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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Osayleiskaavan selostus, joka koskee 3. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä osayleiskaavakarttaa.
Osayleiskaavan on laatinut Ramboll Finland Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti, puh. 020 755 611
(vaihde).
Vireilletulo
Kaavoitus on käynnistetty Humppilan kunnanhallituksen päätöksellä 16.4.2012.
Alueen osayleiskaavan vireilletulosta on ilmoitettu kunnan nettisivuilla, ilmoitustauluilla ja paikallislehdissä.
Valmisteluvaiheen kuuleminen
Kaavaluonnos oli nähtävillä 20.6. – 12.9.2013.
Ehdotuksen nähtävilläolo
Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 8.9. - 8.10.2014.
Kunnanvaltuuston hyväksyminen
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 26.3.2015.
Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 5.1.2017 hylännyt valitukset Humppilan kunnanvaltuuston 26.3.2015 § 5 tekemästä päätöksestä sekä samalla kumonnut yleismääräyksen, joka kaavakarttaan ja tähän kaavaselostukseen on merkitty ylivedettynä.
Kaava-alueen sijainti
Kaavoitettava alue sijaitsee Humppilan kunnassa rajautuen Urjalan kuntaan sekä Urjalan kunnassa samanaikaisesti vireillä olevaan tuulivoimaosayleiskaavaan. Alue sijoittuu Humppilan taajamasta n. 4 km pohjoiseen ja Urjalan Laukeelan kirkonkylästä reilu 11 km lounaaseen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 14,7 km².
Kaavan tarkoitus
Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen Humppilan kunnan alueelle. Kaavan tarkoituksena on maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja alueelle sijoittuvien toimintojen yhteensovittaminen.
Humppilan ja Urjalan kuntien väliselle alueelle on suunniteltu tuulivoimapuisto, joka muodostuu
yhteensä enintään 17 tuulivoimalasta, maakaapeliverkostosta sekä huoltoon tarvittavista teistä.
Humppilan puoleiselle alueelle on suunniteltu sijoitettavan 11 tuulivoimalaa. Tuotettu sähkö siirretään maakaapeleilla nykyiseen 110 kV-verkkoon. Hankkeesta on toteutettu YVA menettely.
Humppila ja Urjalan alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on yhteensä 34–
56 MW ja se tuotetaan yhteensä enintään 17 voimalalla. Yhden tuulivoimalan sähköteho on noin
2-3,3 MW.
Tuulivoimapuistoa koskevien kaavamerkintöjen ja määräysten osalta osayleiskaava on yksityiskohtainen ja toteuttamista suoraan ohjaava. Yleiskaavan käytöstä tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:ssä:
Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleis-kaavassa on erityisesti määrätty kaavan
tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
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Kaavahanke vastaa osaltaan valtioneuvoston energiapoliittisen selonteon tavoitteisiin koskien
Suomen energiatuotannon tulevia linjauksia. Selonteossa tavoitteena on lisätä uusiutuvia energiamuotoja 20 % vuoteen 2020 mennessä. Suomessa tuulivoimatuotannon kapasiteetti oli 448
MW (12/2013) ja tavoitetasoksi vuonna 2020 on asetettu 2000 MW. Tavoitteen saavuttaminen
edellyttää vuositasolla voimakasta lisärakentamista (150–200 MW/vuosi).
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1.

TIIVISTELMÄ

1.1

Kaavaprosessin vaiheet
Yleiskaavoituksen vireilletulosta päätettiin Humppilan kunnanhallituksessa 16.4.2012 § 94.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.8.2012 alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014.
Yleisötilaisuus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pidetty Tourunkulman kylätalolla
30.8.2012.
Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 8.2.2013 Hämeen ELY-keskuksessa
Hämeenlinnassa.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 20.6. – 12.9.2013.
Humppila-Urjala tuulivoimahankkeen YVA-arviointiselostus oli nähtävillä 20.6. – 12.9.2013. Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiselostuksesta 8.11.2013.
Yleisötilaisuus kaavaluonnoksesta on pidetty Humppilan kunnanvirastossa 14.8.2013.
Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 8.9. – 8.10.2014.
Kaavoittajan vastaanottopäivä kaavaehdotuksesta on pidetty 17.9.2014.

