavat lepakoihin ensisijaisesti aikuis-

ten lisääntyneen törmäyskuolleisuuden kautta elinympä-

ristömuutosten ja häirinnän jäädessä nykytietojen mukaan 

varsin pieniksi. Suorien törmäysten ohella tuulivoimaloi-

den aiheuttamaa lepakkokuolleisuutta voi linnuista poike-

ten kuitenkin lisätä lepakoiden suurempi alttius pyörivien 

lapojen aiheuttamille ilmanpaineen muutoksille, erityisesti 

nopealle ilmanpaineen laskulle, jotka voivat joissain tilan-

teissa aiheuttaa suoraan lepakon kuoleman niiden keuh-

koihin muodostuvista ilmakuplista aiheutuvien verisuoni-

vaurioiden sekä sisäisen verenvuodon kautta (nk. barotrau-

ma). Suorien fyysisten törmäysten ja ilmanpaine-erojen ai-

heuttaman lepakkokuolleisuuden keskinäisestä merkityk-

sestä kuolinsyyn aiheuttajana ei vielä tunneta tarkasti, mut-

ta esimerkiksi Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa tuulivoi-

maloihin kuolleista lepakoista kaikkiaan 90 % havaittiin kär-

sivän sisäisestä verenvuodosta, kun fyysisestä törmäyksestä 

aiheutuvia vammoja, jotka voisivat selittää sen kuoleman, 

löydettiin vain noin puolella tutkituista yksilöistä. 

Lepakot voivat altistua törmäyksille tuulivoimaloiden 

kanssa ravinnonhankintansa aikana sekä muutto- ja siirty-

mälentojen aikana. Tuulivoimaloiden aiheuttama törmäys-

kuolleisuus vaihtelee niillä lintujen tapaan huomattavas-

ti tuulivoimaloiden sijainnin ja niiden teknisten ominai-

suuksien mukaan, mikä korostaa osaltaan hankekohtaisen 

suunnittelun tärkeyttä myös tuulivoimapuiston lepakoille 

aiheuttamien haittavaikutusten minimoimiseksi. Suurinta 

tuulivoimaloiden aiheuttama lepakkokuolleisuus on tut-

kimusten mukaan yleisesti myöhään kesällä ja alkusyk-

systä, joka vuodenajallisesti ajoittuu lepakoiden syysmuu-

ton sekä lisääntymis- ja talvehtimisalueiden välisien siirty-

mien ajankohtaan. Lisäksi useissa sekä Yhdysvalloissa että 

Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa merkittävän osan la-

poihin törmänneistä lepakoista on havaittu kuuluvan eri-

tyisesti muuttaviin lajeihin, mikä tukee osaltaan käsitystä 

tuulivoimaloiden synnyttämästä törmäysriskistä erityises-

ti muuttolennossa oleville lepakoille. Syiksi muuttavien le-

pakoiden törmäysherkkyydelle on esitetty mm. kaikuluota-

uksen vähäisempää käyttöä muuttomatkan aikana verrat-

tuna tavalliseen saalistuslentoon sekä tuulivoimarakentei-

den houkuttelevuutta mahdollisina lepopaikkoina. Lisäksi 

muuttomatkalla olevat lepakot pysähtyvät usein saalista-

maan matkansa aikana, mikä voi merkittävästi lisätä lepa-

koiden paikallisia yksilömääriä sekä nostaa tätä kautta tuuli-

voimaloiden mahdollisia törmäysvaikutuksia alueen lisään-

tyneen lepakkoaktiivisuuden vuoksi. 

11.7.3 Nykytilanne

11.7.3.1 Uhanalaiset eliölajit
Eliölajit-tietojärjestelmän tietojen mukaan suunnittelualu-

eella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tehty havain-

toja uhanalaisista eliölajeista. 

Linnustoselvityksen yhteydessä alueella on kuitenkin tehty 

useita havaintoja uhanalaisista lajeista; nämä havainnot on 

käsitelty tarkemmin lintuja käsittelevässä kappaleessa 11.5. 

Tuulivoimapuiston alueella tehtyjä liito-oravahavaintoja on 

käsitelty seuraavassa kappaleessa. 

11.7.3.2 Liito-oravat
Hankealueen metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia. Liito-

oravan elinympäristöiksi soveltuvien elinympäristöjen 

esiintyminen on painottunut hankealueen pohjoisosaan, 

jossa varttuneita kuusikoita esiintyy etenkin ojitettujen kor-

pien alueella. Näillä varttuneiden kuusikoiden alueilla on 

potentiaalisesti liito-oravalle soveltuvia elinalueita, vaikka 

alue on monin paikoin hakkuiden pirstomaa ja lehtipuus-

ton osuus verrattain vähäinen. 

Tuulivoimalat numero 1-5 sijoittuvat hankealueen poh-

joisosaan kuusivaltaiselle vyöhykkeelle. Rakennuspaikkojen 
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läheisyydessä edustavinta vanhaa kuusikkoa esiintyy on 

voimalan 3 pohjoispuolella. Paikalla on vuonna 2008 teh-

ty havaintoja liito-oravista (Tuomisto 2008). Hankealueen 

pohjoisosan lisäksi varttuneita kuusikoita esiintyy etenkin 

peltoalueiden tuntumassa voimaloiden 9 ja 14 läheisyy-

dessä. Voimalan 14 läheisyydessä ei ole tehty havaintoja la-

jista, mutta voimalan 9 välittömässä läheisyydessä on tehty 

liito-oravahavaintoja vuonna 2008 (Tuomisto 2008). Liito-

oraville soveltuvista elinympäristöistä voimaloiden 3 ja 9 lä-

heisyydessä on kerrottu tarkemmin jäljempänä.

Hankealueella sijaitsevat liito-oravalle soveltuvat elin-

alueet ovat alueen pohjoisosan kuusikoita lukuun ottamat-

ta pinta-alaltaan pieniä. Hankealueen pirstoutunut tilajako 

näkyy jäljellä olevien vanhan metsän sirpaleiden pienenä 

kokona. Liito-oraville soveltuvien elinalueiden välillä on 

kuitenkin metsäalueita, jotka mahdollistavat liito-oravien 

liikkumisen reviiriensä eri osissa. 

Myös hankealueen kaakkoiskulmassa Rantatien etelä-

puolella on  liito-oravan elinympäristöksi soveltuvaa vart-

tunutta kuusikkoa. Kuusikko sijoittuu Narnebäckenin var-

relle Tuvmossenin peltoalueen läheisyyteen. Keväällä 2009 

alueella ei kuitenkaan havaittu merkkejä liito-oravan esiin-

tymisestä. Tämän puronvarsikuusikon alueelle ei kohdistu 

tuulivoimapuistoon liittyviä rakentamistoimenpiteitä.

Hankealueen lounaisosat rajautuvat Öjnan kyläaluei-

siin, missä peltojen tuntumassa esiintyy lehtipuuvaltaisia 

alueita ja pienvesiä. Pohjoisosistaan hankealue rajautuu 

Maalahdenjoen varrella sijaitseviin laajoihin peltoaluei-

siin, jotka jatkuvat myös Rantatien varrella sekä Narnessa. 

Näiden hankealueen läheisyyteen sijoittuvien peltoaluei-

den reunamilla sijaitsee paikoin myös kuusikoita, jotka vai-

kuttavat potentiaalisilta liito-oravan elinalueilta. 

Voimalan 3 pohjoispuolinen alue
Tuulivoimalan numero 3 pohjoispuolella sijaitsevalla tilalla 

on liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Tuoreella kan-

kaalla kasvavassa vanhassa metsässä on kuusen lisäksi run-

saasti lehtipuita ja myös haapa on alueella runsas. Tilalla 

on runsaasti myös lahopuuta sekä useita kolopuita. Tilan 

alueella on havaittu merkkejä liito-oravista kesällä 2008 

(Tuomisto 2008). Keväällä 2009 alueelta etsittiin liito-ora-

van papanoita, mutta niitä ei havaittu. Liito-oravan biolo-

giaan liittyvä erikoispiirre on kuitenkin se, että alue voi olla 

väliaikaisesti tyhjä, mutta se asutetaan myöhemmin uudes-

taan. Näin ollen tämä liito-oravalle tyypillistä elinympäris-

töä oleva vanhan metsän alue voi edelleen olla osa liito-

oravan reviiriä. 

Liito-oravalle soveltuva elinalue rajautuu kasvatusmet-

sämännikköihin sekä harvennushakattuun alueeseen, 

jolla kasvaa mäntyä ja hieskoivua. Liito-oravalla soveltu-

van tilan alueella kivennäismaa vaihettuu turvekankaak-

si itään Narnebäckenin suuntaan siirryttäessä. Tämän tilan 

alueella on ojitetussa korvessa kasvavaa kuusikkoa myös 

Narnebäckenin itäpuolella, mutta tällä alueella lehtipuiden 

osuus on vähäisempi eikä alueella ole havaittu merkkejä 

liito-oravista.

 
Kuva 11‑59 Vanhan sekapuustoisen metsäalueen rajaus. 

 
Kuva 11‑58 Edustavaa vanhaa metsää voimalan numero 3 pohjoispuolella. 
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Malax vindkraftspark
Maalahden tuulivoimapuisto

Grov granskog
Järeä kuusikko

Voimalan 9 sijoituspaikka
Voimalan numero 9 suunnitellun rakentamispaikan välittä-

mässä läheisyydessä sen itäpuolella on havaittu merkkejä 

liito-oravista kesällä 2008 (Tuomisto 2008).. Havainnot on 

tehty voimalan sijoitussuunnitelmissa esitetyn alueen lä-

heisyydessä puron ja pienen niityn itäpuolelta (Kuva 11-60, 

rajauksen itäosa). 

Kesän 2008 selvitysten ja kevään 2009 välisenä aikana 

rakentamispaikan eteläpuolella on toteutettu hakkuita, jot-

ka ovat pienentäneet liito-oravalle soveltuvan elinympäris-

tön pinta-alaa. Jäljellä olevan liito-oravan elinympäristöksi 

soveltuvan alueen rajaus on esitetty ohessa kartalla (Kuva 

11-60). Liito-oravalle soveltuva alue rajautuu peltoon, tai-

mikoihin ja metsänuudistusaloihin. Liito-oravan elinympä-

ristöksi soveltuvalla alueella lehtipuiden osuus on suurem-

pi rajauksen itäisessä osassa, johon myös aikaisemmat liito-

oravahavainnot sijoittuvat. Vanhan metsän alueella ei ke-

väällä 2009 havaittu merkkejä liito-oravista. Kuusikon pinta-

ala on hakkuiden myötä pienentynyt, mutta alueella esiin-

tyy edelleen liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. 

11.7.3.3 Lepakot
Suomessa esiintyvistä lepakkolajeista runsaslukuisimpia 

ovat erityisesti pohjanlepakko, vesisiippa, viiksi- ja isoviik-

sisiippa sekä korvayökkö. Lajeista laajimmalle levinneitä 

ovat pohjanlepakko ja sekä molemmat viiksisiippalajit, joi-

ta tavataan yleisesti myös Maalahden alueella. Sen sijaan 

Etelä-Suomessa yleiset vesisiippa ja korvayökkö esiintyvät 

Merenkurkussa jo hyvin lähellä levinneisyysalueensa poh-

joisrajaa, minkä takia on todennäköistä, että ne esiintyvät 

alueella enää vain paikoittain tai voivat puuttua jopa koko-

naan. Muiden, harvalukuisimpien lepakkolajien esiintymi-

nen painottuu Suomessa vielä selkeämmin maan etelä- ja 

lounaisosiin, eikä niitä yleensä havaita enää Merenkurkun 

korkeudella.

Elinympäristövaatimuksiltaan Maalahden alueella to-

dennäköisimmin esiintyvät lajit, pohjanlepakko sekä viik-

si- ja isoviiksisiippa, kuuluvat pääasiassa metsäympäristöä 

suosiviin lajeihin. Pohjanlepakoiden ruokailualueet sijoit-

tuvat usein metsäalueiden reunoille, mutta niitä havaitaan 

usein saalistelemassa myös hakkuuaukoilla. Viiksi- ja isoviik-

sisiippa eivät sen sijaan mielellään lennä aukeilla paikoilla, 

vaan pysyttelevät tiiviimmin metsärakenteen sisällä tai sen 

välittömässä läheisyydessä. Linnustoselvityksen perusteella 

erityisesti hankealueen pohjoisosien varttuneemmilla met-

säkuvioilla sekä alueen eteläosissa Majorsbackenilla maas-

tossa on paljon vanhoja kelopuita sekä tikankoloja, jotka 

 
Kuva 11‑60 Jäljellä olevan vanhan kuusikon pinta-ala. 

soveltuvat lepakoiden päiväpiiloiksi sekä myös pienten le-

pakkoyhdyskuntien lisääntymispaikoiksi. Kolopuiden lisäk-

si hankealueella on myös useampia pieniä rakennusryhmiä 

sekä peltoalueita (mm. Narnen, Bäcksmossin ja Öjnan ym-

päristössä), jotka voivat tarjota lepakoille potentiaalisia le-

päilyalueita tai päiväaikaisia piilopaikkoja. Sen sijaan lepa-

koiden usein suosimien vesistöjen ja kosteikkojen määrä 

on hankealueella pieni.

11.7.4 Tuulivoimapuiston vaikutukset: VE1, 
VE2 ja VE3

11.7.4.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset liito-
oraviin
Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana ihmistoiminta alu-

eella on vilkasta ja rakentamisesta aiheutuu meluhäiriöitä 

huomattavasti enemmän kuin tuulivoimapuiston toimin-

nan aikana. Liito-oravan ei tiedetä olevan erityisen melu-

herkkä laji, mutta rakentamisen aikaisen melun ja ihmisten 

alueella liikkumisen seurauksena on kuitenkin mahdollista 

että liito-oravat välttävät reviiriensä niitä osia, jotka sijaitse-

vat rakentamisalueiden välittömässä läheisyydessä. 

Tuulivoimalan numero 3 välittömässä läheisyydessä si-

jaitsee liito-oravan aiempina vuosina käyttämiä elinaluei-

ta, joille rakentamistoimista voi aiheutua häiriötä. Alue ei 
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nykyisellään ole luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen liito-

oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, eikä rakentamistoi-

mien aikaisesta häiriöstä siten arvioida aiheutuvan lajille 

merkittävää haittaa. 

Myös voimalan 9 sijoituspaikan välittömässä lähei-

syydessä on vuonna 2008 havaittu merkkejä liito-oravis-

ta, mutta alue ei nykyisellään ole luonnonsuojelulain 49 

§:n mukainen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. 

Voimalan 9 suunnitellulla sijoituspaikalla on liito-oravan 

elinympäristöksi soveltuvaa vanhaa kuusivaltaista metsää. 

Voimalan numero 9 sijoituspaikkaa suositellaan siirrettä-

väksi sen läheisyydessä sijaitseville metsänuudistusalueil-

le. Mikäli voimala 9 rakennetaan hankevaihtoehdoissa 1 ja 

2 esitetylle sijoituspaikalle, pienenee liito-oravalle soveltu-

vien elinympäristöjen määrä hankealueella noin 0,5 heh-

taaria. Rakentamisen aikana myös mm. melusta aiheutuu 

häiriövaikutuksia varsinaista rakentamisaluetta laajemmil-

le alueille.

Hankevaihtoehdot 1, 2 ja 3
Liito-oraviin kohdistuvien vaikutusten osalta hankevaihto-

ehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja. 

11.7.4.2 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset 
vaikutukset liito-oraviin
Tuulivoimaloiden vaikutukset liito-oraviin ovat suurimmil-

laan rakentamisen aikana, jolloin häirintävaikutus on suu-

rimmillaan. Myös mahdolliset liito-oraville soveltuvien elin-

ympäristöjen pirstoutumiset tapahtuvat rakentamisaikana. 

Käytön aikana tuulivoimalat aiheuttavat melu- ja varjostus-

vaikutuksia, mutta niiden ei arvioida vaikuttavan liito-oravi-

en elinmahdollisuuksiin hankealueella. Korkealla pyörivät 

tuulivoimaloiden lavat eivät aiheuta liito-oraville törmäys-

riskiä. Rakentamisvaiheen jälkeen hankkeen edellyttämä lii-

kenne vähenee alueella huomattavasti sen rajoittuessa lä-

hinnä tuulivoimaloiden huoltoajojen edellyttämään vähäi-

seen liikenteeseen. Tästä syystä myös  liikkumisesta aiheu-

tuvat häiriötekijät vähenevät liito-oravien esiintymisalueilla 

huomattavasti hankkeen rakennusvaiheen jälkeen.

Voimalan 3 läheisyydessä ja voimalan 9 sijoituspaikalla 

on liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. Voimaloiden 

välittömässä läheisyydessä meluvaiktukset ovat suurim-

millaan ja näillä alueilla melutaso voi nousta 60 desibeliin. 

Liito-oravan ei kuitenkaan tiedetä olevan erityisen ääni-

herkkä laji, mistä kertoo esimerkiksi lajin pesiminen vilkas-

liikenteisten liikenneväylien ja ihmisasutuksen välittömässä 

läheisyydessä. Tuulivoimaloiden aiheuttaman melun vaiku-

tuksista lajiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole saatavissa olevaa 

tutkimustietoa. Koska suurimman melutason vaikutusalu-

eella ei ole liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, ei 

häiriöstä arvioida aiheutuvan lajille merkittävää haittaa.

Tuulivoimaloille johtavat huoltotieyhteydet toteutetaan 

mahdollisimman pitkälti alueella nykyisin olemassa olevaa 

metsäautotieverkostoa hyväksikäyttäen. Uudet rakennet-

tava huoltotiet  tulevat olemaan sorapintaisia ja noin kuusi 

metriä leveitä, mikä tarkoittaa että liito-orava pystyy tarvit-

taessa liitämään huoltotien ylitse.

Hankevaihtoehdot 1, 2 ja 3
Liito-oraviin kohdistuvien vaikutusten osalta hankevaihto-

ehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja. 

11.7.4.3 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset 
vaikutukset lepakoihin
Ruokailukäyttäytymisensä puolesta alttiimmaksi tuulivoi-

maloiden aiheuttamille törmäyksille voidaan Maalahden 

tuulivoimapuiston osalta arvioida alueella mahdollisesti 

ruokailevat pohjanlepakot, jotka saalistelevat viiksisiippoja 

useammin myös hakkuualueilla sekä matalien taimikoiden 

päällä. Lisäksi pohjanlepakot lentävät suurensa kokonsa 

vuoksi usein myös selkeästi korkeammalla, jolloin ne voivat 

liikkua myös lähellä suunniteltujen tuulivoimaloiden toi-

mintakorkeuksia. Viiksi- ja isoviiksisiipat ruokailevat sen si-

jaan useammin metsien sisällä eivätkä mielellään uskaltau-

du avoimille paikoille. Lepakoiden saalistusaktiivisuus on 

yleensä korkein lämpiminä ja tyyninä öinä (tuulen nope-

us alle 5 m/s), jolloin myös niiden ravintonaan käyttämien 

hyönteisten määrä ilmassa on havaintojen mukaan usein 

korkeimmillaan. Tehdyissä tutkimuksissa myös tuulivoima-

loiden aiheuttaman lepakkokuolleisuuden on havaittu ole-

van suurinta näinä samoina öinä (Arnett ym. 2008, 2009).  

Tuulivoimaloiden energiantuotanto on lepakoiden suosi-

mina, lähes tyyninä kesäöinä kuitenkin luonnostaan vähäis-

tä, mikä pienentää osaltaan myös voimaloiden lepakoille 

aiheuttamaa törmäysriskiä. 

Maalahden alueella todennäköisesti esiintyvät lepak-

kolajit kuuluvat kaikki lyhyen- tai keskimatkan muuttajiin, 

joiden kannasta suurin osa talvehtii Suomessa. Selkeästi 

muuttavien lepakkolajien kannat ovat alueella sen sijaan 

vähäisiä. Lepakot muuttavat lintujen tapaan maantieteel-

lisiä linjoja, (mm. rantaviivat, jokivarret sekä mäensyrjät ja 

harjanteet) seuraillen. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoit-

tuu kokonaisuudessaan metsätalousvaltaiselle alueelle, jol-

la ei todennäköisesti sijaitse lepakoiden kannalta merkit-

135



täviä muuttoväyliä. Näistä syistä johtuen hankkeen kautta 

muuttavien lepakoiden määrää voidaan pitää varsin pie-

nenä.

11.7.5 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE 0

11.7.5.1 Uhanalaiset eliölajit
Uhanalaisten lintulajien osalta tilannetta on käsitelty kap-

paleessa 11.5.

11.7.5.2 Liito-oravat ja lepakot
Nollavaihtoehdossa hankealueelle ei sijoiteta tuulivoima-

puistoa, minkä takia alueen nykytila säilyy lepakoiden ja 

liito-oravien osalta ennallaan. Lepakoiden ja liito-oravien 

esiintymiseen alueella vaikuttavat nollavaihtoehdossa lä-

hinnä alueella harjoitettavat metsätaloustoimet.  

11.7.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 
ja lieventäminen

11.7.6.1 Liito-oravat
Voimalan 9 sijoituspaikalla on liito-oravalle soveltuvaa elin-

ympäristöjä. Siirtämällä voimalaa voidaan säästää han-

kealueella jäljellä olevia liito-oravan elinympäristöiksi so-

veltuvia alueita. Lisäksi voimalan 3 välittömässä läheisyy-

dessä sijaitsee liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. 

Rakentamisaikaiset toiminnot erityisesti voimaloiden 3 ja 

9 läheisyydessä tulee suunnitella ja ajoittaa siten, että alu-

eella mahdollisesti liikkuville liito-oraville ei aiheuteta tar-

peetonta häirintää ja meluhaittaa. Liito-oravan pesintäkau-

si ajoittuu kevättalveen, jolloin rakentamistoimien tuomaa 

häirintää, kuten räjäytysöitä, tulee erityisesti välttää.

11.7.6.2 Lepakot
Lepakoiden kannalta hankealueen arvokkaimpia kohteita 

ovat lepakoiden kannalta potentiaaliset päiväpiilo-, talveh-

timis- ja lisääntymispaikat, joiden kohdistuvat vaikutukset 

tulisi pyrkiä minimoimaan. Hankkeen mahdollisia vaikutuk-

sia lepakoihin voidaan vähentää säilyttämällä hankealueel-

la sijaitsevat suuret kivikot, merkittävät kolopuut sekä mah-

dolliset autiot rakennukset, jotka voivat toimia lepakoiden 

päiväaikaisina piilopaikkoina mutta myös mahdollisina tal-

vehtimispaikkoina. Näin lepakoiden kannalta merkittävät 

lisääntymis- ja talvehtimisalueet voidaan osaltaan pyrkiä 

säilyttämään hankkeen toteuttamisesta huolimatta.