1.2

Osayleiskaava
Kaava-alueelle osoitetaan ohjeelliset paikat ja rakennusalat 11 tuulivoimalalle. Lisäksi osoitetaan
tuulivoimaloille ohjeelliset rakennusaikaiset ja käytönaikaiset kulkuyhteydet ja sähkönsiirtoreitit.
Osayleiskaava-alue on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Olemassa oleva asutus
ja loma-asutus on merkitty A-, AM- ja RA-alueina sekä ra-symboleina. Lisäksi on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1), maisemallisesti arvokas alue (ma),
pohjavesialue (pv) ja maa-ainesten ottoalue (eoh) ja kalliokiviaineksen ottoalue (eok-1).
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Hankkeesta on toteutettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukainen
ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Tuulivoima-alueiden koko sekä tuulivoimayksiköiden lukumäärä ovat tarkentuneet YVA:n yhteydessä. YVA-menettelyn yhteydessä on arvioitu laajasti
hankkeen toteuttamisen vaikutuksia mm. maisemaan, luontoon sekä alueen asukkaisiin (sosiaaliset vaikutukset).
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä saadut tulokset ja yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja osayleiskaavan laatimisessa.
YVA-selvityksen ja osayleiskaavan laatiminen on kytketty aikataulullisesti yhteen siten, että ympäristövaikutusten arvioinnista saatavia tietoja ja selvityksiä on voitu hyödyntää osayleiskaavan
laadinnassa.

1.3

Toteuttaminen
Tuulivoimapuiston toteuttaa Voimamylly Oy.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui keväällä 2013. Voimamylly Oy päättää investoinneista osayleiskaavan / osayleiskaavojen vahvistumisen jälkeen. Hankkeen toteuttamisen
ajankohta riippuu hankkeen teknistaloudellisista reunaehdoista.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Alueen yleiskuvaus
Tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Humppilan kunnassa rajautuen Urjalan kunnan rajaan ja Urjalan kunnassa samanaikaisesti vireillä olevaan tuulivoimaosayleiskaavaan.
Humppilan kunnan puolella kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 14,7km². Koko suunnitellun
tuulipuiston pinta-ala Humppilan ja Urjalan kuntien alueella on yhteensä noin 21,3 km².
Kaava-alue sijoittuu Humppilan keskustasta n. 4 km pohjoiseen ja Urjalan Laukeelan kirkonkylästä reilu 11 km lounaaseen. Kaava-alue rajautuu pieneltä osin valtateihin 9 ja 2. Kaava-alueen
länsipuolella Venäjän kylältä Nuutajärvelle kulkee maantie 13581 (Tourunkulmantie).
Kaava-alue sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella eikä alueelle sijoitu yhdyskuntarakenteelle
tärkeitä toimintoja. Pääosa kaavoitettavasta alueesta on rakentamatonta metsätalousvaltaista
aluetta. Kaava-alueella on jonkin verran haja-asutusluonteista vakituista ja vapaa-ajan asutusta
sekä muutamia maatilojen talouskeskuksia. Kaava-alueen lähiympäristö on haja-asutusluonteista
maaseudun maa- ja metsätalousaluetta kylineen ja viljelymaisemineen. Yleiskaavan vaikutusalueella sijaitsevia kyliä ovat Venäjän ja Murronkulman kylät Humppilassa ja Tourunkulman kylä
kuntien rajalla.
Kaava-alue sivuaa maakunnallisesti arvokkaan Venäjän-Myllynkulman maisema-alueen rajausta.
Maisema-alueella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Venäjän kartanon rakennettu kulttuuriympäristö.
Urjalan kunnassa kaava-alueen koillispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Urjalan kulttuurimaisema. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) Nuutajärven
lasitehtaan alue ja Nuutajärven kartano ovat osa ko. kulttuurimaisemaa.
Koko suunnitellun tuulivoimapuiston maasto on mäkistä, jossa alavat kohdat ovat joko suo- tai
peltoalueita. Alueella sijaitsee soranottoalueita, osa mahdollisesti jo käytöstä poistuneita. Paikoin
alueella ja sen läheisyydessä on kalliopaljastumia.
Kaava-alueelle sijoittuu pohjois-eteläsuuntainen Kangasniemen II-luokan pohjavesialue. Urjalan
kunnan puoleisen alueen itäreunalla sijaitsee Naturaan kuuluva Kaakkosuo-Kivijärvi.

2.2

Tuulivoimapuiston toteuttamisen edellytykset ja elinkaari
Tuulivoimayleiskaavan tarkoitus on selvittää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella menettelyllä
tuulivoimapuiston toteuttamisen edellytykset. Suunnittelualueella vireillä olevan hankkeen tavoitteena on toteuttaa Humppilan ja Urjalan kuntien alueelle yhteensä 17 tuulivoimalaa käsittävä
tuulivoimapuisto, joista 11 kpl sijoittuu Humppilan kunnan puolelle. Tuulivoimapuisto koostuu
varsinaisten voimalaitosten lisäksi molempien sähkönsiirto- ja huoltotieverkostosta.
Humppila-Urjalan alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on yhteensä 34–
56 MW, josta Humppilan alueelle sijoittuvan tuulivoimapuiston osuus on noin 22–36,3 MW. Yhden
tuulivoimalan sähköteho on noin 2-3,3 MW. Suunniteltujen tuulivoimaloiden tornien korkeus on
enintään n. 144 metriä ja lavan pituus 64,4 metriä.
Hankkeesta on toteutettu tuulivoimayhtiö Voimamylly Oy:n toimesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointimenettelyn (YVA-menettely), joka koskee alueelle suunniteltua maatuulivoimapuistoa. Hankkeeseen kuuluvat tuulivoimalaitokset, tuulivoimalaitosten edellyttämät huoltotiet sekä kytkentävoimajohdot valtakunnan verkkoon. Hankkeesta
vastaavan käyttämänä YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland Oy. YVA-lain mukainen yhteysviranomainen on Pirkanmaan ELY-keskus.

2.2.1

Tuulivoimapuiston rakentamisen periaatteet

Yhtä tuulivoimalaa varten tarvittavan rakennuspaikan koko on noin 60 x 80 metriä. Tältä alueelta
puusto on raivattava kokonaan ja pinta on tasoitettava. Voimalan perustus on kooltaan 10 x 10
metriä tai 20 x 20 metriä perustustavasta riippuen.
Tuulivoimapuistoon tarvitaan rakennus- ja huoltotieverkosto, jonka avulla kuljetetaan tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat rakennusmateriaalit ja pystytyskalusto. Jokaisen tuulivoimalan
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ympäristössä tulee olla riittävästi tilaa mm. materiaalien varastointia, kokoonpanoa ja asennusta
varten.
Metsämaastossa tielinjausten kohdalta raivataan ja kaadetaan puustoa noin 12–15 metrin leveydeltä työkoneiden ja tien reunaluiskien tarvitseman tilan vuoksi. Jyrkissä kaarteissa raivattavan
tielinjauksen leveys on suurempi johtuen erikoispitkän kuljetuksen vaatimasta tilasta. Rakennettavat tiet tulevat olemaan sorapintaisia ja niiden lopullinen leveys on keskimäärin noin kuusi metriä. Kosteikkojen ja pintavesiuomien kohdalle rakennetaan tierummut. Tiestössä hyödynnetään
pitkälti alueen nykyistä tiestöä, jota parannetaan.
Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin sekä
paikallisten maanomistajien tarpeisiin.

Kuva 3.

Periaatepiirros huoltotien perustamisesta.

Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin liikenteen turvallisuusvirasto
Trafin määräysten mukaisesti.
Tuulivoimalaitoksen rakentaminen kestää noin yhden vuoden. Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa suunnitellulle sijoitusalueelle perustetaan varsinaiset tuulivoimalaitokset sekä niiden edellyttämät oheisrakenteet.
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Kuva 4.