11.7.7 Arvioinnin epävarmuustekijät

11.7.7.1 Liito-oravat
Maastokäynnit kohdennettiin hankevaihtoehdon 1 mukai-

siin rakentamiseen suunnitelluille alueille sekä ilmakuva- ja 

karttatarkasteluiden perusteella liito-oravalle potentiaali-

siin soveltuviin elinympäristöihin. Hankealueen laajuudes-

ta johtuen voi olla mahdollista, että hankealueella on lisäk-

si myös muita liito-oravan elinalueita, joita ei maastokäyn-

tien aikana havaittu. Hankealueella yleisistä ja intensiivisis-

tä metsänhoitotoimenpiteistä johtuen epävarmuustekijöi-

den arvioidaan jäävän kuitenkin vähäisiksi.

11.7.7.2 Lepakot
Alueella ei tehty erillistä lepakkoselvitystä eikä alueen le-

pakkokannasta tai lepakoille tärkeistä alueista ei ole ole-

massa yksityiskohtaista tietoa. Lepakoihin kohdistuvien 

vaikutusten arviointi on tehty pääosin kirjallisuustietojen 

perusteella. 
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12.  Vaikutukset luonnonvarojen 
hyödyntämiseen

12.1 Materiaalikulutusvertailu

Oheisessa taulukossa (Taulukko 12-1) on esitelty tuulivoi-

mapuiston elinkaarensa aikana kuluttamia materiaaliva-

rantoja suhteessa tuotetun sähköenergian määrään. Eniten 

tuulivoimatuotanto kuluttaa elinkaarensa aikana vettä, 

jota käytetään sekä laitoskomponenttien valmistuspro-

sesseissa sekä niiden edellyttämässä energiatuotannossa. 

Seuraavaksi eniten tuulivoimatuotanto kuluttaa eri tuotan-

toprosesseissa käytettyjä energianlähteitä, kuten kivihiiltä, 

maakaasu ja öljyä, sekä tuulivoimalan rungon päämateri-

aalina käytettävää terästä.

Taulukko 12‑1 Arvio 3 MW merituulivoimalan (malli Vestas V90) 
elinkaaren aikaisesta materiaalikulutuksesta suhteessa tuotetun energian 
määrään. Luvuissa on huomioitu varsinaisten voimalaitosten ohella myös 
niiden edellyttämät voimalinjat ym. oheisrakenteet (Vestas 2006).

Materiaali Kulutus	(g/kWh)

Vesi 49,346

Kivihiili 0,740

Raakaöljy 0,630

Rauta 0,419

Maakaasu 0,375

Kvartsihiekka 0,335

Ligniitti 0,324

Kalkkikivi 0,126

Natriumkloridi	(vuorisuola) 0,051

Kivi 0,055

Savi 0,031

Sinkki,	alumiini,	mangaani,	kupari,	lyijy 0,03–0,41

Tuulivoimapuistojen tehokkuutta energiantuotantomuo-

tona on selvitetty useissa tutkimuksissa käyttämällä elin-

kaarianalyysiin pohjautuvia menetelmiä. Erityisesti tutki-

muksilla on haluttu selvittää tuulivoimaloiden rakentami-

sen aikaisen energiankulutuksen ja voimalan toiminta-aika-

naan tuottaman energiamäärän välistä suhdetta. Yleisesti 

tuulivoimapuiston on arvioitu tuottavan sen rakentami-

sessa ja käytöstä poistosta kuluvan energiamäärän keski-

määrin 4-6 kuukauden aikana, kun otetaan huomioon var-

sinaisen tuulivoimapuiston ohella myös niissä käytettävät 

voimajohdot, sähköasemat ym. oheisrakenteet (Schleisner 

2000, Vestas 2006). 

12.2 Metsästys ja riistanhoito

12.2.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Maalahden tuulivoimapuistoalueen nykyisestä metsästys-

käyttöarvosta koottiin tietoa haastattelemalla puhelimitse 

Maalahdenseudun riistanhoitoyhdistyksen puheenjohta-

jaa Leif Ståhlia. Lisäksi hankealueella toimiva metsästysseu-

ra, Malaxnejdens Jaktvårdsförening, toimitti pyynnöstä 

tiedot hankealueen vuotuisesta metsästyssaaliista.

Vaikutuksia metsästykseen ja riistanhoitoon arvioi-

tiin ensisijaisesti kirjallisuudesta kerätyn tiedon avulla. 

Vaikutustarkastelun painopiste on ollut hirvieläimissä.

12.2.2 Metsästyksen ja riistanhoidon nykytila

Maalahden tuulivoimapuiston hankealue kuuluu 

Maalahdenseudun riistanhoitoyhdistyksen alaisuuteen. 

Hankealueella toimiva metsästysseura on Malaxnejdens 

Jaktvårdsförening.

Metsästysalueena Maalahden tuulivoimapuiston han-

kealue edustaa paikallista keskiarvoa. Hirvikanta on kool-

taan tavanomainen ja hankealueella esiintyy myös metsä-

kaurista ja valkohäntäkaurista. Hankealueen vuotuinen hir-

visaalis on noin 5-6 yksilöä, valkohäntäkaurista ja metsäkau-

rista saadaan kumpaakin saaliiksi noin 6 yksilöä vuodessa. 
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Kuva 12‑1 Hankealueella on riistalle mm. nuolukiviä. 

Muiden lajien osalta saalistiedot on esitetty oheisessa 

taulukossa. Taulukon tiedot ovat yhteismääriä Malaxnejdens 

Jaktvårdsföreningenin metsästysalueelta vuodelta 2008. 

Taulukon määristä noin 10 % on Sidlandetin tuulivoima-

puistoalueen osuus. 

12.2.3 Vaikutukset metsästykseen ja 
riistanhoitoon: VE1, VE2 ja VE3

12.2.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
metsästykseen ja riistanhoitoon
Hirvieläinten kannalta tuulivoimapuistojen merkittävim-

mät vaikutukset aiheutuvat pääasiassa hankkeen rakenta-

misvaiheessa, jolloin ihmistoiminnan määrä on suunnit-

telualueella suurimmillaan. Rakentamisen aikainen häirin-

nän seurauksena on todennäköistä, että osa lähimpänä 

voimakkaimman rakentamisen alueella ruokailevista tai li-

sääntyvistä hirvieläimistä tulee siirtymään rauhallisemmille 

alueille. Vaikutukset voidaan kuitenkin arvioida pääosin vä-

liaikaisiksi eläinten palatessa vanhoille ruokailu- ja elinalu-

eilleen rakentamisen aiheuttaman häirinnän vähentyessä. 

12.2.3.2 Tuulivoimapuiston vaikutukset 
metsästykseen ja riistanhoitoon
Hirvieläinten käyttäytymisestä tuulivoimaloiden läheisyy-

dessä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että voimaloi-

den suorat, käytönaikaiset vaikutukset, esim. melu ja visu-

aaliset häiriötekijät, ovat kokonaisuudessaan suhteellisen 

pieniä, eivätkä hirvet merkittävällä tavalla vierasta niiden 

elinympäristöön sijoitettavia voimalarakenteita. Esimerkiksi 

Oklahomassa Yhdysvalloissa tuulivoimapuiston rakenta-

misen ei havaittu merkittävästi muuttaneen saksanhirvi-

en ruokailu- tai elinalueita lukuun ottamatta voimaloiden 

varsinaisia rakentamisalueita, joiden käyttö saksanhirvillä 

väheni lähinnä jäkälien määrän alenemisen seurauksena. 

Vastaavia tuloksia tuulivoimaloiden pienistä häiriövaikutuk-

sista hirvieläimiin on Yhdysvaltojen ohella saatu myös mm. 

Norjassa, jossa on tutkittu aitauksissa ruokailevien porolau-

mojen käyttäytymistä suhteessa käytössä oleviin ja pysäy-

tettyihin voimaloihin. 

Suunnitellun tuulivoimapuiston osalta sekä tuulivoima-

lat että niiden edellyttämät huoltotiet ja voimalinjat on si-

joiteltu hakkuuaukoille ja muihin pääasiassa käsiteltyihin 

ympäristöihin, jotta hankkeen aiheuttamien elinympä-

ristömuutosten määrä sekä mm. metsien pirstaloitumi-

nen pystyttäisiin mahdollisimman pitkälle ehkäisemään. 

Lisääntymisaikanaan keväällä ja alkukesästä erityisesti naa-

rashirvet hakeutuvat koiraita useammin varttuneempiin 

metsiin ja suoalueiden reunoihin, mihin voivat olla syynä 

ruokailumahdollisuuksien ohella myös tiheämmän kasvil-

lisuuden tarjoama suoja synnyttämään valmistautuvalle 

hirvinaaraalle. Näihin elinympäristöihin ei hankkeen yhte-
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ydessä kohdistu merkittäviä rakennustoimia, minkä takia 

myös niihin kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida pie-

niksi. Talvehtimisalueinaan hirvet suosivat vastaavasti usein 

avohakkuualoja sekä nuorten mäntyjen luonnehtimia tai-

mikoita, joiden määrä suunnittelualueella on suhteellisen 

suuri, eivätkä rakentamistoimet merkittävästi vähennä nii-

den määrää suunnittelualueella. Erityisesti voimalinjojen 

rakentaminen ja niiden yhteyteen muodostuvat taimikko-

alueet voivat osaltaan jopa lisätä hirville soveliaiden ruokai-

lualueiden määrää alueella.

Tuulivoimapuiston yhteyteen rakennettavat huoltotiet 

vastaavat kooltaan metsäautoteitä, joiden liikennemäärät 

eivät pääsääntöisesti nouse merkittäviksi. Tästä syystä nii-

den synnyttämät estevaikutukset hirvien liikkumisen kan-

nalta ovat todennäköisesti hyvin pieniä. 

12.2.3.3 Sähkönsiirron vaikutukset metsästykseen ja 
riistanhoitoon
Uutta 110 kV voimajohtoa rakennetaan vain noin 300 met-

riä. Tästä johtuen uusien voimajohtojen vaikutusten arvioi-

daan jäävän hyvin vähäisiksi.

12.2.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen 
VE0

Nollavaihtoehdossa hankealueelle ei sijoiteta tuulivoima-

puistoa, minkä johdosta alueen riistaeläinten osalta tilanne 

säilyy ennallaan. Eläinkantojen suuruudessa ilmenee luon-

taista vaihtelua joka voi heijastua myös vuosittaisiin saalis-

määriin. 

12.2.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 
ja lieventäminen

Tuulivoimapuiston hirvieläimille aiheuttamien vaikutus-

ten kannalta keskeisessä asemassa ovat hirvien kannalta 

merkittävimpien ruokailu- ja lisääntymisalueiden säilyttä-

minen, jotta niiden ravinnonhankintamahdollisuudet pys-

tytään alueella osaltaan turvaamaan tuulivoimapuiston ra-

kentamisesta huolimatta.

12.2.6 Arvioinnin epävarmuustekijät

Metsästykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty 

pääosin kirjallisuustietojen perusteella. Hankealueen riistal-

le tärkeistä alueista ei ole olemassa yksityiskohtaista tietoa. 

Taulukko 12‑2 Malaxnejdens Jaktvårdsföreningenin saalismäärät 
vuodelta 2008. Taulukon lukumääristä noin 10 % on Sidlandetin 
tuulivoimapuistoalueen osuus.

Laji Saalismäärä	

	
Linnut

metso	/	tjäder

teeri	/	orre

pyy	/järpe

peltopyy	/	rapphöna

fasaani	/	fasan

sepelkyyhky	/	ringduva

merihanhi	/	grågås

metsähanhi	/	sädgås

kanadanhanhi	/	kanadagås	

sinisorsa	/	gräsand

tavi	/	kricka

tukkasotka	/	vigg

telkkä	/	knipa

isokoskelo	/	storskrake

kurppa	/	morkulla

varis	/	kråka

harakka	/	skata

harmaalokki	/	gråtrut

merilokki	/	havstrut

Nisäkkäät

metsäjänis	/	skogshare

rusakko	/	fälthare		

kettu	/	räv

mäyrä	/	gävling

supikoira	/	mårdhund

näätä	/	mård

minkki	/	mink

	
2

41

13

6

3

110

5

5

1

132

22

6

12

1

2

37

50

13

3

58

29

24

2

23

4

69
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12.3 Kalasto, kalastus ja kalatalous 

12.3.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Kalaston ja kalastuksen nykytilan selvittämiseksi on käy-

tetty Pohjanmaan TE-keskukselta saatuja tietoja kalastosta 

sekä velvoitetarkkailun tuloksia Maalahdenjoen kalastosta 

ja kalastuksesta vuosina 1997–2003. Uusin yhteenvetora-

portti on vielä julkaisematon ja sen tulokset eivät ole ol-

leet käytettävissä YVA-menettelyn aikana. Vaikutusten ar-

vioinnissa käytetään apuna uusimpia tutkimuksia yhdessä 

asiantuntija-arvion kanssa. Tutkimustuloksia maalle raken-

nettavista tuulivoimaloista ja niiden vaikutuksista vesieliöi-

hin ei juurikaan ole saatavilla. Selvityksessä käytettiin  tutki-

mustuloksia merialueelle perustettujen tuulivoimapuisto-

jen vaikutuksista vesieliöihin,

12.3.2 Kalaston, kalastuksen ja kalatalouden 
nykytila

Narnebäcken
Narnebäcken toimii hauen, ahvenen ja särjen kulku-

väylänä hankealueen kaakkoiskulmassa sijaitsevaan 

Haiknepotteniin, jonne kalat nousevat kutemaan.  Myös 

säyne on esiintynyt joessa kutukalana. Narnebäckenin ve-

denlaatu on hyvin hapanta ja tämä oletettavasti johtuu 

alueen alunamaiden ojituksesta. Harvat kalalajit sopeutu-

vat happamiin olosuhteisiin ja puron pH- arvot saattavat 

olla kyllin alhaisia tappaakseen kalanpoikasia.  Paikallinen 

urheilukalastusseura on kunnostanut ja raivannut puroa 

ja sen ympäristöä.   Narnebäcken purkaa vetensä mereen 

Åminnen läheisyydessä.

Vuosina 1997 – 2003 katiskalla suoritetuista koekalas-

tuksista voidaan havaita hauen, ahvenen ja särjen kohdalla 

vuorokaudessa saaliiksi saatujen yksilömäärien vähenemi-

nen lähes nollaan. Hauen määrä on pysynyt lähes samana 

koko havaintojakson. Suurimmat muutokset ovat tapah-

tuneet ahvenen (huippuvuosi 1998 34 kpl/vrk) ja särjen 

(huippuvuosi 2001 19 kpl/vrk) kohdalla.  Muita kalalajeja 

ei kokeessa saatu. 

Puro on aktiivisen virkistyskalastuksen kohde. 

Ammattimainen kalastus kohdistuu Maalahdenjokeen ja 

merialueelle.

Maalahdenjoki
Ojan perkaukset ja ojitukset ovat johtaneet Maalahdenjoen 

heikentyneeseen veden laatuun ja 1950-luvulta lähti-

en kalalajien häviämiseen (Wistbacka & Snickars 2000). 

Viimeisimmät tulvasuojeluun liittyvät kunnostustyöt teh-

tiin vuosina 1999–2003. 

Velvoitetarkkailun tulosten mukaan (1997 – 2003) ve-

sistötöillä ei ole vesistötöiden valmistumisvuoteen men-

nessä havaittu olleen selvää vaikutusta kalojen kutunou-

suun. Perkauksen myötä on kuitenkin menetetty mahdolli-

sia kalojen lisääntymisalueita toimenpiteiden kohteina ole-

villa osuuksilla. Ahventa, särkeä ja haukea nousee keväisin 

mereltä kutemaan Maalahdenjokeen ja sen sivu-uomiin. 

Suistoalueelta on saatu siian, kuoreen ja silakan poikasia. 

Maalahden merialueen ammattikalastajien tärkeimmät 

saalislajit vuonna 2003 olivat silakka (93 %), siika (3 %) ja 

ahven (1,5 %). Yksikkösaaliissa tapahtuneiden muutosten 

ja kalastajien arvioiden perusteella ahven- ja särkikanta oli 

vahvistunut merialueella vuoden 1998 kalastustiedustelun 

tuloksiin verrattuna. 

Vuoden 2003 kalatalousselvityksen mukaan Maalahden 

alueella (sisältää merialueen) on noin 250 virkistyskalastajaa 

ja parikymmentä ammattikalastajaa. Kalastustiedustelun 

mukaan ammattikalastajien pyydystyspäiviä oli 77412, 

joista 97 % tapahtui verkolla. Muut käytetyt pyydyk-

set olivat rysä ja iskukoukku. Tutkimuksessa ei ole eritelty 

Maalahdenjoessa tapahtuvaa kalastusta. Koko Maalahden 

alueen virkistyskalastajien saaliit koostuivat pääasiassa ah-

venesta (45 %), särjestä (17 %) ja hauesta (17 %).

Maalahdenjoen virkistyskalastus koostui vuonna 2003 

pääasiassa verkkokalastuksesta. Pyydystyspäiviä verkolla 

oli yhteensä 1030. Seuraavaksi eniten kalastettiin virvelil-

lä, 150 kertaa vuodessa. Muita käytettyjä kalastusvälineitä 

olivat merrat, pilkit, onget ja perhovavat. Saaliista suurin 

osa, 83 % koostui ahvenesta ja toiseksi eniten hauesta, 8 %. 

Maalahdenjoen virkistyskalastus on hyvin aktiivista.

Majorsträsket
Järvi on kirkasvetinen ja oligotrofinen tai hieman eutrofi-

nen järvi. Järvessä kutevat hauki, ahven, särki ja vähäises-

sä määrin made. Järveä kuormittavat ojitusojien kautta tu-

levat kuivatusvedet. Järven valuma-alueella ei esiintyne 

alunamaita pH-arvon mukaan. 

12.3.3 Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen: 
VE1, VE 2 ja VE3

12.3.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
kalastoon, kalastukseen ja kalatalouteen
Lukuun ottamatta kolmea tuulivoimaloiden suunnitel-

tua perustuspaikkaa (numerot 2, 9 ja 29), sijaitsevat ne 

riittävän etäisyyden päässä hankealueen pääuomasta 
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Narnebäckenistä sekä hankealueen ulkopuolella olevasta 

Maalahdenojasta ja Haiknepottenista.  Suunnittelualueen 

tiestö tulee osittain perustumaan jo olemassa oleviin tei-

hin, mutta uusia teitä joudutaan myös rakentamaan. 

Tuulivoimaloiden luokse rakennetaan huoltotiet jo ra-

kennetuilta teiltä. Vaihtoehdossa VE 1 huoltotiet ylittävät 

tai sivuavat Narnebäckenin perustuspaikoilla nro 2 ja9 . 

Vaihtoehdossa VE2ja VE3 huoltotiet ylittäisivät uoman nel-

jällä  perustuspaikalla (2, 9, 14 ja 29). Riittävän kokoisilla 

rummuilla pystytään turvaamaan veden kulku nykytilan 

kaltaisesti. Tiestön ja tuulivoimaloiden perustusten raken-

tamisella ei katsota olevan vaikutusta alueen vesitaseeseen 

ja virtaamiin eikä aiheuttavan estettä kalan kululle. 

Kohdissa, joissa tiestö ylittää Narnebäckenin ja tuulivoi-

maloiden perustukset ovat puron läheisyydessä (nume-

rot 2 , 9, 14,  29), voi rakentamisen aikana purossa esiin-

tyä kiintoainepitoisuuden ja veden sameuden kasvua. 

Tämä voi hetkellisesti vaikuttaa kalastoon ja kalastukseen, 

mutta haitta arvioidaan hyvin vähäiseksi ja ohimeneväksi. 

Narnebäckeniin ojitusojien kautta tuleva kuormitus on mo-

nin veroin suurempaa erityisesti runsassateisina aikoina.   

Hankealueelle rakennettavat sähkökaapelit ovat osin 

maakaapeleita, jotka pyritään sijoittamaan teiden yhtey-

teen. Näin ollen kaapeleiden asennukseen ei juurikaan tar-

vita erillistä kaivutyötä. Osa kaapeleista kulkee ilmajohtoi-

na.  

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ei arvioida havait-

tavan Maalahdenjoessa mm. riittävän pitkän etäisyyden 

vuoksi. Narnebäcken ei myöskään virtaa Maalahdenjokeen. 

Hetkellisiä ja lyhytaikaisia kiintoainepitoisuuden ja sameu-

den nousua voidaan havaita Narnebäckenin suulla meri-

alueella, mikäli tuulivoimalan perustukset rakennetaan 

paikalle nro 2. Tämän vaikutukset merialueen kalastoon ja 

kalastukseen arvioidaan hyvin lyhytaikaiseksi nopean lai-

menemisen vuoksi. Kokonaisuutena rakentamisen aikai-

silla toimilla ei katsota olevan vaikutusta Åminne-Petalax-

alueen kalastoon ja kalastukseen.

12.3.3.2 Tuulivoimapuiston vaikutukset kalastoon, 
kalastukseen ja kalatalouteen
Mikäli tuulivoimalat rakennetaan vaihtoehdossa VE1 pai-

koille 2 ja 9 ja vaihtoehdossa VE2 ja VE3 paikoille 2,9 ja 29, 

voivat hetkellisesti roottoreiden lavoista syntyvät valot ja 

varjot voivat pelästyttää purossa olevat kalat. Ilmiö on kui-

tenkin säästä riippuvainen ja ei siten jatkuvaa.  Mikäli sää 

on pilvinen, tuulivoimala ei aiheuta varjostusvaikutusta. 

Ilmiötä ei luonnollisesti myöskään esiinny tyynellä säällä 

kun tuulivoimalaitos on pysähdyksissä. Varjo ulottuu pisim-

mälle, kun aurinko on matalalla (aamulla, illalla). Kun aurin-

ko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä varjoa ei enää muo-

dostu. Uoman ympäristön puusto kuitenkin suojaa kapeaa 

uomaa, joten tämän ilmiön vaikutukset kalastoon ja kalas-

tukseen arvioidaan erittäin vähäisiksi ja tilapäisiksi. Muilla 

perustuspaikoilla varjot ja valot eivät aiheuta haittaa. 

Tuulivoimaloista aiheutuvat äänet saattavat ulottua 

Narnebäcken-puron kalaston kuuloetäisyydelle, mikäli pe-

rustukset numerot 2, 9 ja 29 rakennetaan suunnitelman 

mukaisille paikoille. Merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden 

käyntiäänen ei ole osoitettu häiritsevän kaloja kuin melu-

tasoilla, jotka vallitsevat aivan tuulivoimalaitoksen välittö-

mässä läheisyydessä muutaman metrin säteellä voimalai-

toksesta. Maa-alueella olevat voimalat sijaitsevat kuitenkin 

minimissään 50  metrin päässä Narnebäcken purosta, joten 

vaikutus arvioidaan erittäin vähäiseksi. 

Muualla hankealueella sijaitsevien tuulivoimaloiden ai-

heuttamien käyntiäänien ei katsota ulottuvan hankealueen 

pienvesiin saati hankealueen ulkopuolella sijaitseviin vesis-

töihin kuten  Maalahdenjokeen.  

Tuulivoimaloiden perustuksista ja voimaloiden toimin-

nasta ei katsota aiheuttavan muita sellaisia vaikutuksia, jot-

ka olisivat haitallisia Åminne-Petalax-alueen kalastolle ja ka-

lastukselle. 

12.3.3.3 Sähkönsiirron vaikutukset kalastoon, 
kalastukseen ja kalatalouteen
Käytön aikaisia, sähkönsiirrosta aiheutuvia vaikutuksia ka-

lastoon ja kalastukseen ei arvioida juurikaan muodostuvan. 

Ainoat vaikutukset voivat liittyä huoltotilanteisiin, jolloin 

voi olla tarvetta kaivutöihin (esim. rikkoutuneen maakaa-

pelin vaihto) ojien lähistöllä. Tällöin voi ilmetä sameuden ja 

kiintoainepitoisuuden kohoamista vedenlaadussa ja kalo-

jen poistumista kaivualueen vaikutusalueelta. Tästä aiheu-

tuvan haitan arvioidaan kuitenkin olevan erittäin vähäinen 

ja tilapäinen. 

Sähkösiirrosta ei aiheudu muutosta ojien hydrologiaan 

tai päästöjä, jotka haittaisivat kalaston elinoloja.

 Tässä hankkeessa käytettävät kaapelit ovat vaihtovirta-

kaapeleita, jotka ovat yleisesti käytettyjä, kun sähkönsiirtoe-

täisyydet ovat lyhyitä. Magneettisen kentän koko riippuu 

tehosta, joka hetkellisesti ajetaan kaapelissa. Magneettisen 

kentän teho puolestaan heikentyy nopeasti etäisyyden ne-

liönä. Asiantuntija-arvioon perustuen 1 metrin etäisyydel-

lä kaapelista, magneettivuontiheys on noin kymmenker-

tainen geomagneettiseen kenttään verrattuna. Kaapelin 

vaikutus yltää noin 15 metriä kaapelin kummallekin sivulle 

sekä yläpuolelle magneettikentän vaimentuen äärilaidoille. 
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Arvio perustuu oletukseen, että kyseessä on 200 MW:n tuu-

livoimapuisto, 110/400 kV:n maa-/vesikaapeliyhteys sekä 

kaapeleissa kulkevan virran määrään 500 – 1800 A. Siten 

myöskään sähkönsiirrosta ei aiheudu kalataloudellisia hait-

toja, sillä kaapelit eivät kulje puroissa tai lähempänä kuin 50 

m, joten niistä muodostuvat sähkömagneettiset kentät ei-

vät arvion mukaan vaikuta kalojen elinympäristöön, lisään-

tymiseen, ravinnon etsintään ja vaeltamiseen. 

12.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0

Mikäli tuulivoimapuistoa ei rakenneta, kalasto tila säilyy ny-

kyisellään ja kehittyy luonnollisen muutoksen (esim. ilmas-

tonmuutos) sekä mahdollisten valuma-alueella tapahtuvi-

en muutoksen vuoksi. 

12.3.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 
ja lieventäminen

Pintavesiin kohdistuvaa kiintoainekuormitusta voidaan vä-

hentää kohdistamalla rakennustyöt vähäsateiseen ajan-

kohtaan (esim. kesä tai talvi). Rakentamisen aikaisia töitä 

tulisi välttää myös keväällä ja alkukesästä, jolloin kevätku-

tuiset kalat (hauki, ahven kutevat) kutevat. Perustusten nro 

2, 9 ja 29 siirto kauemmaksi Narnebacken-uomasta vähen-

täisi mahdollisia negatiivisia vaikutuksia.

12.3.6 Arvioinnin epävarmuustekijät

Käytetyn aineiston katsotaan olleen riittävä ja ajanmukai-

nen alueen kalatalouden nykytilan kuvaamiseen ja vaiku-

tusten arviointiin.  Vaikutusten arviointiin ei liity epävar-

muustekijöitä, jotka merkittävästi vaikuttaisivat arvionnin 

lopputulokseen.

12.4 Riskit ja häiriötilanteet

12.4.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Arviointimenettelyn yhteydessä arvioitiin suunnitellun tuu-

livoimapuiston riskejä ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja 

turvallisuuteen. Erikseen arvioitiin rakentamisen aikaisia 

vaikutuksia ja käytön aikaisia vaikutuksia. Lisäksi tarkastel-

tiin riskien todennäköisyyttä ja keinoja riskien vähentämi-

seksi. Lähtöaineistona käytettiin kirjallisuustietoja rakenta-

misesta, toteutettuja ympäristövaikutusten arviointeja ja 

niiden yhteydessä tehtyjä riskeihin ja turvallisuuteen liitty-

viä selvityksiä.

12.4.2 Rakentamiseen liittyvät riski- ja 
häiriötilanteet

Rakentamisen aikaiset riskit liittyvät lähinnä työturvalli-

suuteen. Rakentamisen aikana liikenne lisääntyy teillä ja 

turvallisuussyistä liikkuminen on kielletty koneiden työ-

alueella, eikä pystytysnosturin läheisyyteen ole pääsyä. 

Pystytysnosturin varoalue on kaksi kertaa nosturin korkeus. 

Kaapelien rakentamisen aikana työalueella liikkuminen ei 

ole turvallisuussyistä sallittua ja tuulivoimapuiston raken-

nusalue, jolla liikkuminen on rajoitettua, merkitään maas-

toon.

Voimajohtojen rakentamisen aikaiset riskit liittyvät työ-

koneiden liikkumiseen alueella. Rakentamisen aikana työ-

alueella liikkuminen kielletään onnettomuusriskin vähen-

tämiseksi.

Rakentamisessa käytettävistä laitteista ja kuljetuskalus-

tosta voi onnettomuus- ja häiriötilanteessa päästä öljyä 

maaperään tai vesistöihin. Öljymäärien arvioidaan kuiten-

kin olevan suhteellisen vähäisiä ja öljyvuoto on melko epä-

todennäköinen. Maaperään tai vesistöön päässyt öljyvuoto 

pystytään rajaamaan ja puhdistamaan.

12.4.3 Tuulivoimapuiston mahdolliset riski- ja 
häiriötilanteet

Suomessa yli 30 metriä korkeat lentoesteet on merkittä-

vä Ilmailuhallinnon lentoesteluvassa määräämällä tavalla. 

Tuulivoimala varustetaan lentoestevalolla, joka on tähän 

mennessä toteutetuissa suomalaisissa voimaloissa ollut 

konehuoneen katolle sijoitettu matalatehoinen punainen 

valonlähde. Korkeilta tuulivoimaloilta (yli 150 m) voidaan 

edellyttää vilkkuvaa suurtehoista lentoestevaloa. Tällä on 

myös visuaalisia, erityisesti yöaikaista maisemaa muuttavia 

vaikutuksia. 

Tuulivoimaloiden paikat merkitään ilmailukarttoihin ku-

ten muutkin korkeat mastot ja esteet. Tuulivoimalat tule-

vat sijoittumaan noin 500–1 000 metrin päähän toisistaan. 

Tuulivoimala on suhteellisen helppo havaita ja väistää ja 

turvallisuustekijät huomioiden, ilmailuturvallisuudelle ai-

heutuva riski Maalahden Sidlandetin tuulivoimapuistosta 

on pieni.

Tuulivoimalaitosten vaikutukset tutka-, viesti- ja muihin 

yhteyksiin ovat hankekohtaisia ja riippuvat mm. tuulivoi-

mapuiston sijainnista, koosta ja käytetystä lapamateriaalis-

ta. Tähän saakka Suomessa tuulivoimaloiden aiheuttamat 

vaikutukset tutka- ja viestiyhteyksiin ovat olleet suhteelli-

sen harvinaisia ja vähäisiä.
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Tuulivoimalasta irtoava kappale tai talviaikana irtoava 

lumi ja jää voivat aiheuttaa riskin tuulivoimalan lähistöllä 

liikkuville. Irtoava kappale tai jää voi lentää jopa 350 met-

rin päähän voimalasta kun tuulen nopeus on 25 m/s. Tämä 

etäisyys on huomattavasti alle melun takia suositettu asu-

tukseen pidettävä etäisyys. Kappaleiden irtoaminen tuu-

livoimalasta on erittäin epätodennäköistä. Hollantilaisen 

laskelman mukaan jonkin kappaleen irtoaminen sattuu 

vuodessa 1 voimalalle 4 000:sta 95 % todennäköisyydel-

lä. Tämä tarkoittaa, että yhden tuulivoimalan toiminta-ai-

kana (30 vuotta) riski on kokonaisuudessaan 0,7 %. Jäätä 

muodostuu tuulivoimaloiden lapoihin vain tiettyjen sää-

olosuhteiden aikana kun on kosteaa ja kylmää, kuten sil-

loin kun esiintyy alijäätynyttä sumua, alijäätynyttä sadet-

ta tai kun lämpötila nousee nopeasti yöllä. Jään putoilemi-

nen voidaan estää varustamalla voimalan lavat jäänestojär-

jestelmällä (lämmitys) tai jääntunnistimella, joka pysäyttää 

voimalan jäätävissä olosuhteissa. Suurin riski jään putoa-

miselle on silloin, kun seisoksissa ollut voimala käynniste-

tään. Tässä tilanteessa voimalan vauhti on kuitenkin hidas ja 

vaara-alue näin ollen toiminnassa olevaa tuulivoimalaitosta 

pienempi. Lisäksi niinä päivinä, jolloin jäätymistä todennä-

köisimmin esiintyy, on ihmisille vähemmän houkuttelevaa 

liikkua ulkona. Tuulivoimalan lähialue voidaan varustaa pu-

toilevasta jäästä varoittavilla kylteillä. 

Tuulivoimalan toimintaa haittaavat mahdolliset häi-

riötilanteet voivat aiheuttaa vaaraa myös ympäristölle. 

Oikosulku tai sääolosuhteet (esim. myrsky tai salama) voivat 

vaurioittaa voimalaitosta ja aiheuttaa tulipalon konehuo-

neessa. Rakennevirhe tai maanjäristys voi aiheuttaa voima-

lan kaatumisen. Voimaloiden vaihteistoissa ja laakereissa 

on öljyä satoja litroja, mikä saattaa vakavissa häiriötilanteis-

sa päästä vuotamaan maaperään tai vesistöön. Tällaiset va-

kavat häiriötilanteet ovat kuitenkin erittäin harvinaisia. 

Tuulivoimalaitokset ovat korkeita rakenteita ja näin ol-

leen alttiita salamoille. Tuulivoimalat varustetaan ukkosen-

johtimilla. Tällä tavalla salamaniskun riski ja sen aiheuttamat 

vahingot lähialueen metsille ja rakennuksille vähenee. 

Maailmassa on tilastoitu vuosina 2004–2007 45 tuu-

livoimaan liittyvää onnettomuutta ja 3–4 kuolemanta-

pausta vuodessa. Tämä tarkoittaa 0,3 onnettomuutta tai 

0,02 kuolemantapausta tuotettua terawattituntia koh-

ti. Pääsääntöisesti onnettomuudet ja kuolemantapauk-

set ovat koskeneet tuulivoimalaitosten parissa työskente-

leviä henkilöitä. Ruotsissa Räddningsverket on tilastoinut 

seuraavat tuulivoimaan liittyvät onnettomuudet vuosina 

1996–2007 (Vuonna 2006 Ruotsissa oli 750 tuulivoimalaa): 

palo 5 kpl•	

työtapaturma 3 kpl•	

alueen evakuointi 1 kpl•	

öljyvuoto 1 kpl•	

Tavallisesti tuulivoimala-alue ei eristetä ja alueella on va-

paa kulku. Turvatoimet, joihin hankkeen yhteydessä on tar-

koitus ryhtyä, ovat seuraavat:

voimakkailla tuulilla voimala pysäytetään•	

valvontajärjestelmä havaitsee, kun voimalan siiville •	

muodostuu jäätä

voimalat varustetaan lentoestevaloilla•	

jokainen voimala varustetaan ukkosenjohtimella•	

voimalat varustetaan savu- ja lämpöhälyttimillä•	

12.4.4 Haitallisten vaikutusten 
vähentämiskeinot

Säännöllisellä huollolla ja ylläpidolla varmistetaan voima-

loiden turvallinen käynti. Myös panostamalla ohjeistuk-

seen ja valvontaan saavutetaan parempaa turvatasoa. 

Mahdollisten häiriötilanteiden ehkäisemiseksi tuulivoima-

lat varustetaan erilaisin hälyttimin ja voimalat ohjelmoi-

daan pysähtymään jos jokin raja-arvo on rikottu, esimerkik-

si kova tuuli. Lentoestevaloilla ehkäistään lentokoneiden ja 

helikoptereiden törmääminen voimaloihin ja ukkosenjoh-

timilla varustaudutaan salamaniskuihin. 
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13.  Vaikutukset ihmisiin

13.1 Melu

13.1.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Tuulivoimalaitosten meluvaikutuksia arvioitiin melun las-

kentamallin avulla. Laskentaohjelmana käytettiin SoundPlan 

6.5 -melulaskentaohjelmaa ja siihen sisältyvää Nord2000-

melulaskentastandardia. Malli toimii 3D-ympäristössä ja 

se huomioi 3-ulotteisessa laskennassa mm. rakennuk-

set, maastonmuodot, heijastukset ja vaimenemiset, me-

lulähteiden käyntiajat ja suuntaavuudet sekä säätiedot. 

Nord2000-laskentastandardin on todettu soveltuvan aiem-

min käytettyjä laskentamalleja (esim. Pohjoismainen ylei-

nen melulaskentamalli vuodelta 1982 sekä ISO 9613 teol-

lisuusmelun laskentamalli vuodelta 1993) paremmin tuu-

livoimalaitosten melun mallintamiseen erilaisissa sääolo-

suhteissa merialueella sekä maa-alueilla (Di Napoli 2007). 

Meluvyöhykkeet laskettiin 2 metrin korkeudelle maanpin-

nasta. Laskennassa tuulennopeudeksi määriteltiin 8 m/s 

10 metrin korkeudella maanpinnasta, koska tämä on tuuli-

voimalaitosten melusta tehtyjen tutkimusten ja selvitysten 

perusteella melutasoltaan yleensä häiritsevin tilanne. Tätä 

voimakkaammalla tuulella taustakohina ja siitä aiheutuva 

peittovaikutus lisääntyvät voimakkaasti ja toisaalta tuuli-

voimalaitoksen käyntiääni ei kaikilla voimalaitostyypeillä li-

säänny vaan saattaa jopa pienentyä. Tuulennopeus voima-

laitosten napakorkeudella laskettiin logaritmisen tuulen-

nopeusprofiilin mukaisesti.

Mal l innuksen lähtötietoina k äytett i in 

Maanmittauslaitokselta saatua alueen numeerista kartta-

aineistoa, joka sisältää mm. maanpinnan korkeustiedot, ra-

kennukset ja vesialueet. Tuulivoimalaitosten osalta lähtö-

tietoina käytettiin voimalaitosten suunnittelutietoja (laitos-

ten napakorkeus ja laitosten suunnitellut sijainnit). Koska 

valintaa tarkasta laitetyypistä tai –mallista ei ole tehty, ei 

rakennettavien tuulivoimalaitosten äänitehotasoa vielä tie-

detä. Tarkasteluissa äänitehotasoksi valittiin LWA 108 dB, sil-

lä suuri osa suunnitellun tyyppisistä tuulivoimalaitosvaihto-

ehdoista jää sen tason alle.

Mallinnuksen mukaiset melutasot eivät esiinny han-

kealueen ympäristössä joka puolella samanaikaisesti, vaan 

laskentakuvat esittävät tuulivoimalaitosten aiheuttamia 

melutasoja myötätuulitilanteessa tuulivoimalaitokselta tar-

kastelupistettä kohti. Kuvatunlainen tilanne toistuu eri ta-

valla eri puolella hankealuetta, sillä vallitseva tuulensuun-

ta hankealueella on tehtyjen selvitysten mukaan lounaas-

ta. Täten kuvatun kaltaisia melutasoja esiintyy hankealueen 

koillispuolella useammin kuin esim. kaakkois-, lounais- ja 

luoteispuolella.

13.1.2 Nykytilanne

Hankealue ja sen ympäristö ovat pääosin maa- ja metsäta-

lousvaltaista aluetta. Hankealueen läheisyydessä sen ete-

läosan kaakkoispuolella sijaitsee maa-ainesten ottoalue 

(Storberget), josta aiheutuu ajoittain melua etenkin han-

kealueen eteläosiin. Hankealueen läheisyydessä ei kulje vil-

kasliikenteisiä teitä eikä alueella ole muita merkittäviä me-

lulähteitä. Nykytilanteessa hankealueen ja sen ympäristön 

melutilanteeseen vaikuttavat lähinnä tieliikenne sekä ajoit-

tain maa- ja metsätaloustyössä käytettävät työkoneet.

Hankealuetta lähimmät asuinalueet sijaitsevat hankealu-

een koillis-, itä- ja länsipuolella noin 350-550 m etäisyydellä 

hankealueesta, jolloin etäisyys lähimpiin tuulivoimalaitos-

yksiköihin on 650-750 m. Yksittäisiä ympärivuotisessa käy-

tössä olevia asuinrakennuksia sijaitsee myös hankealueen 

lounais-, länsi- ja luoteispuolella noin 550-650 m etäisyy-

dellä tuulivoimalaitoksista.

Hankealueen länsi- ja lounaispuolella merenrannassa on 

runsaasti loma-asuntoja noin 750-1500 m etäisyydellä han-

kealueen lähimmistä tuulivoimalaitosyksiköistä.
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13.1.3 Tuulivoimapuiston meluvaikutukset: 
VE1, VE2 ja VE3

13.1.3.1 Rakentamisen aikaiset meluvaikutukset
Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoimalai-

tosten vaatimien perustusten ja tieyhteyksien maaraken-

nustöistä. Varsinainen voimalaitoksen pystytys ei ole erityi-

sen meluavaa toimintaa ja vastaa normaalia rakentamis- tai 

asennustöistä aiheutuvaa melua. Rakentamisen aikana me-

luavimpia työvaiheita ovat mahdolliset louhinta- tai paalu-

tustyöt. Muut maarakentamiseen liittyvät työvaiheet (maa-

ainesten kuljetukset, täytöt, kaivut jne.) vastaavat normaalia 

maarakentamista.

13.1.3.2 Tuulivoimapuiston meluvaikutukset
Hanke vaikuttaa lähialueensa melutasoon ja äänimaise-

maan myös hanke-alueen ulkopuolella. Vaikutussäde riip-

puu valittavasta voimalaitosyksikön tyypistä, voimalaitos-

yksikköjen koosta sekä sääolosuhteista ja se vaihtelee muu-

tamasta sadasta metristä jopa yli kilometriin.

Taustaäänet tai hiljaisuus vaikuttavat merkittävästi tuuli-

voimalaitoksen äänen havaitsemiseen. Tuulivoimalaitoksen 

äänen havaittavuutta nostaa sen taustamelusta poikkeava 

jaksottaisuus. Tietyissä olosuhteissa (erityinen pystysuun-

tainen tuuliprofiili, lehdettömät puut) taustamelu havain-

topisteessä saattaa olla niin alhainen, että tuulivoimalaitok-

sen vaimeakin ääni voi olla havaittavissa. Toisenlaisissa olo-

suhteissa taas huomattavasti voimakkaampi tuulivoimalai-

toksen käyntiääni saattaa peittyä taustamelun (tuulen hu-

mina puissa, maa- ja metsätalouskoneiden ääni, liikenne 

ym.) alle. Taustaäänten peittovaikutus riippuu paitsi ääni-

tasosta, myös äänen taajuusjakaumasta. Tästä syystä tuu-

livoimalaitoksen melun havaittavuus riippuu voimakkaasti 

havaintopaikasta ja sen ympäristöstä.

Ihmisen kuuloalue ulottuu tyypillisesti noin 20 Hz…20 

000 Hz taajuusalueelle ja herkin kuuloalue on taajuusalu-

eella 500…4000 Hz. Matalataajuiseksi ääneksi luokitel-

laan yleensä alle 200 Hz taajuusalueen äänet ja infraäänek-

si alle 20 Hz äänet. Kuulon herkkyys vähenee kuuloalueen 

ylä- ja alapäässä ja matalat äänet lähellä kuuloalueen ala-

rajaa havaitaan vasta varsin kovalla äänenvoimakkuudella. 

Matalataajuista ääntä (mukaan lukien infraääni) on lähes 

kaikissa kuunteluympäristöissä ja sen lähteitä ovat mm. ko-

neet ja laitteet (moottorit, pumput ym.), liikenne sekä tuuli, 

ukkonen, aallot ym. luonnon äänilähteet.

Tuulivoimalaitoksen melu on pääosin laajakaistaista jak-

sollisesti voimistuvaa ja heikentyvää ”kohinaa”, joka aiheu-

tuu roottorin lapojen liikkumisesta ilman läpi. Koneiston 

(turbiini, vaihteisto ym.) aiheuttama melu on vähäisempää. 

Tuulivoimalaitosken melu painottuu matalille taajuuksille, 

mutta tuulivoimalaitoksen tuottaman infraäänen on todet-

tu olevan häviävän pientä muutoin kuin aivan voimalaitok-

sen välittömässä läheisyydessä.

Tuulivoimalaitosten melun on todettu olevan häiritse-

vää alhaisemmilla äänitasoilla kuin esim. liikennemelun. 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan häiritsevyys nousee 

voimakkaammin, kun tuulivoimalaitoksen aiheuttama ää-

nitaso ylittää L
Aeq

 40–45 dB. Tuulivoimalaitoksen melun häi-

ritsevyyteen vaikuttaa tuulivoimalaitoksen aiheuttaman 

äänitason lisäksi esim. tuulen ja alueen muun toiminnan ai-

heuttaman taustaäänten peittovaikutus, tuulivoimalaitos-

ten näkyvyys maisemassa ja kuulijan yleinen asenne tuu-

livoimaa kohtaan.

Tuulen nopeus vaikuttaa paitsi taustaääniin, myös tuu-

livoimalaitoksen meluntuottoon. Kovalla tuulella laitoksen 

käyntiääni on pääsääntöisesti voimakkaampi kuin hiljaisella 

tuulella, vaikkei voimalaitoksen käyntiääni seuraakaan suo-

raan tuulennopeuden kasvua. Tuulivoimalaitoksen meluun 

vaikuttaa ympäristöolosuhteiden lisäksi myös laitostyyp-

pi ja -koko. Tuulivoimalaitoksen melutaso pääsääntöisesti 

kasvaa laitoskoon kasvaessa, vaikka eri laitostyypeillä ja lai-

tosvalmistajien voimalaitoksilla onkin eroja. Myös suurempi 

napakorkeus kasvattaa osaltaan vaikutussädettä.

Eri voimalaitostyyppejä voidaan säätää eri tavalla ja 

tietyillä asetuksilla (mm. lapakulman säätö) tuulivoima-

laitosyksikön aiheuttamaa melutasoa voidaan alentaa. 

Lapakulman säätö vaikuttaa myös voimalaitoksen sähkön-

tuottoon. Myös laitoskokonaisuuden osien valinnalla voi-

daan vaikuttaa tuulivoimalaitosyksikön meluntuottoon, 

esimerkkinä turbiinin valinta.

Vaihtoehto 1
Vaihtoehdossa 1 laskennallinen melutaso lähimpien asuin-

alueiden kohdalla on noin 40-43 dB ja lähimpien yksittäis-

ten asuintalojen kohdalla noin 45-49 dB. Lähimpien loma-

asuntojen kohdalla hankealueen länsipuolella laskennal-

linen melutaso on noin 38-42 dB. Hankealueen etelä- ja 

pohjoispuolella sijaitsevien loma-asuntojen kohdalla las-

kennallinen melutaso on noin 40-41 dB.

Napakorkeuden muutos 100 metristä 120 metriin laa-

jentaa melualueita hieman, ero melutasoissa on noin 1 dB 

tai alle.

Melutasot ovat asuinalueiden ja loma-asumiseen käy-

tettyjen alueiden yöajan ohjearvojen tuntumassa. Lasketut 

145



melutasot ovat sitä luokkaa, ettei tuulivoimalaitosten aihe-

uttamaa melua pysty erottamaan kaikissa sääoloissa, sillä 

tuulen aiheuttama ääni peittää tuulivoimalaitoksen äänen 

alleen osan ajasta. Tietyissä olosuhteissa taustamelun ol-

lessa hiljaista tuulivoimalaitosten ääni on kuitenkin kuulta-

vissa sekä lähimpien vakituisten asuntojen että loma-asun-

tojen kohdalla. 

Vaihtoehto 2
Vaihtoehdossa 2 on muutettu neljän voimalaitosyksikön 

sijaintia hieman ja jätetty kolme voimalaitosyksikköä pois 

verrattuna vaihtoehtoon 1. Muutoksella on suurin vaikutus 

hankealueen länsipuolella olevan Öjnan kyläalueen  sekä 

itäpuolella olevien yksittäisten asuintalojen kohdalla, jos-

sa melutaso on 1-2 dB alhaisempi kuin vaihtoehdossa 1. 

Kauempana hankealueesta ja muilla suunnilla muutoksen 

vaikutus on pienempi.

Laskennallinen melutaso lähimpien asuinalueiden koh-

dalla on vaihtoehdossa 2 noin 40-43 dB ja lähimpien yksit-

täisten asuintalojen kohdalla noin 45-49 dB. Lähimpien lo-

ma-asuntojen kohdalla hankealueen länsipuolella lasken-

nallinen melutaso on noin 38-40 dB. Hankealueen etelä- ja 

pohjoispuolella sijaitsevien loma-asuntojen kohdalla las-

kennallinen melutaso on noin 40 dB.

Napakorkeuden muutos 100 metristä 120 metriin laa-

jentaa melualueita hieman, ero melutasoissa on noin 1 dB 

tai alle.

Melutasot ovat asuinalueiden ja loma-asumiseen käy-

tettyjen alueiden yöajan ohjearvojen tuntumassa. Lasketut 

melutasot ovat sitä luokkaa, ettei tuulivoimaloiden aihe-

uttamaa melua pysty erottamaan kaikissa sääoloissa, sillä 

tuulen aiheuttama ääni peittää tuulivoimaloiden äänen al-

leen osan ajasta. Tietyissä olosuhteissa taustamelun olles-

sa hiljaista tuulivoimaloiden ääni on kuitenkin kuultavissa 

sekä lähimpien vakituisten asuntojen että loma-asuntojen 

kohdalla. 

Vaihtoehto 3
Vaihtoehdossa 3 on jätetty kolme voimalaitosyksikköä pois 

verrattuna vaihtoehtoon 2. Muutoksella on suurin vaikutus 

hankealueen lounaispuolella ja länsipuolella olevan Öjnan 

kyläalueen kohdalla. Hankealueen lounaispuolella melu-

taso on jopa 8-10 dB alhaisempi kuin vaihtoehdossa 2 ja 

Öjnan kyläalueen kohdalla melutaso on noin 5-7 dB alhai-

sempi kuin vaihtoehdossa 2. Hankealueen muilla suunnilla 

muutoksen vaikutus on pienempi.

Laskennallinen melutaso lähimpien asuinalueiden koh-

dalla on vaihtoehdossa 3 noin 40-42 dB ja lähimpien yksit-

täisten asuintalojen kohdalla noin 45-47 dB. Lähimpien lo-

ma-asuntojen kohdalla hankealueen etelä- ja pohjoispuo-

lella laskennallinen melutaso on noin 40 dB. Hankealueen 

länsipuolella sijaitsevien loma-asuntojen kohdalla lasken-

nallinen melutaso on noin 38-39 dB. 

Napakorkeuden muutos 100 metristä 120 metriin laa-

jentaa melualueita hieman, ero melutasoissa on noin 1 dB 

tai alle.

Melutasot ovat loma-asumiseen käytettyjen alueiden 

yöajan ohjearvojen tuntumassa ja asumiseen käytettävi-

en alueiden yöajan ohjearvon alla. Lasketut melutasot ovat 

sitä luokkaa, ettei tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua 

pysty erottamaan kaikissa sääoloissa, sillä tuulen aiheutta-

ma ääni peittää tuulivoimaloiden äänen alleen osan ajasta. 

Tietyissä olosuhteissa taustamelun ollessa hiljaista tuulivoi-

maloiden ääni on kuitenkin kuultavissa sekä lähimpien va-

kituisten asuntojen että loma-asuntojen kohdalla. 

13.1.3.3 Sähkönsiirron meluvaikutukset
Sähkönsiirrolla on käytännössä meluvaikutuksia ainoas-

taan rakentamisvaiheessa ja ne vastaavat tuulivoimaloi-

den rakentamisaikaisia meluvaikutuksia ympäristössään. 

Toiminnan aikana sähkön siirtolinjoista saattaa tietyissä 

olosuhteissa aiheutua melua, mutta sen vaikutukset rajoit-

tuvat muutaman kymmenen metrin etäisyydelle ilmajoh-

tojen välittömään läheisyyteen.

13.1.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0

Mikäli hanketta ei toteuteta, alueelle ei aiheudu tuulivoi-

maloista johtuvia meluvaikutuksia. Alueella ei nykyisin ole 

merkittäviä melulähteitä. 

13.1.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 
ja lieventäminen

Tuulivoimaloista aiheutuvia meluvaikutuksia voidaan pie-

nentää voimalaitoksen äänitasoa alentamalla tai kasvatta-

malla suojaetäisyyttä voimalaitosten ja häiriintyvien koh-

teiden välillä.

Tuulivoimalaitoksen melutasoon voidaan vaikuttaa mm. 

voimalatyypin valinnalla ja voimalaitoksen käyttöasetuksil-

la. Tietyillä voimalaitostyypeillä on mahdollista vaikuttaa 

laitoksen tuottamaan melutasoon lapakulmaa säätämällä. 

Lapakulman säätäminen vaikuttaa melutason lisäksi tuo-

tettuun sähkötehoon pienentävästi.

Suojaetäisyyttä voimalaitosten ja asuin- tai lomakiinteis-

töjen välillä voidaan kasvattaa tuulivoimalaitosten paikko-
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Kuva 13‑1  Meluvaikutukset VE 1 päivällä. Kuva 13‑2  Meluvaikutukset VE 1 yöllä

Kuva 13‑3  Meluvaikutukset VE 2 päivällä. Kuva 13‑4  Meluvaikutukset VE 2 yöllä.
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ja muuttamalla tai jättämällä yksittäisiä tuulivoimalaitoksia 

pois suunnitelmasta. Mikäli jokin suunta tai alue koetaan 

melun kannalta erityisen herkäksi, tätä voidaan harkita.

13.1.6 Arvioinnin epävarmuustekijät

Melumallinnuksessa melutasot laskettiin ns. worst case -ti-

lanteessa. Todelliset melutasot hankealueen ympäristössä 

eivät ole jatkuvasti kuvatunlaiset. Lisäksi voimalaitostyyppi 

saattaa hyvinkin olla eri kuin tässä meluarvion lähtökohta-

na ollut voimalaitostyyppi. Todellinen melutilanne ja melun 

kuuluvuus riippuu valittavan voimalaitostyypin lisäksi hyvin 

paljon tuuliolosuhteista. Tuulivoimalaitoksen äänen kuu-

lumiselle otollisten sääolosuhteiden esiintyminen saattaa 

vaihdella kuukausi- ja vuositasolla merkittävästi, mikä vaikut-

taa suoraan häiriön kokemiseen hankealueen ympäristössä.

13.2 Varjostus

13.2.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Maalahteen suunniteltujen tuulivoimalaitosten ympäris-

töönsä aiheuttaman ns. vilkkuvan varjostuksen esiintymis-

alue ja esiintymistiheys laskettiin EMD WindPRO 2.6 -oh-

jelmalla. Varjostuslaskelmat tehtiin WindPRO -ohjelman 

SHADOW -moduulilla, joka laskee kuinka usein ja minkä-

laisina jaksoina tietty kohde on tuulivoimaloiden luoman 

vilkkuvan varjostuksen alaisena. 

Katselupisteeseen kohdistuvan mahdollisen varjostus-

vaikutuksen lisäksi laskentamallilla voidaan tuottaa ns. sa-

manarvokäyräkartta vilkkuvan varjostuksen esiintymisalu-

eesta. Se kuvaa varjostusvaikutuksen suuruutta missä ta-

hansa tarkastelualueella.

Ohjelmalla voidaan tehdä kahdentyyppisiä laskentoja, 

ns. Pahin tilanne(Worst Case)- ja Todellinen tilanne(Real 

Case) –laskelmat. Pahin tilanne(Worst Case) -laskelmat pe-

Kuva 13‑5  Meluvaikutukset VE 3 päivällä. Kuva 13‑6  Meluvaikutukset VE 3 yöllä.
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rustuvat pelkästään auringon korkeusasemaan suhteessa 

tuulivoimalaan, olettavat auringon paistavan koko ajan kun 

se on horisontin yläpuolella ja olettavat tuulivoimaloiden 

käyvän koko ajan. Tällöin lasketaan ns. astronominen mak-

simivarjostus. Tulos on teoreettinen, koska mikäli sää on pil-

vinen tai tyyni tai tuulen suunta painaa roottorin tason sa-

mansuuntaiseksi kuin auringon ja katselupisteen välinen 

jana, tuulivoimala ei aiheuta varjostusvaikutusta.

Todellinen tilanne(Real Case) -laskennassa otetaan huo-

mioon paikallinen säätilanne (pilvisyys, tuulisuus) ja tuuli-

voimalaitoksen roottorin todellinen liikkuminen. Laskenta 

antaa paremman kuvan todellisesta varjostusvaikutuksen 

esiintymisestä kohdealueella.

Kaikissa vaihtoehdoissa kolmen megawatin varjostus-

laskennoissa käytettiin tuulivoimalatyyppinä Vestas V90 

3000 90.0 -tuulivoimalaa, jonka napakorkeudeksi asetettiin 

suunniteltu 100 metriä. Tuulivoimalan teho oli 3 megawat-

tia (MW) ja roottorin halkaisija 90,0 metriä.

Kaikissa vaihtoehdoissa viiden megawatin varjostuslas-

kennoissa käytettiin tuulivoimalatyyppinä REpower 5 M 

5000 126.0 -tuulivoimalaa, jonka napakorkeudeksi asetet-

tiin suunniteltu 120 metriä. Tuulivoimalan teho oli 5 mega-

wattia (MW) ja roottorin halkaisija 126,0 metriä.

Laskennassa käytettiin Maanmittauslaitoksen maas-

totietokannan korkeuskäyräaineistoa, jonka käyrävä-

li on viisi metriä. Pohjakarttana laskennassa käytettiin 

Maanmittauslaitoksen peruskarttaa (1: 20 000).

Mallinnuksessa varjostuksen laskenta-alueen säteeksi 

valittiin 2 000 metriä jokaisesta tuulivoima-alueen uloim-

masta laitosyksiköstä ulospäin. Todellinen varjostuksen 

esiintymissäde jää tuon tarkastelualueen sisäpuolelle ja 

on tämän kokoisilla rakennelmilla käytännössä noin 500 – 

1 000 metriä. 

Pahin tilanne(Worst Case) -laskenta
Pahin tilanne(Worst Case) -laskennassa oletetaan, että 

tuulivoimalat ovat käytössä taukoamatta koko laskenta-•	

ajan 

aurinko paistaa täysin pilvettömältä taivaalta horisontin •	

yläpuolella ollessaan joka laskentapäivä.

Pahin tilanne(Worst Case) -laskelmassa huomioitiin maas-

ton korkeustiedot, tuulivoimalan sijainti, tuulivoimalan 

napakorkeus, aikavyöhyke sekä vaikutusalueen maksimi-

laajuus. Varjostuksen tarkastelukorkeutena käytettiin 1,5 

metriä eli noin ihmisen silmänkorkeutta. Laskennassa au-

ringonpaistekulman rajana horisontista oli kolme astetta, 

jonka alle menevää auringon säteilyä ei otettu huomioon. 

Pahin tilanne(Worst Case) -laskelma ei ota huomioon sääti-

lanteen vaihtelua (tuulisuuden vaikutus tuulivoiman tuot-

toon) eikä aurinkoisuuden/pilvisyyden vaikutusta varjon 

esiintymiseen. Siksi laskettiin myös varjostuksen ns. todelli-

nen Todellinen(Real Case) -tilanne.

Todellinen tilanne(Real Case) -laskenta
Erotuksena teoreettiseen Pahin tilanne(Worst Case) -las-

kentaan Todellinen tilanne(Real Case) -laskennassa huomi-

oitiin alueen tuulisuus- ja auringonpaistetiedot. 

Laskennassa säätietoina käytettiin Ilmatieteenlaitoksen 

meteorologisia havaintotietoja; lähimpiä saatavilla ole-

via tuulisuus- ja auringonpaisteisuustietoja vuosien 1971-

2000 ajalta. Tuulisuus- ja auringonpaisteisuustiedot on mi-

tattu Mustasaari-Valassaaret sääasemalta noin 60 kilomet-

rin päästä Maalahden suunnitelluista tuulivoimalaitoksista. 

Voimalaitoksen roottorin on oletettu tässä laskennassa 

liikkuvan n. 80 % vuoden tunneista. Vuosittain tämä tar-

koittaa hieman runsaat 7 000 tuntia vuoden 8 760 koko-

naistunnista. Tällöin vilkkuvaa varjostusilmiötä voi esiintyä. 

Em. prosenttiluku ei ole sama kuin voimaloille usein esi-

tetty käyttöaste (tehonhuipun käyttöaika). Tämä energian-

tuotantoon liittyvä käyttöasteprosentti on Suomen tuuli-

voimalaitoksilla luokkaa 15–25 %. Maapallon tuulisimmil-

lakin alueilla tuulivoimalaitosten käyttöaste on arviolta alle 

35 %.

Mikäli voimalaitoksen roottori liikkuu tunteina vähem-

män, vähentää se varjostusilmiön esiintymistä nyt lasketus-

ta, ja mikäli enemmän, se vastaavasti lisää varjostusilmiön 

esiintymismahdollisuuksia.

13.2.2 Vaikutusmekanismit

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostusvaikutusta lähiym-

päristöönsä, kun

auringon säteet suuntautuvat tuulivoimalan roottorin la-

pojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. Toiminnassa oleva 

tuulivoimala aiheuttaa tällöin ns. vilkkuvaa varjostusilmiö-

tä.

Vilkkuvan varjon vaikutukset koetaan subjektiivisesti; 

herkät henkilöt voivat kokea sen häiritsevänä, toisia hen-

kilöitä se ei taas häiritse. Mahdollinen häiritsevyys riippuu 

myös siitä, asutaanko tai oleillaanko kohteessa (katselupis-

teessä) aamulla, päivällä ja illalla, jolloin ilmiötä voi esiin-

tyä tahi onko kyseessä asunto- tai loma-asunto, toimitila 

tai tehdasalue.
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Ilmiö on säästä riippuvainen: Mikäli sää on pilvinen tai 

tuulen suunta painaa roottorin tason samansuuntaiseksi 

kuin auringon ja katselupisteen välinen jana, tuulivoima-

la ei aiheuta varjostusvaikutusta. Ilmiötä ei luonnollisesti 

myöskään esiinny tyynellä säällä kun tuulivoimala on py-

sähdyksissä. Pisimmälle varjo ulottuu, kun aurinko on mata-

lalla (aamulla, illalla). Kun aurinko laskee riittävän matalalle, 

yhtenäistä varjoa ei enää muodostu. Tämä johtuu siitä, että 

valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilma-

kehän läpi, jolloin säteily hajaantuu.

Ilmiön esiintymistä voidaan ennustaa matemaattisella 

laskentamallilla, jota on käytetty tässä selvityksessä. 

13.2.3 Tuulivoimapuiston 
varjostusvaikutukset: VE1, VE2 ja VE3

Tuulivoimaloista aiheutuvan vilkkuvan varjon esiintymisel-

le ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Saksassa on mää-

ritelty ohjeelliset maksimiarvot tuulivoimaloiden varjostus-

vaikutuksille. Saksalaisten ohjearvojen mukaan tuulivoima-

lan vaikutus viereiselle asutukselle saa olla vuodessa enin-

tään 8 tuntia (todellinen tilanne, Real Case).

Muissakaan Pohjoismaissa ei ole asetettu ohjearvoja var-

jostusvaikutuksille, mutta esimerkiksi Tanskassa on käytän-

nön laskelmissa käytetty arvona 10:tä tuntia ja Ruotsissa 

8:aa tuntia vuodessa (todellinen tilanne, Real Case).

Todellinen tilanne(Real case) –laskennassa, joka ottaa 

huomioon alueen valaistus- ja sääolosuhteet sekä  sen 

kuinka usein roottorit pyörivät, varjostusvaikutus ulottuu 

Maalahdessa noin 500-1 000 metrin etäisyydelle hankealu-

een uloimpien voimaloiden ulkopuolelle (varjostusvaiku-

tus vähintään 8 tuntia vuodessa). Varjostusalue on pääosin 

rakentamatonta metsätalouskäytössä olevaa aluetta.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE1) jossa tuulivoimalan 

korkeus on 100 metriä ja teho kolme megawattia (varjos-

tusvaikutus vähintään 8 tuntia vuodessa) alueelle sijoittuu 

Maastotietokannan mukaan 16 vakituista asuinrakennusta, 

seitsemän lomarakennusta ja yksi liike- tai julkinen raken-

nus sekä yksi teollisuusrakennus. Vastaavasti alueelle, jossa 

varjostusvaikutusta ilmenee vähintään 10 tuntia vuodessa, 

sijoittuu 10 vakituista asuinrakennusta, kolme lomaraken-

nusta, yksi liike- tai julkinen rakennus sekä yksi teollisuusra-

kennus. Alueelle, jossa varjostusvaikutusta ilmenee vähin-

tään 30 tuntia vuodessa, sijoittuu yksi teollisuusrakennus.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE1) jossa tuulivoima-

lan korkeus on 120 metriä ja teho viisi megawattia (var-

jostusvaikutus vähintään 8 tuntia vuodessa) alueelle sijoit-

tuu Maastotietokannan mukaan 31 vakituista asuinraken-

nusta, 25 lomarakennusta, yksi liike- tai julkinen rakennus 

sekä yksi teollisuusrakennus. Vastaavasti alueelle, jossa var-

jostusvaikutusta ilmenee vähintään 10 tuntia vuodessa, si-

joittuu 22 vakituista asuinrakennusta, 18 lomarakennusta, 

ja yksi teollisuusrakennus sekä yksi liike- tai julkinen raken-

nus. Alueelle, jossa varjostusvaikutusta ilmenee vähintään 

30 tuntia vuodessa, sijoittuu kaksi asuinrakennusta sekä 

yksi teollisuusrakennus. 

Toisessa vaihtoehdossa (VE2) jossa tuulivoimalan kor-

keus on 100 metriä ja teho kolme megawattia (varjostus-

vaikutus vähintään 8 tuntia vuodessa) alueelle sijoittuu 

Maastotietokannan mukaan yhdeksän vakituista asuinra-

kennusta, yksi liike- tai julkinen rakennus sekä yksi teolli-

suusrakennus. Vastaavasti alueelle, jossa varjostusvaikutus-

ta ilmenee vähintään 10 tuntia vuodessa, sijoittuu kuusi 

vakituista asuinrakennusta, yksi liike- tai julkinen rakennus 

sekä yksi teollisuusrakennus.

Toisessa vaihtoehdossa (VE2) jossa tuulivoimalan kor-

keus on 120 metriä ja teho viisi megawattia (varjostus-

vaikutus vähintään 8 tuntia vuodessa) alueelle sijoittuu 

Maastotietokannan mukaan 30 vakituista asuinrakennus-

ta, 16 lomarakennusta, yksi liike- tai julkinen rakennus sekä 

yksi teollisuusrakennus. Vastaavasti alueelle, jossa varjostus-

vaikutusta ilmenee vähintään 10 tuntia vuodessa, sijoittuu 

22 vakituista asuinrakennusta, kuusi lomarakennusta, yksi 

liike- tai julkinen rakennus sekä yksi teollisuusrakennus.

Kolmannessa vaihtoehdossa (VE3) jossa tuulivoimalan 

korkeus on 100 metriä ja teho kolme megawattia (varjos-

tusvaikutus vähintään 8 tuntia vuodessa) alueelle sijoittuu 

Maastotietokannan mukaan kuusi vakituista asuinraken-

nusta, yksi lomarakennus sekä yksi liike- tai julkinen raken-

nus. 

Vastaavasti alueelle, jossa varjostusvaikutusta ilmenee 

vähintään 10 tuntia vuodessa, sijoittuu kaksi vakituista 

asuinrakennusta sekä yksi lomarakennus.

Kolmannessa vaihtoehdossa (VE3) jossa tuulivoimalan 

korkeus on 120 metriä ja teho viisi megawattia (varjostus-

vaikutus vähintään 8 tuntia vuodessa) alueelle sijoittuu 

Maastotietokannan mukaan 21 vakituista asuinrakennus-

ta, 11 lomarakennusta sekä yksi liike- tai julkinen rakennus. 

Vastaavasti alueelle, jossa varjostusvaikutusta ilmenee vä-

hintään 10 tuntia vuodessa, sijoittuu 11 vakituista asuin-

rakennusta, kolme lomarakennusta sekä yksi liike- tai jul-

kinen rakennus.

Varjostusvaikutus kohdistuu näin ollen hankealueella 

oleviin yksittäisiin kotitalouksiin. Jokisuistoon keskittynyt 
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Kuva 13‑7 Varjostuslaskelma Maalahti VE1 Todellinen tilanne(Real Case) 100 m 3MW. Kuva 13‑8 Varjostuslaskelma Maalahti VE1 Todellinen tilanne(Real Case) 120 m 5MW.

Kuva 13‑9 Varjostuslaskelma Maalahti VE2 Todellinen tilanne(Real Case) 100 m 3MW. Kuva 13‑10 Varjostuslaskelma Maalahti VE2 Todellinen tilanne(Real Case) 120 m 5MW.
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denaika. Pilvisellä säällä voimala ei välttämättä aiheuta lain-

kaan varjovaikutuksia. Varjovaikutus on näkyvimmillään aa-

muisin ja iltaisin auringon nousu- ja laskuaikaan. Suomessa 

asutuksen kannalta ongelmallisia ajankohtia on yleensä 

harvoin, koska auringon nousu- ja laskuajat sekä korkein 

paistekulma vaihtelevat voimakkaasti vuodenajan mu-

kaan.
 Välkkymisen näkymistä vähentää mattapintaisen ma-
teriaalin käyttö tuulivoimalan lavoissa, jolloin aurinko ei 
heijastu niin pahasti lapojen pinnasta. Voimalat on myös 
mahdollista pysäyttää välkkymisen kannalta pahimpina 
aikoina(esim. auringon laskiessa). Varjostusaluetta voidaan 
pienentää myös valitsemalla tuulivoimaloiden rakennus-
paikoiksi sellaisia alueita joissa varjostusriski on pieni. 

13.2.6 Arvioinnin epävarmuustekijät

Tuulivoimaloiden aiheuttamasta varjostuksesta laskettiin 

kaksi erilaista varjostustyyliä, pahin mahdollinen varjostus 

(worst case) ja realistinen varjostus(real case). Pahimmassa 

mahdollisessa varjostuksessa(worst case) ei oteta huomi-

oon sääolosuhteita, sijaintia, eikä sitä että tuulivoimalat ei-

vät pyöri koko ajan.

Kuva 13‑11 Varjostuslaskelma Maalahti VE3 Todellinen tilanne(Real Case) 100 m 3MW. Kuva 13‑12 Varjostuslaskelma Maalahti VE3 Todellinen tilanne(Real Case) 120 m 5MW.

vakituinen asutus jää pääosin kuitenkin varjostusvaikutuk-

sen ulkopuolelle.

Olemassa olevien tuulivoimalaitosten läheisyydessä 

asuvat ihmiset kokevat varjostusilmiön (ns. vilkkuva varjo) 

hyvin eri tavoin. Jotkut voivat suhtautua siihen haittana, 

mutta useimpien mielestä se ei heitä häiritse. Esim. Ruotsin 

Gotlannissa haastateltiin lähes sataa tuulivoimalaitosaluei-

den lähellä asuvaa ihmistä, ja heistä 6 % koki varjostusilmi-

östä aiheutuvan heille häiriötä, toisin sanoen 94 %:n mie-

lestä haittaa ei aiheudu (Widing ym. 2005).

13.2.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0

Mikäli hanketta ei toteuteta (VE-0) ympäristöön ei myöskään 

aiheudu tuulivoimaloista johtuvia varjostusvaikutuksia.

13.2.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 
ja lieventäminen

Tuulivoimaloiden aiheuttaman varjostuksen näkymiseen 

vaikuttaa sää, voimaloiden sijoittelu, ympäristö (esim. met-

sä), tuulivoimalan lapakulma, vuorokaudenaika sekä vuo-
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Realistisessa varjostuksessa (real case) otetaan huomi-

oon tuulivoimalan sijainti, tuulivoimalan navan korkeus ja 

roottorin halkaisija, varjoreseptorin sijainti, maantieteelli-

nen sijainti, aikavyöhyke, tuulisuus- ja auringonpaistetie-

dot. Mikäli alueella on muita varjostukseen vaikuttavia asi-

oita, kuten esim. metsää, varjostusvaikutukset eivät ole vält-

tämättä niin suuret kuin laskelmien perusteella voisi olet-

taa, koska ohjelma ei huomioi esim. metsän vaikutusta.

13.3 Liikenne ja liikenneturvallisuus

13.3.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Nykyistä tieverkkoa on kuvailtu karttatarkastelun perus-

teella. Tiehallinnon aineistoista on koottu tiedot alueen 

pääväylän nykyisistä liikennemääristä. Tuulivoimapuiston 

liikennevaikutuksia on arvioitu puiston rakentamiseen tar-

vittavien massojen siirtämiseen tarvittavien liikennesuorit-

teiden perusteella. 

13.3.2 Tieyhteydet ja liikenteen nykytilanne

Hankealue sijoittuu liikenteellisesti hyvin Rantatien (mt 673) 

varteen tien  länsipuolelle. Liikenneverkon runkoon kuulu-

va Rantatie johtaa Vaasaan sekä etelässä kohti Korsnäsiä. 

Rantatien keskimääräinen liikenne vuonna 2008 oli 2306 

ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tästä 

oli 112 ajoneuvoa/vrk.

Hankealueen poikki kulkee sorapintainen Öjnantie ja 

hankealueen länsilaidalle sijoittuu Åminne-Öjna skogs-

väg. Åminne-Öjnan metsätieltä on runsaasti alueen asu-

tusta palvelevia tieyhteyksiä merenrantaan. Varsinaista 

hankealuetta halkovat myös useat pienet metsäautotiet. 

Hankealueen pohjoispuolella Maalahdenjoen rannan tun-

tumassa sijaitsee Tuvaksentie, jonka varrella on runsaasti 

asutusta. 

13.3.3 Lentoliikenne

Vaasan lentokenttä sijaitsee noin 16 km:n päässä hankealu-

een koillispuolella. Hankealueen kaakkkoispuolella on koil-

lis-lounassuuntainen lentoreitti ja luoteispuolella lähes län-

si-itäsuuntainen lentoreitti.

13.3.4 Tuulivoimapuiston liikennevaikutukset: 
VE1, VE2 ja VE3

13.3.4.1 Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset 
vaikutukset liikenteeseen
Liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvat vai-

kutukset ovat suurimmillaan voimalaitosten rakentami-

sen aikana. Rakentamisen aikana liikenteessä on suu-

ri määrä raskasta ja muuta liikennettä hidastavia erikois-

kuljetuksia. Tuulivoimalaitoksen osat ovat 20 – 60 met-

riä pitkiä. Painavimmat osat voivat olla yli 200 tonnia. 

Erikoispitkät ja raskaat kuljetukset vaativat erikoiskuljetus-

luvan Tiehallinnolta. Erikoiskuljetusten ajaksi on teiden var-

silta tarvittaessa poistettava tilapäisesti liikennemerkkejä, 

katuvalaisimia ja muita laitteita, jotka sijoituksena puolesta 

eivät mahdollista kuljetuksen perille pääsyä. Vaativimpien 

kuljetusten aikana voidaan tilapäisesti tie sulkea muulta lii-

kenteeltä tai muutoin rajoittaa liikennettä kuljetuksen ajak-

si. Edellä mainitut tilanteet ovat kuitenkin tilapäisiä ja het-

kellisiä eikä niillä ole kovin suurta vaikutusta itse liikenne-

turvallisuuteen, lähinnä liikenteen sujuvuus saattaa hie-

man kärsiä. 

Tuulivoimalakomponenttien kuljetuksessa käytettävä 

reitti riippuu myöhemmin valittavasta voimaloiden val-

mistajasta. Maalahden tapauksessa vaihtoehtoisia kuljetus-

suuntia ovat ainakin Haminasta kohti valtatie 8:aa, Porista 

valtatietä 8:n pohjoiseen, Vaasan satamasta Sundomin 

kautta tielle 673 tai Mäntyluodosta tietä 272 pitkin valta-

tielle 8. 

Rakennustöiden aikana liikennemäärät kasvavat merkit-

tävästi alueen tiestöllä. Esimerkiksi yhden teräsbetonipe-

rustuksen rakentamisessa tarvittava betonimäärä mer-

kitsee yli sata käyntikertaa tavalliselta betonisäiliöautolta. 

Teräsbetonitorniin tarvittava betonimäärä on vähintään 

noin 600 m3 ja tavallisen betonisäiliöauton kuormakoko on 

5-6 m3. Perustusten rakentamiseen liittyvän liikenteen lisäk-

si myös huoltoteiden rakentamiseen ja olemassa olevien 

teiden kantamisen parantamiseen liittyvä liikenne kasvat-

taa merkittävästi alueen nykyistä liikennettä.

Raskaan liikenteen kasvu saattaa aiheuttaa vaikutuksia 

liikenneturvallisuuteen. Raskaan kuljetusten kääntymiset 

yleisiltä teiltä risteäville huoltoteille lisäävät riskiä liikenne-

onnettomuuksien, kuten peräänajojen syntyyn. 
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13.3.4.2 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset 
vaikutukset liikenteeseen
Tuulivoimapuiston vaikutukset liikenteeseen ja liikenne-

turvallisuuteen ovat rakentamisen aikaisia vaikutuksia. 

Tuulivoimapuistolla ei ole toiminnan aikaisia merkittäviä 

liikennevaikutuksia. Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset 

huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautolla, ja huol-

tokäyntejä odotetaan olevan muutamia vuodessa jokaista 

yksittäistä tuulivoimalaa kohti.

13.3.5 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0

Jos tuulivoimapuistoa ei toteuteta, lähialueen liikenne ja lii-

kenneturvallisuustilanne pysyy nykyisellään. 

13.3.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 
ja lieventäminen

Liikenteen aiheuttamat haitat voidaan vähentää ajoitta-

malla liikenne sellaisiin aikoihin jolloin siitä aiheutuu vä-

hemmän haittaa ja liikenteen ohjaamisella voidaan paran-

taa liikenneturvallisuutta. Myös reittien valinnalla voidaan 

ehkäistä liikenteen haittavaikutuksia. Asukkaita haittaava 

raskas liikenne pyritään hoitamaan klo 7–21 kun taas muu-

ta liikennettä haittaavat erikoiskuljetukset pyritään hoita-

maan aikoihin jolloin muun liikenteen eteneminen ei häi-

riinny merkittävästi. 

13.3.7 Arvioinnin epävarmuustekijät

Tieto perustuu kokemukseen vastaavista liikennemäärien li-

säyksestä ja on riittävän luotettavaa arvioinnin tekemiseen.

13.4 Elinkeinoelämä

13.4.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Lähtötietoina Maalahden nykyisestä elinkeinorakentees-

ta on käytetty Tilastokeskuksen ja Kuntaportaalin aineisto-

ja. Tuulivoima-alaa ja sen työllistämisvaikutuksia koskevat 

tiedot ovat Teknologiateollisuus ry:ltä ja European Wind 

Energy Associationilta (EWEA). 

13.4.2 Nykytilanne

13.4.2.1 Tuulivoimateknologian kehitys Suomessa
Suomessa tuulivoimateknologian osaamista kannattelevat 

lukuisat tuulivoimaloiden ja niiden komponenttien suun-

nitteluun sekä valmistamiseen erikoistuneet yritykset.

Suomessa tuulivoimaloita valmistavia yrityksiä ovat 

muun muassa WinWinD ja Mervento. Tuulivoimaloiden 

eri komponentteja valmistavia yrityksiä ovat muun mu-

assa ABB, Moventas, Vacon, The Switch, Vaisala ja Hydroll 

(Teknologiateollisuus 2009). Lisäksi Suomessa toimii useita 

yrityksiä, jotka toimivat osana laaja-alaista alihankintaket-

Kuva 13‑14. Åminne-Öjna skogsväg. 
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jua suunnittelusta ja valmistuksesta aina tuulivoimapuiston 

käytön aikaisiin huoltotöihin saakka. Vuonna 2008 tuulivoi-

mateollisuus työllisti suoraan 3 000 henkilöä. 

Viime vuosina suomalaisen teknologiateollisuuden 

osuus maailman

tuulivoimalamarkkinoista on ollut noin kolmen prosen-

tin tasolla. Teknologiateollisuus ry on pohtinut suomalai-

sen tuulivoimateknologialiikevaihdon mahdollisuuksia täh-

täimenään vuosi 2020. Perusskenaariossa (base case) suo-

malaisen tuulivoimateollisuuden markkinaosuus pysyy jat-

kossa nykyisellä tasolla, jolloin viennin arvoksi muodostuu 

noin kolme miljardia euroa vuodessa. Kasvuskenaariossa 

(Growth case) suomalainen tuulivoimaosaaminen valtaa 

ulkomaisia markkinoita seitsemän prosentin markkina-

osuudella, jolloin viennin osuus nousee 12 miljardiin eu-

roon vuonna 2020. 

Selvänä trendinä markkinoilla voidaan pitää sitä, että 

työpaikkoja syntyy alueille, joilla tuulivoimaa rakennetaan. 

13.4.2.2 Maalahden elinkeinorakenne
Maalahden alueen elinkeinoista palvelujen työpaikkojen 

osuus on merkittävin, noin 55%. Jalostuksen työpaikkojen 

osuus on noin 28% ja alkutuotannon työpaikat työllistävät 

noin 16% asukkaista. Maalahdessa toimivien yritystoimi-

paikkojen lukumäärä vuonna 2007 oli 559. 

Maalahdesta pendelöidään huomattavan paljon töihin 

muille paikkakunnille. Omassa kunnassa työssäkäyvien 

osuus kaikista työssäkäyvistä on noin 57%. 

13.4.3 Tuulivoimapuiston vaikutukset

13.4.3.1 Rakentamisen työllisyysvaikutukset

Vaasan seutu on yksi Suomen yritysvaltaisimmista alueista. 

Kärkiyritysten menestymisen kautta alueelle on muodos-

tunut koko seutua työllistävä yritysverkosto, joista valtaosa 

toimii energiateknologian alalla. Edellä mainituista tuulivoi-

mateollisuuden yrityksistä alueella toimivat muun muassa 

ABB ja The Switch. Pohjoismaiden suurimaan energiaklus-

teriin kuuluvat energiateknologian alalla toimivien yritys-

ten lisäksi yrityksiä palvelevat tukiorganisaatiot sekä alalle 

osaajia kouluttavat korkeakoulut ja oppilaitokset. Alueen 

yhtenä menetystekijänä on ollut toimijoiden verkottumi-

nen ja yhteistyö. 

Teknologiateollisuus ry:n mukaan tuulivoima-alan työ-

paikat syntyvät jatkossakin pääasiassa teknologiateollisuu-

den pariin. EWEA on laskenut, että Euroopassa tuulivoima-

puiston rakentaminen työllistää keskimäärin 15 ihmistä ra-

kennettua megawattia kohti. Tämä jakaantuu vielä siten, 

että voimaloiden ja niiden komponenttien valmistus työl-

listää noin 12,5 ihmistä ja rakentaminen työllistää 1,2 ihmis-

tä megawattia kohti. 

13.4.3.2 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset 
työllisyys- ja elinkeinovaikutukset

EWEA on laskenut, että eurooppalainen tuulivoimapuis-

to synnyttää keskimäärin 0,33 käyttöön ja huoltoon liitty-

vää työpaikkaa asennettua megawattia kohti. Lisäksi muu-

hun toimintaan syntyy vielä 0,07 työpaikkaa/MW. Yhteensä 

tuulivoimapuisto työllistää käytön aikana noin 0,4 ihmis-

tä asennettua megawattia kohti. Mikäli Maalahden tuuli-

voimapuiston työllistävät vaikutukset ovat samansuuruiset 

kuin Euroopassa keskimäärin, tarkoittaisi tämä noin 33-58 

uutta työpaikkaa. 

13.4.3.3 Verotulot
Tuulivoimalan runko konehuoneineen on Korkeimman 

hallinto-oikeuden päätöksessä katsottu olevan rakennel-

ma, josta kunnalle maksetaan kiinteistöveroa. 

Kiinteistövero on useita tuhansia euroja vuodessa voima-

laa kohden. Siten hankkeen toteuttaminen toisi Maalahden 

kunnalle useiden kymmenien tuhansien eurojen kiinteistö-

verotulot vuodessa.

Rakentamisen ja käytön aikana muodostuu tuloveroja 

hankkeen rakentajien tai projektille palveluja tuottavien 

työntekijöiden tuloista. 

13.4.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE 0

Hankkeen toteuttamatta jättämisen myötä hankkeen posi-

tiiviset vaikutukset alueen elinkeinoelämään ja kunnan ta-

louteen jäävät toteutumatta. Hankkeen työllisyysvaikutus 

ei toteudu eikä kunta hyödy hankkeen kiinteistöverotulois-

ta. Myös epäsuorat hyödyt, kuten parantuneen työllisyysti-

lanteen mukana tuomat verotulot, jäävät saavuttamatta. 

13.4.5 Arvioinnin epävarmuustekijät

Tiedot ovat luotettavia arvioinnin tekemiseen. 

Elinkeinovaikutusten kohdistuminen riippuu monista pai-

kallisista ja valtakunnallisista tekijöistä.
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13.5 Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

13.5.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan hankkeen ihmiseen, 

yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka ai-

heuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoin-

nin jakautumisessa. Hankkeen vaikutukset voivat kohdis-

tua suoraan ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen. Toisaalta 

luontoon, elinkeinoelämään tai energiantuotantoon koh-

distuvat muutokset vaikuttavat välillisesti myös ihmisten 

hyvinvointiin. Sosiaaliset vaikutukset liittyvät siis läheises-

ti muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin joko välittö-

mästi tai välillisesti.

Suoria ja epäsuoria vaikutuksia on kuitenkin vaikea yk-

siselitteisesti erotella, sillä vaikutus voi olla joillekin suora 

(esim. työpaikan saanti tai menetys), mutta pääosalle välil-

linen (esim. työllisyystilanne). Oleellista on tunnistaa sekä 

suoria että epäsuoria vaikutuksia ja niiden sosiaalisia mer-

kityksiä.

Vaikutusten arvioinnin tukena on käytetty Sosiaali- ja ter-

veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ”Ihmisiin kohdis-

tuvien vaikutusten arvioinnin käsikirjaa” (STAKES 2009) sekä 

sosiaali- ja terveysministeriön opasta ”Ympäristövaikutusten 

arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset 

vaikutukset” (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999).

Tuulivoimapuisto-hankkeessa ihmisten elinoloihin ja 

viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voivat olla mm. hank-

keen aiheuttamat muutokset

asumisviihtyvyydessä (vakituisten ja loma-asukkaiden •	

maisema, melu)

kiinteistöjen arvossa (vakituiset, loma-asunnot ja maa-•	

alat)

alueiden virkistyskäytössä ja harrastusmahdollisuuksissa •	

(esim. vapaa-ajanvietto, veneily, kalastus, marjastus)

ihmisten huolissa ja peloissa, tulevaisuuden suunnitel-•	

missa 

yhteisöllisyydessä•	

energiantuotannossa, elinkeinoelämässä, työllisyydessä•	

alue- ja kuntataloudessa sekä luonnonvarojen hyödyn-•	

tämisessä.

Hankkeen vaikutukset ovat pääosin käytön aikaisia, mut-

ta joiltain osin vain rakentamisen aikaisia. Sosiaalisia vai-

kutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointi-

vaiheessa mm. asukkaiden huolina, pelkoina, toiveina tai 

epävarmuutena tulevaisuudesta. Elinympäristön fyysisten 

muutosten lisäksi huolta voivat aiheuttaa muun muassa 

vaikutukset tonttien ja asuntojen hintoihin, paikkakunnan 

imagoon tai maankäyttömahdollisuuksien muutoksiin. 

IVA-käsikirjan mukaan huoli ja epävarmuus voivat liittyä 

sekä tuntemattomaksi koettuun uhkaan että tietoon mah-

dollisista tai todennäköisistä vaikutuksista. Siten asukkai-

den pelko ja muutosvastarinta eivät välttämättä liity vain 

oman edun puolustamiseen, vaan taustalla voi olla myös 

monipuolinen tieto paikallisista olosuhteista, riskeistä ja 

mahdollisuuksista. Myös huolen seuraukset yksilöön ja yh-

teisöön ovat riippumattomia siitä, onko pelkoon objektiivi-

sen tarkastelun perusteella aihetta vai ei. 

Yksilötasolla huoli ja epävarmuus heikentävät viihtyvyyt-

tä ja hyvinvointia. Etenkin pitkäkestoisena huoli voi aihe-

uttaa stressiä ja jopa fyysisiä terveysongelmia. Vaikutukset 

kohdistuvat usein voimakkaimmin muita heikommassa 

asemassa oleviin. Yhteisön kannalta huoli ja epävarmuus 

voivat toimia joko yhdistävänä tai erottavana tekijänä. 

Organisoituneen vastarinnan syntyminen voi yhdistää yh-

teisöä, mutta asukkaiden väliset erimielisyydet taas voivat 

hajaannuttaa sitä. 

Epävarmuus ja huoli syntyvät kollektiivisesti, sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa yhteisön muiden jäsenten kans-

sa. Käsitykset ja mielikuvat eivät heijasta vain yksilön näke-

mystä. Ne muotoutuvat myös sen perusteella, missä valos-

sa asiaa käsitellään julkisuudessa ja yhteisön keskuudessa. 

Tuulivoimalaitokset voivat herättää kansalaisissa myös odo-

tuksia ja toiveita ympäristöystävällisemmästä energiantuo-

tannosta. Ihmiset voivat myös muuttaa käsityksiään hank-

keen aikanakin, esimerkiksi vuorovaikutuksen, vaikutusarvi-

ointien tulosten tai hankkeesta riippumattomien uutisten 

tai tapahtumien perusteella. Sosiaaliset vaikutukset ovat 

siis osin sidoksissa arvioinnin ajankohtaan. 

Arviointimenetelmät
Sosiaalisten vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa sel-

vitettiin ne väestöryhmät tai alueet, joihin vaikutukset eri-

tyisesti kohdistuvat. Samalla arvioitiin vaikutusten merkit-

tävyyttä sekä mahdollisuuksia lievittää ja ehkäistä haitta-

vaikutuksia. 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vai-

kutusten arviointimenetelminä käytettiin seuraavien läh-

teiden asiantuntija-analyysia:

hankkeen muut vaikutusarvioinnit•	

kartta- ja tilastoaineistot•	

asukaskysely•	

YVA-ohjelmasta jätetyt mielipiteet•	

arvioinnin aikana saatu palaute (yleisötilaisuudet, •	

kirjeet, sähköpostit).
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Lisäksi on tutustuttu mediassa esitettyihin kannanottoi-

hin hankkeesta. Hankealueen ja sen lähiympäristön vir-

kistyskohteiden selvittämisessä käytettiin lähtöaineistona 

Pohjanmaan maakuntakaavaa sekä Meriläheisen asumisen 

yleiskaavoja. Lähialueen virkistyskäyttökohteita tiedustel-

tiin myös Maalahden kunnan vapaa-aikasihteeriltä. 

Arvioinnin perustaksi on kuvattu vaikutusalueen nykyi-

set elinolot ja viihtyvyys, kuten asuin- ja lomarakennusten 

määrät, virkistysalueet, tämänhetkinen asumisviihtyvyys 

sekä hankealueen merkitys ja käyttötavat.

Asiantuntijan tekemässä arvioinnissa on analysoi-

tu ja vertailtu sekä kokemusperäistä että mitattua tietoa. 

Asukkaiden ja muiden osallisten näkemyksiä on tarkastel-

tu myös suhteessa hankkeen muiden vaikutusten arvioin-

tituloksiin ja nykytilatietoihin. Yhdistämällä subjektiivista 

ja objektiivista tietoa on mahdollista muodostaa luotetta-

vampi kokonaiskuva hankkeen sosiaalisista vaikutuksista. 

Arvioinnissa on nostettu esiin paikallisten hankkeeseen liit-

tyvät huolet ja toiveet, hankkeen sosiaalisten vaikutusten 

merkittävyys ja kielteisten vaikutusten lieventämismahdol-

lisuudet.

Asukaskysely
Maalahden tuulivoimapuistohankkeen YVAn asukasosallis-

tumisen ja vaikutusten arvioinnin tueksi toteutettiin asu-

kaskysely kesällä 2009. Kysely postitettiin 1000 Maalahden 

lähistöllä asuvalle. Henkilöt poimittiin satunnaisotannalla 

väestörekisteristä hankealueen ympäristössä sijaitsevilta 

postinumeroalueilta (66100, 65410, 65450, 66140, 66240). 

Otannassa painotettiin hankkeen lähintä aluetta (66100 

Maalahti). Vastauksia saatiin kaikkiaan 306, jolloin vastaus-

prosentiksi tuli 31.

Asukaskyselystä on tuotettu erillinen tulosraportti (lii-

te 3) Raportissa on yksityiskohtaisempi kuvaus kyselytut-

kimuksen toteuttamisesta ja tuloksista. Tässä kerrotaan so-

siaalisten vaikutusten arvioinnin kannalta olennaisimmat 

tulokset. 

Vastaajat
Vastaajissa oli enemmän miehiä (63 %) kuin naisia (37 %). 

Ilmeisesti energiantuotantohanke mielletään enemmän 

miehiseksi asiaksi. Vanhemmat ikäluokat korostuivat vas-

taajissa, joista yli puolet (58 %) oli asunut alueella vähintään 

30 vuotta. Puolet vastaajista oli pariskuntia, noin viidennes 

yksin asuvia ja vajaa kolmannes lapsiperheitä. 

Pääosa vastaajista (71 %) on alueen vakituisia asukkai-

ta, joista yli puolella (58 %) on myös vapaa-ajan asunto ky-

selyalueella. Viidennes (22 %) vastaajista asuu tai lomailee 

oman arvionsa mukaan korkeintaan kahden kilometrin 

etäisyydellä hankealueesta. Neljän kilometrin sisällä asuu 

tai lomailee 42 % vastaajista. Vajaa viidennes (19 %) arveli-

si tuulivoimapuiston näkyvän heidän vakituiselle asunnol-

leen ja kolmannes (31 %) vapaa-ajanasunnolleen.

Vastaajat olivat saaneet tietoa Maalahden tuulivoima-

puistohankkeesta ensisijaisesti paikallislehdistä (65 %). 

Toiseksi tietolähteeksi nousi asukaskysely (36 %), jonka mu-

kana oli hanketiedote. Myös valtakunnalliset mediat sekä 

naapurit ja tuttavat mainittiin usein. 

Puolet lähiasukkaista (alle 4 km) koki, ettei ollut saanut 

riittävästi tietoa hankkeesta, mutta kauempana asuvista 

suurempi osa (40 %) piti tiedotusta riittävänä kuin liian vä-

häisenä (32 %). Saatua tietoa pidettiin melko ymmärrettä-

vänä, mutta lähiasukkaille se oli epäselvempää kuin kau-

empana asuville.

Vaikutusarvioinnin tulokset eivät olleet käytettävissä 

asukaskyselyn toteutusaikana, joten kyselyn vastaukset pe-

rustuvat lähinnä lehtitietoihin, hankkeen esittelytilaisuuk-

siin, kyselyn liitteenä olleeseen tiedotteeseen, vastaajien 

kokemuksiin ja näkemyksiin tuulivoimasta tai hankealuees-

ta sekä arvoihin ja arvostuksiin yleensä. Kyselyn tiedottees-

sa näkyi kartalle rajattu hankealue, muttei tuulivoimaloiden 

eikä sähköasemien paikkoja. Siinä esitettiin nollavaihtoeh-

don lisäksi vain yksi toteutusvaihtoehto, jossa tuulivoima-

loita olisi enintään 35. Nyt maksimivaihtoehdossa 1 on 29 

voimalaa.

13.5.2 Asumisen ja virkistyskäytön nykytila

Asuminen
Hankealue on pääosin rakentamatonta metsäaluetta. 

Hankealueen keskellä sijaitsee sikala ja länsilaidalle on ra-

kentumassa autokorjaamo (luku 9.2.1). Hankealueen länsi-

rajalla sijaitsee Öjnan kylä sekä itä- ja etelärajalla molemmil-

la pari asuinrakennusta (Kuva 13-15). Vakituinen asutus on 

keskittynyt pohjois-itäpuolelle jokilaakson ja Rantatien var-

relle. Hankealueen läheisyydessä sijaitsee runsaasti vapaa-

ajanasutusta, joka on keskittynyt erityisesti merenrannalle, 

saaristoon sekä Majorsträskin rannoille.
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Kuva 13‑15 Hankealueen ja lähiympäristön vakituinen ja vapaa-ajan asutus sekä viralliset virkistyskäyttökohteet. 
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Virkistyskäyttömahdollisuudet
Hankealueella sijaitsee pyöräilyreitti sekä ohjeellinen ulkoi-

lureitti Åminne-Öjnan metsätien yhteydessä. 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsevia virkistyskäyttö-

kohteita ovat mm. virkistysalue sekä kalastus- ja vierassata-

mat Åminnessa. Åminne on perinteikäs venesatama, joka 

on myös kulttuurihistoriallisesti arvokas. Sataman venelai-

turit reunustavat Maalahdenjokea ja satamassa toimii myös 

kahvila. Åminnessa on myös virkistysalue, jonka pinta-ala 

on noin 19 ha. Tällä virkistysalueella sijaitsee mm. lomakylä, 

huvikeskus, uimaranta ja yksi pohjoismaiden suurimmista 

venemuseoista. 

Muita hankealueen läheisyydessä sijaitsevia maakun-

takaavaan merkittyjä virkistysalueita ovat saaristossa si-

jaitsevat Stenskäretin ja Klockarskäretin virkistysalueet. 

Klockarskäret on Maalahden seurankunnan omistama saa-

ren osa.  Stenskäretin virkistysalueeseen kuuluu useita saa-

ria, jotka kunta ja seurakunta omistavat. Lisäksi hankealu-

een länsipuolella sijaitsevassa Trutören saaressa sijaitsee 

retkeilykohde ja tukikohta veneilylle (karttamerkintä virkis-

tys-/matkailukohde).

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee myös useita melon-

tareittejä. Yksi melontareiteistä sijoittuu Maalahdenjokeen 

ja toinen hankealueen länsipuolelle merenrannan ja saa-

riston väliselle merialueelle. Samalle merialueelle sijoittuu 

myös matkailun kannalta tärkeä veneväylä. Hankealueen 

länsipuolella merenrannassa sijaitsee useita venesatamia, 

 
Kuva 13‑17 Venevajoja on runsaasti sekä Åminnessä että Sidlandetin rannoilla. 

 
Kuva 13‑18  Maalahdenjoki toimii mm. melontareittinä ja 
kalastuskohteena.

 
Kuva 13‑19  Merenrannassa on runsaasti vapaa-ajanasutusta. 
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jotka tarjoavat hyvät edellytykset veneilyyn ja kalastukseen 

läheisillä merialueilla. 

Hankealueen käyttö
Asukaskyselyn vastaajat kertovat käyttävänsä eniten han-

kealueen teitä, joista osa on merkitty viralliseksi ulkoilu- ja 

pyöräilyreitiksikin. Pääosa (59 %) lähiasukkaista kertoo ul-

koilevansa hankealueella vähintään kuukausittain (Kuva 

13-21). Hankealueella ei sijaitse virallisia hiihtolatuja tai 

moottorikelkkareittejä, mutta on mahdollista että siellä 

on epävirallisia latupohjia tai kelkkailu-uria. Lähellä asuvat 

myös tarkkailevat luontoa, kuten lintuja ja kasveja, ja lomai-

levat alueella.

Hankealueen metsät tarjoavat lähialueen asukkaille 

virkistyskäyttömahdollisuuksia muun muassa marjastuk-

seen, sienestykseen, suunnistukseen ja metsästykseen. 

Yli viidennes (23 %) lähiasukkaista hyötykäyttää aluetta 

kuukausittain. Vajaa viidennes (19 %) harjoittaa alueella 

maa- tai metsätaloutta. Metsästystä ja kalastusta on käsi-

telty tarkemmin luvuissa 12.2 ja 12.3 Hankealueen lähei-

syydessä kalastusmahdollisuuksia tarjoavat etenkin meri-

alueet ja Maalahdenjoki. Myös varsinaiselle hankealueel-

le sijoittuu Skathagabäcken, joka tunnetaan myös nimel-

lä Narnebäcken. Skathagabäcken on tärkeä kalojen kutu-

puro, jota paikallinen urheilukalastusseura (Malaxnejdens 

Sportfiskeförening r.f.) on raivannut ja hoitanut.

 
Kuva 13‑16 Åminnen sataman ja huvikeskuksen aluetta. 

Myös meri ja Majorsträsk kuuluvat lähialueen virkistys-

käyttökohteisiin; kesäisin veneilyä ja kalastusta sekä talvi-

sin jäällä kävelyä, hiihtoa ja pilkkimistä. YVA-ohjelmasta an-

netuissa mielipiteissä nousivat esiin mm. Majorsträskin ja 

Majorsbackenin monimuotoinen luonto ja ympäristön rau-

hallisuus.

Sekä vakituiset että vapaa-ajan asukkaat arvioivat tär-

keinpänä pidettyyn asuinviihtyvyyteen vaikuttavien asioi-

den olevan nykytilanteessa pääasiassa erittäin tai melko 

hyvin.Lähes puolet (46 %) lähiasukkaista koki suunnitellun 

tuulivoimapuiston alueen itselleen henkilökohtaisesti tär-

keäksi ja tutuksi (Kuva 13-16), mutta kauempana asuvias-

ta vain 6 %. Hankealueella ei ole merkitystä valtaosalle (82 

%) kauempana asuvia eikä 41 prosentille lähiasukkaista. 

Kolmannes kaikista vastaajista piti tärkeänä ja tuttuna mer-

ta hankkeen edustalla ja Maalahdenjokea. Natura-alueet 

tunsi ja arvosti viidennes vastaajista.

13.5.3 Asukkaiden näkemykset tuulivoimasta 
ja hankkeen vaikutuksista

Suhtautuminen tuulivoimaan
Maalahden tuulivoimapuiston asukaskyselyyn vastanneis-

ta 72 prosenttia toivoi Suomeen rakennettavaksi uusia tuu-

livoimaloita (Kuva 13-17). Muista energiantuotantomuo-

doista halutaan lisätä jätteenpoltto- ja biopolttoainevoi-

malaitoksia sekä vesivoimaloita.
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Kuva 13‑22 Lähiasukkaiden (alle 4 km) suhde hankealueeseen. Tähdellä merkityissä tilastollisesti 
merkitsevä ero lähellä ja kauempana asuvilla.
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Kuva 13‑23 Vastaajien näkemys siitä, miten Suomen sähköntuotantoa pitäisi muuttaa.
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Kuva 13‑21 Hankealueen ja sen lähistön käyttötapoja lähellä (alle 4 km) etäisyydellä asuvilla. 

Kansalaisten suhtautumista eri energiantuotantomuo-

toihin on kysytty useissa asukaskyselyissä, joita Ramboll on 

tehnyt tuulivoimalahankkeiden suunnittelun yhteydessä. 

Maalahden asukaskyselyn vastaukset ovat hyvin saman-

suuntaisia muiden alueiden vastaajien mielipiteiden kans-

sa. Valtaosa (72 %, N=2 534) suunniteltujen tuulivoimala-

hankkeiden ympäristössä asuvista vastaajista on sitä mieltä, 

että Suomeen pitäisi rakentaa uusia tuulivoimaloita. Monet 

korostavat, että Suomessa pitää keskittyä uusiutuvan, ym-

päristöystävällisen, kotimaisen energiantuotannon lisäämi-

seen. Tavallisimpia tuulivoimaan liittyviä myönteisiä mieli-

kuvia ovat tuotetun energian puhtaus ja saasteettomuus, 

tuulivoiman uusiutuvuus ja tuulivoimaloiden turvallisuus. 

Toisaalta vastaajat ovat huolissaan maiseman pilaantumi-

sesta sekä lintu- ja meluhaitoista. Vapaamuotoisissa vasta-

uksissa osa epäilee tuulienergiaa tehottomaksi ja kalliiksi ra-

kentaa ja käyttää.

Suhtautuminen Maalahden tuulivoimapuistoon
Pääosa (71 %) kaikista Maalahden asukaskyselyn vastaa-

jista suhtautuu hankkeeseen myönteisesti; tuulivoima-

puiston hyötyjä pidetään suurempina kuin haittoja (Kuva 

13-18). Vastaavasti valtaosa (81 %) kaikista vastaajista pi-

tää hankkeen toteuttamista vaikutuksiltaan myöntei-

sempänä kuin sen toteuttamatta jättämistä (Kuva 13-19). 

Tuulivoimahankkeeseen suhtautumiseen vaikuttaa kuiten-

kin voimakkaasti vastaajan asuin- tai lomanviettopaikka; 

mitä lähempänä hankealuetta asuu, sitä kielteisempi näke-

mys hankkeesta. Yli puolet enintään kilometrin etäisyydellä 

hankkeesta asuvista pitää tuulivoimapuiston haittoja suu-

rempina kuin hyötyjä ja hankkeen toteuttamatta jättämistä 

vaikutuksiltaan myönteisempänä. 

Asukkaiden näkemykset hankkeen vaikutuksista
Asukaskyselyn vastaajat arvelivat, että tuulivoimapuisto-

hanke vaikuttaisi kielteisesti linnustoon, maisemaan ja tär-

keimpänä pidettyyn asumisviihtyvyyteen (Kuva 13-20 ja 

Kuva 13-21). 

Hankkeen arvioitiin vaikuttavan myönteisesti taloudel-

lisiin ja elinkeinoelämään liittyviin asioihin, kuten kunnan 

imagoon ja talouteen, työllisyyteen, ilmaston muutokseen 

sekä energian hintaan. 

Alle 4 kilometrin etäisyydellä asuvat pitivät hankkeen 

haittoja pääosin kielteisempinä kuin kauempana asuvat, 

mutta myönteisissä vaikutuksissa ei ollut eroa asumispai-

kan suhteen (Kuva 13-21). Kaikista vastaajista 15-28 % piti 

tuulivoimaloiden näkymistä horisontissa sekä niiden varoi-

tusvaloja ja varjostusefektiä sietämättömänä (Kuva 13-22). 

Lähiasukkaista tätä mieltä oli 30-48 % ja kauempana asu-

vista 7-19 %. Vilkkumis- ja varjostusefektiä pidettiin vähiten 

siedettävänä.Puolet vastaajista (51 %) oli sitä mieltä, ettei 

seudulle suunniteltujen useiden tuulivoimapuistojen lu-
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Kuva 13‑25 Vastaajien näkemys vaihtoehdoista.

 
Kuva 13‑24 Vastaajien kokonaisnäkemys Maalahden tuulivoimapuistosta. 
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kumäärällä ole oleellista merkitystä vaikutusten kannalta 

(Kuva 13-23). Useampi vastaaja piti hankkeiden yhteisvai-

kutusta myönteisenä kuin kielteisenä. Kuitenkin lähiasuk-

kaista 28 % mielestä haitat kasvavat tuulipuistojen määrän 

kasvun myötä.

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana voimaloista aiheu-

tuvaa melua ja varjostusvaikutuksia on käsitelty kappaleis-

sa 13.1 ja 13.2. Nämä vaikutukset eivät estä alueen virkis-

tyskäyttöä, mutta ne voidaan kokea virkistyskäyttöä häirit-

sevinä tekijöinä. Melu- ja varjostusvaikutuksiin vaikuttavat 

mm. sääolosuhteet, joten niistä aiheutuva häiriövaikutus 

on luonteeltaan vaihtelevaa.

Tuulivoimapuisto aiheuttaa pysyviä vaikutuksia vir-

kistyskäyttöä palvelevien alueiden maisemakuvaan. 

Maisemallinen muutos kohdistuu hankealuetta huomatta-

vasti laajemmalle alueelle. Maisemallisen muutoksen kaut-

ta hankkeella on vaikutuksia myös esim. merialueella ja saa-

ristossa liikkuviin virkistyskäyttäjiin. Maisemallinen muutos 

voidaan kokea virkistyskäytön kannalta joko kielteisenä tai 

myönteisenä asiana. 

13.5.4 Vaikutukset ihmisten viihtyvyyteen ja 
elinoloihin: VE1, VE2 ja VE3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikana ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia syn-

tyy tuulivoimalaitosten perustusten ja tieyhteyksien maa-

rakennustöistä sekä voimalaitosten osien kuljetuksesta ja 

pystytyksestä. Rakentaminen aiheuttaa lähiympäristöön 

melua ja lisää liikennettä. Erityisesti kasvaa raskaan liiken-

teen ja muuta liikennettä hidastavien erikoiskuljetuksien 

määrä (luku 13.3). Erikoiskuljetukset ovat kuitenkin tilapäi-

siä ja hetkellisiä eikä niillä ole kovin suurta vaikutusta lii-

kenneturvallisuuteen, lähinnä liikenteen sujuvuus saattaa 

hieman kärsiä. Raskaan liikenteen kasvu voi heikentää lii-

kenneturvallisuutta. 

Rakentamisen aikana rajoitetaan hankealueella liikku-

mista turvallisuussyistä. Liikkumisrajoitukset koskevat vain 

rakennettavien alueiden lähiympäristöä. Hankkeella on 

merkittävä työllistävä vaikutus (luku 13.4).

Muutamia vuosia kestävä rakentamisvaihe haittaa jon-

kin verran lähistön asumisviihtyvyyttä, alueella liikkumista 

sekä hankealueen virkistyskäyttöä. Yli puolet (54 %) alle 4 

kilometrin etäisyydellä asuvista oli huolissaan sekä liiken-

teestä että asumisviihtyvyydestä rakentamisen aikana.

Käytön aikaiset vaikutukset
Tuulivoimapuiston rakentaminen muuttaa aina ympäristön-

sä maisemakuvaa (luku 10). Laajimmat näkymät hankealu-

eelle syntyvät Maalahden peltoalueelta ja paikoitellen 

myös hankealueen pohjoispuolelta, erityisesti kalasata-

masta. Lähimaisemavaikutukset kohdistuvat lähinnä Öjnan 

ja Narnen alueille. Muuten alueelle suunniteltuja tuuli-

voimaloita on vaikea nähdä alueen metsäisyyden vuoksi. 

Merenrannan loma-asunnoilta ei todennäköisesti synny 

näkymiä puuston aiheuttaman katvevaikutuksen vuoksi. 

Lähimpien saarten rannoille ja Majorsträsketin yli tuulivoi-

maloista näkyvät ainoastaan lavat puuston yllä.

Tuulivoimaloiden aiheuttamien visuaalisten vaikutusten 

kokeminen on subjektiivista. Asukaskyselyn vastaajsta 42 

% piti tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia kielteisenä ja 

18 % myönteisenä (Kuva 13-28). Lähellä asuvista 60 % en-

nakoi maisemavaikutuksen kielteiseksi. Maisemavaikutusta 

myönteisenä pitävät suhtautuvat muutenkin hankkeeseen, 

sen vaikutuksiin ja yleensä tuulivoimaan myönteisesti.

Tuulivoimalaitoksen korkeus ja teho vaikuttavat sen ää-

nenkantautumiseen (luku 13.1). Äänen havaittavuus vaih-

telee mm. sääolojen ja taustamelun mukaan. Vaihtoehdon 

1 melutasot ylittävät loma-asumiseen käytettyjen alueiden 

yöajan ohjearvon lähimmillä loma-asunnoilla etelä-, länsi- 

ja pohjoispuolella, mutta ovat yhtä vakituista asuintaloa lu-

kuun ottamatta vakituiseen asumiseen käytettävien aluei-

den ohjearvon tasalla tai sen alla. Vaihtoehdossa 2 Öjnan 

kyläalueen sekä itäpuolella olevien yksittäisten asuintalo-

jen melutaso on 1-2 dB alhaisempi kuin vaihtoehdossa 1.

Tuulivoimalan äänen häiritsevyyden kokemisessa on yk-

silöllisiä eroja. Yli puolet (55 %) asukaskyselyn lähialueen 

vastaajistaoli huolissaan meluvaikutuksista.

Tuulivoimaloiden (3 MW) varjostusvaikutusalueelle (vä-

hintään 8 tuntia vuodessa) sijoittuu vaihtoehdossa 1 kuu-

sitoista vakituista asuinrakennusta ja seitsemän lomara-

kennusta (luku 13.2). Isommilla (5 MW) tuulivoimaloil-

la varjostusalue kattaa 31 asuin- ja 25 loma-rakennusta. 

Vaihtoehdossa 2 pienempien voimaloiden (3 MW) varjos-

tusalueelle sijoittuu yhdeksän vakituista asuinrakennusta ja 

isompien voimaloiden (5 MW) 30 vakituista asuinrakennus-

ta ja 16 lomarakennusta.

Ihmiset kokevat vilkkuvan varjon vaikutuksen eri tavoin; 

toisia se häiritsee, toisia taas ei. Asukaskyselyn lähiasukkais-

ta 48 % ennakoi varjostusvaikutusta sietämättömäksi ja 25 

% siedettäväksi.

Asumisviihtyvyys.
Tuulivoimapuisto heikentää niiden lähiasukkaiden asumis-

viihtyvyyttä, joiden koti tai loma-asunto jää voimaloiden 

melu- tai varjostusalueelle tai avoimelle lähinäkymäetäi-

syydelle ja jotka kokevat voimalan äänen, varjostuksen tai 

näkymisen häiritseväksi. Lisäksi maisemamuutos voi häiri-
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tä joidenkin asumisviihtyvyyttä laajemmallakin alueella. Yli 

puolet (53 %) asukaskyselyn vastaajista arvelee, ettei tuuli-

voimapuisto vaikuta heidän vakituisen tai vapaa-ajan asun-

tonsa asumisviihtyvyyteen (Kuva 13-27). Lähiasukkaiden 

näkemys hankkeen vaikutuksesta asumisviihtyvyyteen on 

selvästi kielteisempi kuin kauempana asuvien. Yli puolet lä-

hiasukkaista (53 %) ennakoi vaikutusta kielteiseksi ja 8 % 

myönteiseksi.

Virkistyskäyttö.
Toimivat tuulivoimalat eivät estä hankealueen virkistys-

käyttöä, kuten ulkoilua tai luonnon tarkkailua, mutta voi-

maloiden ääni, varjostus tai näkyminen voidaan kokea vir-

kistyskäyttöä häiritsevinä tekijöinä. Talviaikana voimalan lä-

histöllä liikkumiselle aiheuttaa pienen riskin se, että tietyllä 

säällä voimalasta voi irrota lunta tai jäätä. Joidenkin ulkoi-

lua, retkeilyä ja luonnosta nauttimista tuulivoimalan näky-

minen horisontissa voi häiritä laajemmallakin alueella. Osa 

taas saattaa retkeillä katsomaan tuulivoimaloita. Puolet (51 

%) asukaskyselyn vastaajista arveli, ettei hanke vaikuta ret-

keilyyn ja ulkoiluun. Vaikutuksia piti kielteisinä kolmannes 

(33 %) ja myönteisinä 17 %. Lähialueen asukkaista puolet 

(50 %) ennakoi kielteisiä vaikutuksia alueen virkistyskäytöl-

le ja 12 % myönteisiä.

Muut huolet
Eniten asukaskyselyn vastaajat (48 %) olivat huolissaan tuu-

livoimapuiston kielteisistä vaikutuksista linnustoon (luku 

11.5). Myös Natura-alueista (40 %) ja kulttuuriympäristöstä 

(35 %) kannettiin huolta. 

Lähiasukkaista yli puolet (54 %) oli huolissaan kiinteis-

tönsä arvon ja yli kolmannes (36 %) kiinteistön käyttömah-

dollisuuksien heikkenemisestä tuulivoimaloiden myötä. 

Tutkimuksessa maisemahaittojen vaikutuksesta lomakiin-

teistöjen arvoon (Rahkila ym. 2005) ilmeni, että maisemal-

lisesti häiritsevät kohteet, kuten kännykkämastot, alensivat 

lomakiinteistöjen arvoja keskimäärin 10 % alle 700 m etäi-

syydellä. Tutkimuksessa ei ollut mukana tuulivoimaloita. 

Huoli ja epävarmuus tuulivoimapuiston toteutumises-

ta ja vaikutuksista haittaavat asukkaiden elinoloja ja viihty-

vyyttä, vaikka huoleen ei olisikaan aihetta. 

Odotukset.
Asukkaiden mielestä Maalahden tuulivoimalahanke vai-

kuttaa myönteisesti kunnan imagoon, työllisyyteen ja ta-

louteen. Elinkeinoelämään ja talouteen kohdistuvia vaiku-

tuksia on tarkasteltu luvussa 13.4. Asukkaat odottivat myös 

myönteisiä vaikutuksia ilmastonmuutokseen (luku 8) ja 

energiantuotantoon.

13.5.4.1 Sähkönsiirron vaikutukset
Uutta ilmajohtoa rakennetaan vain muutama sata met-

riä eikä lähellä ole asutusta, joten haitta on vähäinen. 

Rakentamisvaiheessa lähiympäristön asukkaille voi aiheu-

tua väliaikaisia melu- ja liikennehaittoja. 
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Kuva 13‑26 Vastaajien näkemykset asian tärkeydestä ja hankkeen vaikutuksesta siihen. Tähdellä merkityissä tilastollisesti merkitsevä 
ero lähellä (alle 4 km) ja kauempana asuvien välillä.

166



2

2

4

3

2

2

3

2

3

3

9

16

12

9

7

6

11

11

9

14

40

40

43

46

51

52

51

52

53

51

32

23

27

23

27

23

23

22

18

20

16

19

14

18

13

17

12

13

17

13

Linnusto / Fågelbestånd*

Maisema / Landskapet*

Liikenne rakentamisen aikana 
/ Trafik under byggtiden*

Asumisviihtyisyys rakentamisen aikana 
/ Boendetrivsel under byggtiden*

Natura‐alueet / Natura 2000‐områden*

Melutilanne / Buller*

Kulttuuriympäristö / Kulturmiljöområden*

Merialue / Havsområden*

Asumisviihtyisyys käytön aikana 
/ Boendetrivsel under driften*

Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet 
/ Utflykter, friluftsliv och semestringsmöjligheter*

Hankkeen toteuttamisen vaikutukset, 
Påverkan om projektet genomförs, N=253‐261

Erittäin myönteinen
/Mycket positiv

Melko myönteinen
/Ganska positiv

Ei vaikutusta
/Ingen inverkan

Melko kielteinen
/Ganska negativ

Erittäin kielteinen
/Mycket negativ

2

2

4

3

2

2

3

2

3

3

4

5

5

3

10

16

19

15

15

9

16

12

9

7

6

11

11

9

14

19

14

13

12

29

22

41

42

39

40

40

43

46

51

52

51

52

53

51

44

57

63

67

43

52

33

36

40

32

23

27

23

27

23

23

22

18

20

18

15

14

11

12

5

5

5

3

16

19

14

18

13

17

12

13

17

13

15

10

5

8

6

4

3

2

2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Linnusto / Fågelbestånd*

Maisema / Landskapet*

Liikenne rakentamisen aikana 
/ Trafik under byggtiden*

Asumisviihtyisyys rakentamisen aikana 
/ Boendetrivsel under byggtiden*

Natura‐alueet / Natura 2000‐områden*

Melutilanne / Buller*

Kulttuuriympäristö / Kulturmiljöområden*

Merialue / Havsområden*

Asumisviihtyisyys käytön aikana 
/ Boendetrivsel under driften*

Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet 
/ Utflykter, friluftsliv och semestringsmöjligheter*

Kiinteistöjen arvo / Fastigheternas värde*

Kiinteistöjen käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa 
/ Möjlighet att använda fastigheter i framtiden*

Liikenne käytön aikana / Trafik under driften*

Maaperä / Jordmånen

Energian hinta / Energipris*

Ilmastonmuutos / Klimatförändringen

Kunnan imago / Kommunens image

Työllisyys / Sysselsättning

Kunnan talous / Kommunens ekonomi

Hankkeen toteuttamisen vaikutukset, 
Påverkan om projektet genomförs, N=253‐261

Erittäin myönteinen
/Mycket positiv

Melko myönteinen
/Ganska positiv

Ei vaikutusta
/Ingen inverkan

Melko kielteinen
/Ganska negativ

Erittäin kielteinen
/Mycket negativ

 
Kuva 13‑27  Vastaajien näkemys hankkeen toteuttamisen vaikutuksista. Tähdellä merkityissä tilastollisesti merkitsevä lähellä (alle 4 km) ja kauempana 
asuvien välillä.
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13.5.4.2 Vaikutusten yhteenveto
Tuulivoiman myönteiset vaikutukset ovat enemmän yh-

teisöllisiä tai yhteiskunnallisia, mutta kielteiset vaikutukset 

tuntuvat lähinnä yksilötasolla hankkeen lähiympäristös-

sä. Tuulivoimalat heikentävät asumisviihtyvyyttä ja virkis-

tyskäyttöä niillä, jotka asuvat melu-, varjostus- tai näkymä-

alueella ja joita tuulivoimalan ääni, varjostus tai läheisyys 

häiritsevät. Haitoista kärsivien määrä lisääntyy, jos voima-

laitosten koko ja teho kasvavat. Maisemassa näkyvät tuu-

livoimalat voivat häiritä joitakin näkymäalueella asuvia, 

lomailevia tai ulkoilevia virkistyskäyttäjiä kauempanakin. 

Vaihtoehdossa 2 haitankärsijöitä on hieman vähemmän 

kuin vaihtoehdossa 1 ja vaihtoehdossa 3 hieman vähem-

män kuin vaihtoehdossa 2. Vaikutus kestää koko voima-

laitosten käytön ajan. Rakentamistoimet haittaavat jonkin 

verran lähistön asumisviihtyvyyttä, liikennettä sekä han-

kealueen virkistyskäyttöä.

13.5.5 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0

Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei vaikuta ihmisten 

elinoloihin ja viihtyvyyteen lähialueella. Sekä huolet hai-

toista että odotukset myönteisistä vaikutuksista jäävät to-

teutumatta.

13.5.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 
ja lieventäminen

Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia on mahdollista lieventää 

teknisten keinojen lisäksi tiedottamalla hankkeen etenemi-

sestä ja vaikutuksista sekä vakituisille että vapaa-ajan asuk-

kaille. Asiallinen tiedotus voi merkittävästi lieventää hank-

keen aiheuttamia huolia ja epävarmuutta. 

Asukaskyselyn vapaamuotoisissa vastauksissa haittojen 

lieventämiseksi esitettiin eniten voimaloiden sijoittamista 

kauemmaksi asutuksesta tai niiden määrän vähentämistä. 

Näin on tehtykin vaihtoehdoissa 2 ja 3, mutta jotkut vas-

taajat halusivat voimalat kauaksi ulkomerelle tai rakenta-

mattomiin metsiin.

13.5.7 Arvioinnin epävarmuustekijät

Ihmisin kohdistuvat vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamien vaikutusten kokeminen on 

subjektiivista ja sen vuoksi mm. vaikutusten merkittävyys ja 

vaikutustapa ovat hankalasti arvioitavissa. Vaikutusten ko-

kemiseen vaikuttavat mm. henkilön suhde kyseiseen alu-

eeseen ja tuulivoimaan yleensä sekä henkilökohtaiset ar-

vostukset. Asukaskyselyn avulla on saatu esille paikallisten 

asukkaiden erilaisia näkemyksiä hankkeen vaikutuksista 

sekä vaikutusten luonteesta ja merkittävyydestä. 

Ihmiset voivat myös muuttaa käsityksiään esimerkiksi 

hankesuunnitelman muuttamisen, vaikutusarviointien tu-

losten tai hankkeesta riippumattomien uutisten tai tapah-

tumien perusteella. Sosiaaliset vaikutukset ovat siis osin si-

doksissa arvioinnin ajankohtaan.

13.6 Vaikutukset ihmisten terveyteen

Tuulivoimalla tapahtuva sähköntuotanto ei aiheuta ihmi-

sen terveydelle haitallisia päästöjä ilmaan, vesistöön tai 

maaperään. Tuulivoima korvaa muita sähköenergian tuo-

tantotapoja, joista aiheutuu tuotantomuodoista riippuen 

erilaisia päästöjä.

Tuulivoimaan ei liity suuria onnettomuusriskejä, joil-

la voi olla laajoja vaikutuksia ihmisille ja yhteiskunnalle. 

Onnettomuusriskit liittyvät lähinnä voimaloiden lähiympä-

ristöön. Koska voimalat sijoitetaan useiden satojen metrien 

etäisyydelle asutuksesta, ei terveysriskejä muodostu.

Tuulivoimalat synnyttävät ääntä. Hankkeen meluvaiku-

tuksia on käsitelty luvussa 13.1. Tuulivoimapuiston hanke-

vaihtoehdoista aiheutuvat meluvaikutukset jäävät vähäi-

simmiksi vaihtoehdossa 3. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamaa varjostusta on käsitelty 

luvussa 13.2. Tuulivoimapuiston hankevaihtoehdoista var-

jostusvaikutukset jäävät vähäisimmiksi vaihtoehdossa 3. 

13.7 Tuulivoimapuisto ja 
jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa 

oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippu-

matta, kuka omistaa alueen. Yleinen käytäntö on, että toi-

sen omistamassa metsässä saa liikkua ja kerätä luonnonan-

timia. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan 

tapa, jotka perustuvat eri lakeihin. 

Jokamiehen oikeudet mahdollistavat liikkumisen jalan, 

hiihtäen tai pyöräillen luonnossa poissulkien kuitenkin pi-

hamaat ja pellot. Myös mm. telttailu (etäisyys asumuksiin 

huomioitava), veneily, uiminen, onkiminen ja pilkkiminen 

ovat sallittuja. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana vapaata liikku-

mista rakentamisalueiden välittömässä läheisyydessä jou-

dutaan turvallisuussyistä rajoittamaan. Rajoitukset koske-

vat kerrallaan vain niitä osia hankealueesta, jotka ovat ra-

kentamisen alla. Tuulivoimapuiston valmistuttua alueella 

voi liikkua kuten ennenkin, sillä liikkumisrajoitukset poiste-

taan rakentamisajan jälkeen. Tuulivoimapuiston valmistut-

tua aluetta voi jokamiehenoikeuksien sallimissa puitteissa 

käyttää kuten ennenkin. 
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Kuva 13‑29 Vastaajien näkemys lähiseudun tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksista.

 
Kuva 13‑28  Hankkeen maisemavaikutusten siedettävyys.
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14. Yhteisvaikutukset muiden 
hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa

Tässä luvussa tarkastellaan Maalahden Sidlandetin tuulivoi-

mapuiston mahdollisia vaikutuksia muiden Merenkurkun 

alueelle suunniteltujen tuulivoimahankkeiden kanssa. 

Yhteisvaikutusten kannalta keskeisimmiksi on tässä yhte-

ydessä määritelty muut alueelle suunnitellut tuulivoima-

alueet, joiden ympäristövaikutukset ovat yhteneviä arvi-

oidun hankkeen kanssa. Muut Pohjanmaan eteläosan ja 

Merenkurkun alueelle suunnitellut tuulivoimapuistot on 

esitetty kappaleessa 6.6.1.

Yhdysvaikutusten arvioinnin luotettavuuteen vaikutta-

vat merkittävällä tavalla muista hankkeista olemassa ole-

van tiedon määrä ja laatu. Useat suunnitellut tuulivoima-

puistot ovat vasta hyvin aikaisessa suunnitteluvaiheessa, 

eikä esimerkiksi YVAa ole vielä julkaistu. Tämän takia tietoja 

niiden vaikutuksista on vähän saatavilla. Lisäksi hankkeiden 

toteuttamisen aikataulua tai lopullista laajuutta ei ole vielä 

päätetty, mikä aiheuttaa huomattavia epävarmuuksia yh-

teisvaikutusten arvioinnin kannalta. 

Yhteisvaikutuksista merkittävimmiksi on arvioitu hank-

keiden positiivinen vaikutus uusiutuvan, hiilidioksidiva-

paan energiantuotannon kannalta, jonka avulla pystytään 

myös merkittävällä tavalla hillitsemään ilmastonmuutosta. 

Lisäksi hankkeet tuovat merkittäviä etuja Pohjanmaan alu-

een elinkeinoelämän niiden työllistävän vaikutukset sekä 

teollisuuden kehittämisen kautta. Maalahden Sidlandetin 

tuulivoimapuiston ja sen mahdollisten yhdysvaikutusten 

kannalta keskeisimpiä tarkasteltavia hankkeita ovat eri-

tyisesti Maalahden Bergön ja Mustasaaren Raippaluodon 

suunnitellut tuulivoimapuistot (Taulukko 14-1). 

14.1 Maisema ja kulttuuriympäristö

Hankealueen läheisyydessä on käynnissä kolme muu-

ta tuulivoimahanketta, jotka sijoittuvat Bergön saareen, 

Raippaluotoon sekä Vähänkyrön eteläpuolelle. Yhden tuu-

livoimalan visuaalinen vaikutusalue tasaisella pinnalla kirk-

kaalla säällä voi olla lähes 2000 km, mikäli oletetaan tuuli-

voimalan näkyvän 25 kilometrin päähän. Bergön hankealue 

sijaitsee noin 15 kilometrin, Raippaluodon hankealue noin 

30 kilometrin ja Vähänkyrön hankealue noin 25 kilometrin 

päässä Maalahden hankealueesta. Vaikka tuulivoimaloiden 

visuaaliset vaikutusalueet risteävätkin useassa kohdassa, ei 

kuitenkaan ole todennäköistä, että mantereella olisi paik-

koja, joista olisi nähtävissä useampi tuulivoima-alue kerral-

laan. Merialueella Bergön ja Maalahden välillä (Bergö fjär-

den) voi olla alueita, joista Bergön ja Maalahden tuulivoi-

ma-alueet ovat nähtävissä. Bergön ja Raippaluodon välisel-

tä merialueelta (Södra Gloppet) voi muodostua näkymiä 

Bergön, Maalahden ja Raippaluodon tuulivoima-alueille. 

Tuulivoimalat näkyvät tällöin horisontissa hyvin pieninä. 

Lukuisat Pohjanmaalle suunnitteilla olevat tuulivoima-

hankkeet voivat muuttaa toteutuessaan alueen maiseman 

ja kulttuuriympäristön luonnetta myös alueilla, jonne välit-

tömät visuaaliset vaikutukset eivät ulotu. Tämänkin vaiku-

tuksen kokeminen on subjektiivista ja riippuu mm. katsojan 

tavasta hahmottaa ja kokea ympäristöään. 

14.2 Linnusto

Pohjanmaalla ja Merenkurkussa lintujen muuttoa ohjaa sel-

keimmin Pohjanlahden rantaviiva, jota seuraillen muuttaa 

vuosittain merkittäviä määriä lintuja. Lintujen muutto ja-

kautuu alueella kuitenkin selkeästi meren (mm. sorsalinnut, 

lokit ja kuikat) ja mantereen päällä muuttaviin lajeihin (mm. 

päiväpetolinnut, kurki, varpuslinnut). Näistä Maalahden 

tuulivoimapuistolla voi olla yhteisvaikutuksia erityisesti 

mantereen päällä muuttavien lajien kannalta, joiden muut-

toreitit voivat Pohjanmaan alueella kulkea useiden suunni-

teltujen tuulivoimapuistojen kautta. Yhteisvaikutusten kan-

nalta huomionarvoisimmista lajeista voidaan tässä yhtey-

dessä mainita erityisesti alueen kautta syksyisin muuttava 

kurki, eri päiväpetolintulajit ja mahdollisesti metsähanhi. 

Merialueen puolella kulkevaan lintumuuttoon Maalahden 

tuulivoimapuiston ei sen sijaan arvioida vaikuttavan, minkä 

takia hankkeen yhteisvaikutukset esim. Korsnäsin merituu-

livoimapuiston tai Bergön salmeen suunniteltujen tuulivoi-

maloiden kanssa voidaan arvioida pieniksi.

Yhteisvaikutusten vaikutusmekanismeista tärkeimmik-

si voidaan tässä yhteydessä arvioida useiden tuulivoima-

puistojen kumulatiiviset törmäysvaikutukset. Lintujen on 

kuitenkin esimerkiksi Tanskassa havaittu pyrkivän sovitta-
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Taulukko 14‑1 Maalahden tuulivoimapuiston yhteisvaikutukset muiden lähialueelle suunniteltujen 
tuulivoimahankkeiden kanssa.

EPV:n	tuulivoimahankkeet	Maalahden	hankealueen	ympäristössä

Vähäkyrö	 Mustasaari Norrskogen Teuva Ilmajoki-
Kurikka Metsälä

Etäisyys	Maalahden	hankealueesta 25	km 30	km 35	km 40	km 55	km 75	km

Vaikutukset	uusiutuvan	energian	
tuotantoon

Hankkeilla	on	merkittäviä	yhdysvaikutuksia	uusiutuvan	energian	tuotannon	lisäämisen	kannalta.	
Toteutuessaan	täysikokoisina	EPV	Tuulivoima	Oy:n	hankkeet	muodostavat	merkittävän	osan	vuodelle	
2020	asetetun	tavoitteen	mukaisesta	tuulivoimakapasiteetista	Suomessa.	

Vaikutukset	ilmastoon Hankkeiden	avulla	pystytään	vähentämään	Suomen	sähköntuotannon	hiilidioksidipäästöjä.

Maaperä,	pohjavesi	ja	pintavedet Ei	yhteisvaikutuksia

Kasvillisuus	ja	luontotyypit Hankkeilla	ei	ole	merkittäviä	yhteisvaikutuksia,	koska	hankealueella	ei	esiinny	sellaisia	luontotyyppejä,	
joiden	pinta-alaa	hankkeet	voisivat	yhdessä	merkittävällä	tavalla	pienentää.	

Linnusto Katso	kappale	14.2.	Hankkeilla	voi	olla	vaikutusta	Pohjanmaan	alueen	kautta	muuttavien	lajien	muut-
toreitteihin	sekä	aikuiskuolleisuuteen

Luonnonsuojelualueet Hankkeilla	voi	olla	yhteisvaikutuksia	luonnonsuojelualueisiin	pääasiassa	hankkeiden	mahdollisten	
linnustovaikutusten	ja	lintujen	kasvaneen	törmäysriskin	kautta	(Katso	kappale	14.2).

Melu Hankkeiden	meluvaikutukset	rajoittuvat	yksittäisten	hankealueiden	läheisyyteen,	minkä	takia	yhteisvai-
kutuksia	ei	muodostu.

Varjostus Hankkeiden	varjostusvaikutukset	rajoittuvat	hankealueiden	läheisyyteen,	minkä	takia	yhteisvaikutuksia	
ei	muodostu.

Maisema	ja	kulttuuriympäristö Katso	teksti	
jäljempänä

Katso	teksti	kappaleessa	14.1.	Hankkeet	yhdessä	voivat	vaikuttaa	Pohjanmaan	ja	
alueelle	luonteenomaiseen	maisemakuvaan	ja	kulttuuriympäristön	luonteeseen.	

Sosiaaliset	vaikutukset Hankkeiden	yhteisvaikutukset	aiheutuvat	pääosin	hankkeiden	vaikutuksista	maisemakuvaan	ja	sen	
merkityksestä.

Elinkeinoelämä Hankkeilla	on	yhdessä	merkittävä	työllistävä	vaikutus.

maan lentoreittinsä siten, etteivät ne turhaan joudu lentä-

mään tuulivoimaloiden lapojen läheisyydessä. Tästä syystä 

tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksena voidaan myös ha-

vaita lintujen muuttoreittien pienimuotoisia siirtymiä lin-

tujen väistäessä niiden lentoreitille osuvia tuulivoimalai-

toksia. Väistöliikkeet pienentävät kuitenkin osaltaan myös 

mahdollisten törmäysten todennäköisyyttä, jolloin hank-

keiden aiheuttama törmäyskuolleisuus voi jäädä ennakoi-

tua pienemmäksi.

Pohjanmaan ja Merenkurkun alueella linnut muuttavat 

pääasiassa alavia maita seuraillen muuton painottuessa eri-

tyisesti pohjois−etelä -suuntaisten vesistöjen, jokien sekä 

laajojen peltoalueiden yhteyteen. Valtaosa Merenkurkun 

alueelle suunnitelluista tuulivoimapuistoista sijoittuu kart-

tatarkastelun perusteella Maalahden tapaan metsävaltai-

sille alueille, joiden merkitys lintujen muuton kannalta on 

todennäköisesti melko pieni. Tämä pienentää osaltaan sekä 

yksittäisten tuulivoimapuistojen aiheuttamaa törmäysris-

kiä että niiden yhteisvaikutuksia. Mantereella tapahtuvaa 

muuttoa ei kuitenkaan ole mahdollista kuvata yksityiskoh-

taisilla linjoilla, vaan muuttoreitit muistuttavat ennemmin 

leveitä käytäviä, jonka sisällä lintujen yksilömäärät vaihte-

levat mm. vuorokauden aikojen sekä sääolosuhteiden mu-

kaan. Tästä syystä lintuja voi muuttaa laajallakin alueella. 

Metsäisillä alueilla pesivät lintulajit viettävät valtaosan li-

sääntymiskaudestaan suhteellisen pienellä alueella oman 

pesäpaikkansa läheisyydessä, minkä takia niihin kohdistu-

vat vaikutukset voidaan arvioida pääosin hankekohtaises-

ti. Mahdollisten yhteisvaikutusten kannalta huomionarvoi-

sia lajeja ovat kuitenkin suuret petolintulajit (mm. merikot-

ka ja sääksi), jotka voivat etsiä ravintonsa laajaltakin alueel-

ta. Vaikutusmekanismeista merkittävin on tässä yhteydes-

sä tuulivoimaloiden petolinnuille aiheuttama törmäysriski 

sekä törmäysten aiheuttaman aikuiskuolleisuuden kasvu. 

Tuulivoimaloista merikotkalle ja sääkselle aiheutuvaa tör-

mäysriskiä voidaan kuitenkin osaltaan pienentää sijoitta-

malla voimalat merikotkien saalistus- ja ruokailualueiden 

ulkopuolelle, jossa lintujen lentoaktiivisuus on luonnostaan 

varsin pieni ja lintujen tuulivoimaloiden läheisyydessä viet-

tämä aika siksi vähäinen. Maalahden hankealueella havait-

tavien merikotkien voidaan karttatarkastelun perusteella 

arvioida liikkuvan lähinnä Bergön salmeen, Vähäänkyröön 

ja Raippaluotoon suunniteltujen tuulivoimapuistojen alu-

eella, joiden osalta yhteisvaikutuksia voidaan pitää mah-

dollisina. 
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15.  Jatkotutkimusten ja 
seurannan tarve

15.1 Linnusto

Hankkeen mahdollisten linnustovaikutusten varmentami-

seksi ja suuruuden arvioimiseksi tuulivoima-alueella ja sen 

lähiympäristössä tulisi hankkeen rakentamisen ja ensim-

mäisten toimintavuosien aikana suorittaa linnuston seu-

rantaa. Suunnitellun tuulivoimapuiston kannalta seurat-

tavia tekijöitä ovat erityisesti tuulivoimaloiden vaikutuk-

set alueen pesimälinnustoon, sen lajikoostumukseen sekä 

tuulivoimaloiden aiheuttama törmäyskuolleisuus. Lisäksi 

hankealueen läheisyydessä sijaitsevan merikotkareviirin 

kehitystä hankkeen toteuttamisen aikana ja sen jälkeen oli-

si syytä seurata mahdollisten vaikutusten todentamiseksi. 

Seurannan keston määrittelevät osaltaan hankkeen alku-

vaiheessa havaittavat linnustovaikutukset, mutta yleisesti 

tarvittavan seurannan kestoksi voidaan tuulivoimahankkei-

den osalta määritellä 1-3 vuotta.

Seurannassa käytettävät menetelmät tulisi pyrkiä osal-

taan vakioimaan, jotta tulosten vertailukelpoisuus ja mah-

dollinen yleistettävyys pystyttäisiin turvaamaan ja tuloksia 

hyödyntämään siten myös tulevien tuulivoimahankkeiden 

suunnittelussa. Hankealueen linnustosta on tätä arviointi-

selostusta varten kerätty jo runsaasti tietoa, jota voidaan 

osaltaan hyödyntää myös hankkeen linnustovaikutusten 

seurannassa. 

Linnustovaikutusten yksityiskohtaisempi seurantaohjel-

ma suunnitellaan hankkeen luvitusvaiheessa, jolloin hank-

keen toteuttamissuunnitelma on sekä voimaloiden sijoi-

tuspaikkojen että rakentamisaikataulun suhteen tarkentu-

nut.

15.2 Melu

Hankkeen mahdollisia meluvaikutuksia tulisi seurata melu-

mittauksin. Hankkeen suunnitelmien (laitosten tarkat sijoi-

tuspaikat, voimalaitostyypin valinta jne.) tarkentuessa mal-

lilaskelmat tulisi tarkistaa. Tarkistettujen mallilaskelmien tu-

losten ja alueella vallitsevien tuulensuuntien perusteella on 

mahdollista valita edustavat mittauspisteet seurantamitta-

uksia varten.
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III  VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA 
TOTEUTTAMISKELPOISUUS
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16.  Vaihtoehtojen vertailu ja 
vaikutusten merkittävyyden 
arviointi

16.1 Hankkeen vaihtoehdot ja vertailun 
periaatteet

YVA-menettelyn tavoitteena on arvioida Maalahden 

Sidlandetin alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston ympä-

ristövaikutuksia. Hankkeen vaihtoehdot ovat hankevaihto-

ehto 1, hankevaihtoehto 2, hankevaihtoehto 3 sekä ns. nol-

lavaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Hankkeen vaihto-

ehdot on esitetty tarkemmin luvussa 6.2. Hankevaihtoehto 

1 on alkuperäinen suunnitelma ja hankevaihtoehdot 2 ja 3 

ovat päivitettyjä suunnitelmia.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutuk-

sia, jotka ovat kunkin tarkastellun vaikutusten osalta muu-

tos nykytilasta tarkasteluhetkeen. Ympäristövaikutuksia ar-

vioidaan vertaamalla niitä nollavaihtoehdon, eli käytännös-

sä hankealueen nykytilan ja sen luontaisen kehitykseen, 

vastaaviin vaikutuksiin. Vaikutusten merkittävyyttä on arvi-

oitu muutoksen suuruuden avulla sekä vertaamalla vaiku-

tuksia kuormitusta koskeviin ohje- ja raja-arvoihin, ympäris-

tön laatunormeihin sekä alueen nykyiseen ympäristökuor-

mitukseen. Tässä on lisäksi otettu huomioon asukaskyselyn 

aikana saatua palautetta niistä vaikutuksista, joita asukkaat 

pitävät alueen ja suunnitellun hankkeen kannalta merkit-

tävinä.

Eri vaikutuksia on vertailu jäljempänä kuvailevan (kva-

litatiivisen) vertailutaulukon avulla. Taulukkoon on kirjattu 

tarkasteltujen vaihtoehtojen keskeiset, niin positiiviset kuin 

negatiivisetkin vaikutukset.

Vaikutusten merkittävyyttä voidaan tarkastella erikseen 

niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisellakin ta-

solla. Jokin vaikutus voi olla paikallisesti hyvin merkittävä 

mutta alueellisella tasolla sen merkittävyys on sen sijaan 

vähäisempi. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttavat mm:

vaikutusalueen laajuus•	

vaikutuksen kohde ja herkkyys muutokselle•	

kohteen merkittävyys•	

vaikutuksen palautuvuus ja/tai pysyvyys•	

vaikutuksen intensiteetti ja muutoksen suuruus•	

vaikutukseen liittyvät ihmisten kokemukset (pelot ja •	

epävarmuudet)
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Taulukko 16‑1 Merkittävimmät vaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu

Vaikutusten	merkittävyys VE1 VE2 VE3 VE	0

Uusiutuvan	energian	
tuotanto

Suurimmillaan	noin	7	%	
Suomen	tuulivoimaka-
pasiteetin	kansallisesta	
tavoitteesta	vuodelle	
2020

Edistää	tuulivoimatuotantoa.	Vaikutusten	suuruuden	määrittelee	ensisijaisesti	
hankkeen	toteuttamisen	laajuus.

Ei	edistä	tuulivoimatuo-
tantoa.

Ilmasto Hankkeella	voi	olla	
merkittäviä	positiivisia	
vaikutuksia	ilmastoon	
kasvihuonekaasupäästö-
jen	vähenemisen	kautta.

Hankkeen	avulla	pystytään	korvaamaan	fossiilisten	polttoaineiden	käyttöä	
energiantuotannossa,	minkä	avulla	voidaan	osaltaan	vähentää	energiantuotan-
non	aiheuttamia	kasvihuonekaasupäästöjä	Suomessa.	Vaikutusten	suuruuden	
määrittelee	ensisijaisesti	hankkeen	toteuttamisen	laajuus.

Tuulivoimapuiston	avulla	
saavutettavat	päästö-
jen	vähenemät	eivät	
toteudu.

Yhdyskuntarakenne		
ja	maankäyttö

Valtaosa	hankealueesta	
on	metsätalouskäytössä	
olevaa	maata.

Tuulivoimapuisto	vaikuttaa	alueen	nykyisiin	maankäyttömuotoihin	vain	vähän,	
minkä	vuoksi	alueen	käytettävyys	metsätalousmaana	ei	merkittävästi	heikkene.	

Tuulivoimaloiden	lähellä	vakituisen	ja	loma-asumisen	rakentamista	rajoittavat	
mm.	voimaloiden	aiheuttama	melu	ja	välkyntä.

Hankealue	säilyy	nyky-
tilassaan.	Maankäytön	
kehittämistä	jatketaan	
ilman	suunniteltua	
tuulivoimapuistoa.

Maa-	ja	kallioperä Hankkeen	vaikutukset	
kohdistuvat	tuulivoima-
loiden	perustusten	sekä	
huoltoteiden	rakenta-
misalueille	sekä	alueelle,	
jolta	käytettävät	maa-
ainekset	tuodaan.	

Hankealueen	nykytila	
muuttuu	tuulivoimaloi-
den	perustusten	sekä	
huoltoteiden	rakentamis-
alueilla.

Vaikutukset	kuten	VE	1,	
mutta		vaikutukset	hie-
man	pienempiä	johtuen	
voimaloiden	pienemmäs-
tä	määrästä

Vaikutukset	kuten	VE	1.	

Vaikutukset	kuitenkin	
hieman	pienempiä	kuin	
VE	1:ssa	ja	VE2:ssa	joh-
tuen	voimaloiden	vähäi-
semmästä	määrästä.

Tuulivoimapuiston	
vaikutukset	eivät	toteu-
du.	Hankealueen	nykytila	
säilyy	ennallaan.

Kasvillisuus	ja	
luontotyypit

Hankkeen	vaikutukset	
kohdistuvat	pääasiassa	
tuulivoimaloiden	sekä	
huoltoteiden	rakenta-
misalueille,	joiden	osuus	
hankealueen	pinta-alasta	
on	noin	2	%.

Osa	luonnonympäristöstä	
muuttuu	rakennetuksi	
alueeksi.	Rakentamisesta	
aiheutuu	metsäaluetta	
pirstaloivaa	vaikutusta.

Valtaosa	rakentamisalu-
eista	on	talousmetsää.	

Kuten	VE	1.	Vaikutukset	
kuitenkin	hieman	pie-
nempiä	johtuen	tuulivoi-
maloiden	pienemmästä	
määrästä.	

Kuten	VE	1.	Vaikutukset	
kuitenkin	pienempiä	
johtuen	tuulivoimaloiden	
pienemmästä	määrästä.

Hankealueen	nykytila	
säilyy	ennallaan.	Alueella	
harjoitettava	metsätalous	
voi	kuitenkin	osaltaan	
vaikuttaa	alueen	luon-
nonolosuhteisiin	ja	sen	
kehitykseen.

Linnusto	 Hankealueen	linnusto	
muodostuu	pääasiassa	
havu-	ja	sekametsille	
sekä	maatalousympäris-
tölle	tyypillisestä	lajis-
tosta.	Alueen	huomion-
arvoisimpia	pesimälajeja	
suuret	päiväpetolinnut	
(erityisesti	merikotka).

Hankealue	sijoittuu	
lintujen	pääasiallisten	
muuttoreittien	ulkopuo-
lelle,	minkä	takia	alueen	
kautta	muuttavien	
lintujen	määrät	pieniä.

Tuulivoimalat	rakennetaan	pääosin	linnuston	kan-
nalta	vähäarvoisille	alueille	(mm.	avohakkuualat),	
minkä	takia	hankkeen	vaikutukset	lintujen	kan-
nalta	arvokkaisiin	elinympäristöihin	ovat	vähäisiä.	
Ihmistoiminnan	lisääntyminen	voi	kuitenkin	vaikut-
taa	erämaa-alueita	suosivien	lajien	(mm.	viirupöllö,	
metso)	esiintymiseen	alueella.

Tuulivoimalat	voivat	vaikuttaa	alueella	sijaitsevaan	
merikotkareviiriin	häiriötekijöiden	lisääntymisen	sekä	
törmäysriskien	kautta.

Hankealueen	kautta	kulkeva	lintumuutto	on	jakau-
tunut	pääosin	varsin	leveälle	sektorille,	eikä	alueella	
kulje	selkeitä	muuttolinjoja.	Muuttolinnuista	hanke	
voi	lisätä	vähän	alueen	kautta	muuttavien	kurkien	
törmäysriskiä.	

Vaikutukset	pääosin	
kuten	VE1	ja	VE	2.	

Vaikutukset	merikotkaan	
vähäisempiä	johtuen	
tuulivoimaloiden	poista-
misesta.	

Hankealueen	nykytila	
säilyy	ennallaan.	Alueella	
harjoitettava	metsätalous	
voi	kuitenkin	vaikuttaa	
alueen	luonnonolo-
suhteisiin	ja	edelleen	
linnustoon

Luonnon-	
suojelualueet

Lähimmillään	luonnon-
suojelualueet	sijaitsevat	
kilometrin	etäisyydellä	
(Petolahdenjoensuiston	
Natura-alueeseen	kuulu-
va	Öfjärdenin	kluuvijärvi)

Tuulivoimapuistolla	voi	olla	vaikutuksia	luonnonsuojelualueisiin	linnustovai-
kutusten	kautta.	Läheisten	suojelualueiden	linnustolle	aiheutuva	törmäysriski	
arvioidaan	pieneksi.	

Luonnonsuojelualueisiin	
ei	kohdistu	vaikutuksia.

16.2 Keskeiset ympäristövaikutukset
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Maisema	ja	kulttuu-
riperintö

Hankealue	sijoittuu	val-
takunnallisesti	arvokkaan	
kulttuurimaisema-alueen	
välittömään	läheisyyteen.

Tuulivoimalat	muuttavat	
sekä	lähi-	että	kauko-
maisemaa	sekä	saaris-
tosta	että	mantereelta	
katsottaessa.

Valtakunnallisesti	ar-
vokkaaksi	luokitellulta	
Maalahden	laajalta	
peltoalueelta	syntyy	
näkymiä	hankealueelle.

Vaikutus	vastaava	kuin	
VE	1:ssa.

Öjnan	alueelle	näkyvien	
tuulivoimaloiden	määrän	
vähenee	seitsemästä	
neljään.

Vaikutukset	maisemaan	
ovat	lähes	vastaavanlai-
set	kuin	vaihtoehdon	2.

Merkittävin	ero	on	Öjnan	
alueen	läheisyyteen	
jäävä	tuulivoimalavapaa	
lähimaisema.

Alueen	maisemakuva	
sekä	kulttuurihistorialli-
sesti	arvokkaiden	koh-
teiden	nykytila	ja	kehitys	
säilyvät	nykyisenlaisina.

Melu Hankealueen	läheisyy-
dessä	sijaitsee	runsaasti	
vakituisia	asuntoja	
sekö	loma-asuntoja.	
Hankealueen	länsilaidalle	
on	myönnetty	rakennus-
lupa	asuinrakennukselle.

Laskennallinen	melutaso	
lähimpien	asuinalueiden	
kohdalla	on	noin	40-43	
dB	ja	lähimpien	yksittäis-
ten	asuintalojen	kohdalla	
noin	45-49	dB.

Laskennallinen	melutaso	
lähimpien	asuinalueiden	
kohdalla	on	noin	40-43	
dB	ja	lähimpien	yksittäis-
ten	asuintalojen	kohdalla	
noin	45-49	dB.	

Laskennallinen	melutaso	
lähimpien	asuinalueiden	
kohdalla	on	noin	40-42	
dB	ja	lähimpien	yksittäis-
ten	asuintalojen	kohdalla	
noin	45-47	dB.	

Hankealueen	nykytila	
säilyy	ennallaan.

Tietyissä	olosuhteissa	taustamelun	ollessa	hiljaista	tuulivoimaloiden	ääni	on	
kuultavissa	sekä	lähimpien	vakituisten	asuntojen	että	loma-asuntojen	kohdalla.

Varjostus Hankealueen	läheisyy-
dessä	sijaitsee	runsaasti	
vakituisia	asuntoja	
sekä	loma-asuntoja.	
Hankealueen	länsilaidalle	
on	myönnetty	rakennus-
lupa	asuinrakennukselle.

Varjostusvaikutuksen	
kohteena	olevien	raken-
nusten	määrä	on	suurin	
jos	VE1	toteutetaan	120	
m	korkeilla	voimaloilla.

Varjostus	voi	olla	häirit-
sevää	loma-	tai	vakitui-
selle	asutukselle.

Varjostusvaikutus	on	
vähäisin	josVE3	toteu-
tetaan	100	m	korkeilla	
voimaloilla.

Varjostusvaikutusta	ei	
aiheudu.

Metsästys Hankealueella	metsäs-
tetään	säännöllisesti.	
Alueella	metsästetään	
erityisesti	hirveä	ja	
valkohäntäkaurista.		

Hankkeen	toteuttaminen	voi	rakentamisensa	yhteydessä	vaikuttaa	hirvieläinten	
esiintymiseen	alueella.	Vaikutukset	todennäköisesti	kuitenkin	väliaikaisia.

Hankkeella	voi	olla	vaikutusta	metsästyksen	elämyksellisyyteen.

Metsästysmahdollisuudet	
säilyvät	ennallaan.

Ihmisten	eliolot	ja	
viihtyvyys

Hankkeen	vaikutukset	
elinoloihin	ja	viihty-
vyyteen	aiheutuvat	
maisemanmuutoksesta,	
lähiasukkaiden	osalta	
myös	melusta	ja	varjous-
tuksesta.

Maisemassa	näkyvät	tuulivoimalat	voivat	häiritä	näkemäalueella	asuvia,	lo-
mailevia	tai	virkistyskäyttäjiä.	Tuulivoimaloiden	ääni	ja	varjostus	voivat	haitata	
lähimpien	talojen	asumisviihtyvyyttä.	Lähialueen	asukkaisiin	kohdistuvat	vaiku-
tukset	ovat	vähäisimmät	vaihtoehdossa	3.	

Tuulivoimapuiston	vaiku-
tukset	eivät	toteudu.

Elinkeinoelämä Hankkeella	voi	olla	mer-
kittävä	vaikutus	paikalli-
seen	ja	valtakunnalliseen	
elinkeinoelämään	sen	
työllistävän	vaikutuksen	
vuoksi.

Hankkeella	voi	olla	huomattava	vaikutus	Pohjanmaan	eteläosan	elinkeinoelä-
mään	sen	työllistävän	vaikutuksen	vuoksi.	Vaikutuksen	suuruuden	määrittelee	
ensisijaisesti	hankkeen	toteuttamisen	laajuus.

Hankkeen	työllistävää	
vaikutusta	ei	synny.
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17.  Hankkeen 
toteuttamiskelpoisuus

17.1 Yhteiskunnallinen 
toteuttamiskelpoisuus

Hankkeen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ratkaistaan 

kaavoitusmenettelyn kautta.

Hankevaihto 3 on yhteiskunnalliselta toteuttamiskelpoi-

suudeltaan parempi kuin VE1 ja VE2, koska hankevaihto-

ehdossa 3 ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on vähennetty 

poistamalla osa voimaloista. 

17.2 Ympäristöllinen 
toteuttamiskelpoisuus

Hankkeen alkuperäinen suunnitelma oli toteuttaa 29 tuu-

livoimalaitosta. Arvioinnissa todettiin etenkin tuulivoi-

malaitos numero 26 ongelmalliksi linnustollisista syistä. 

Hankevaihtoehdossa 3 tätä ongelmaa ei ole, koska myös 

voimala 26 on poistettu. Hankevaihtoehto 3 on ympäris-

tölliseltä toteuttamiskelopisuudeltaan hankevaihtoehdois-

ta suotuisin. Rakennuslupavaiheessa on lähimpänä asutus-

ta sijaitsevien voimaloiden osalta mahdollista säätää lupa-

ehdoissa tarkemmin esim. sallituista melutasoista. 

Sähkönsiirtolinjan ja muuttuneiden huoltoteiden luon-

nonolosuhteiden yksityiskohdat tulee tarkistaa tarkemman 

suunnittelun yhteydessä.

17.3 Taloudelliset edellytykset

Hankkeesta vastaavalla EPV Tuulivoima Oy:llä on hyvät 

edellytykset toteuttaa suuri energiainvestointi.
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18.  Sanasto ja lyhenteet

generaattori Kone, joka muuttaa liike-energian sähkövirraksi.

kW kilowatti, tehoyksikkö

1 MW (megawatti) = 1000 kW = keskikokoisen tuulivoimalan huip-

puteho

kWh kilowattitunti, energiayksikkö

1 MWh (megawattitunti) = 1000 kWh

kV, kilovoltti Voltti (V) on jännitteen yksikkö, jota käytetään jännitteen ja sähköi-

sen potentiaalin ilmaisemiseen. 

1 kV = 1 000 V

MW, megawatti Watti (W) on tehon yksikkö. 

1 MW = 1 000 kW = 1 000 000 W

roottori Turbiinin juoksupyörä

suunnittelualue Käytetään myös termiä hankealue

Alue, jonka sisälle suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat

turbiini Tuuliturbiini eli kone, jolla virtaavan ilman liike-energia muutetaan 

mekaaniseksi energiaksi

UNESCO Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

yhteysviranomainen Hankkeen yhteysviranomaisena toimineen Länsi-Suomen ympä-

ristökeskuksen tehtävät siirtyivät Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) valtion aluehallinnon 

uudistuksen yhteydessä 1.1.2010.

Yhteysviranomaisen tehtäviin YVAprosessissa kuuluu mm. arvioin-

tiohjelman ja -selostuksen laittaminen

nähtäville, julkiset kuulemiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerää-

minen sekä kokoavien lausuntojen antaminen.

YVA Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on ympäristövaikutusten ar-

vioinnista annetun lain ja asetuksen mukainen menettely ympäris-

tövaikutusten arvioimiseksi. YVA-menettelyä sovelletaan hankkei-

siin, joista voi aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia.
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