2.2.2

Tuulivoimalan osat

Tuulivoimaloiden käytöstä poisto

Tuulivoimaloiden perustusten ja tornin laskennalliseksi käyttöiäksi on arvioitu keskimäärin 50
vuotta ja turbiinin (konehuone ja siivet) vastaavasti noin 20–30 vuotta. Tuulivoimaloiden käyttöikää pystytään kuitenkin pidentämään riittävän huollon sekä osien vaihdon avulla.
Voimaloiden käyttöiän päätyttyä voimala voidaan purkaa sen pystytysalueella. Myös sähköverkko
voidaan purkaa, ellei sähköverkolle ilmene muuta käyttöä. Tiestö jätetään, ellei hankevastaavan
ja maanomistajan kanssa ole muuta sovittu. Voimalan perustuksen maanalaiset osat voidaan jättää paikalleen ja perustukset ovat maisemoitavissa. Perustusten päälle on teknisesti mahdollista
rakentaa uusi, perustusten ominaisuuksiin sopiva voimalaitos.

Kuva 5.

Tuulivoimalan elinkaari
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2.3

Luonnonympäristö

2.3.1

Maa- ja kallioperä

Alueen maasto on kumpuilevaa maastoa, jota ympäröi alavammat suo- ja peltoalueet. Paikoin
alueella esiintyy kalliopaljastumia. Maaperän topografia on esitetty kuvassa. Korkeimmillaan
maasto kohoaa tasolle 135…140 m mpy alueen keski- ja pohjoisosassa.

Kuva 6.

Maaperän topografia tuulivoimaosayleiskaavan alueella (lähde: Maanmittauslaitoksen
maastotietokanta).

Alueen maaperä on pääosin moreenia. Alueella esiintyy hienorakeisia hiesu- ja savikerrostumia.
Alueen etelä- ja länsipuoliset alueet ovat laajalti alavaa hiesumaata ja siten suurelta osin maanviljelykäytössä.
Alueella ei ole arvokkaiksi luokiteltuja moreenimuodostumia.
Kangasniemen harjualueella on muutamia pieniä maa-aineksen ottoalueita. Alueen etelä- ja pohjoisosien alavimmilla alueilla esiintyy hienorakeisia hiesu- ja savikerrostumia.
Alueen kallioperän kivilajikoostumus on vaihtelevaa, pääosin esiintyy graniittia, granodioriittia,
dioriittia, kiillegneissiä (metamorfisia kivilaji), kvartsimaasälpää ja porfyyriitteja.
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Kaava-alueen ulkopuolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas kallioalue, Sammakkolamminkallio.
Arvokkaan kallioalueen pinta-ala on 30 hehtaaria. Sammakkolamminkalliolla on tehty laajoja
avohakkuita ja valtaosa alueesta on taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Alueen eteläreunalla on
hakkuukypsää kuusikkoa.
Tuulipuiston alueella on erikokoisia suoalueita, jotka reunustavat myös alueen läpi kulkevaa Kangasniemen sora/hiekkaharjua.

Kuva 7.

2.3.2

Maaperäkartta (maalajien esiintyminen) tuulivoimaosayleiskaavan alueella Lähde GTK.

Vesistöt ja vesitalous

Kaava-alue sijoittuu Loimijoen vesistöalueelle ja vedet virtaavat Jalasjoen, Punkalaitumenjoen ja
Kokemäenjoen kautta Pohjanlahteen. Suunnittelualueella ei ole vesistöjä. Alueella on joitakin
lähteitä sekä vesikuoppia ja kaivettuja lampia.
Kaavoitettavan alueen ulkopuolella sijaitsee luontainen lampi, Sammakkolampi, Iso Mustajärvi ja
Vähä Mustajärvi sekä Nuutajärvi.
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Suuri osa alueen soista on avosoita lukuun ottamatta ojitettu ja ojitusten yhteydessä myös laskupurot on perattu.
Humppila-Urjalan suunnitellun tuulipuiston alue jakautuu kolmeen pienvaluma-alueeseen. Humppilan puoleinen kaava-alue on käytännössä kokonaan kahdella pienvaluma-alueella. Kaavaalueen pohjoisosan vedet kulkeutuvat useaa purkureittiä myöten Myllyojaan ja siitä edelleen Jalasjoen ja Punkalaitumenjoen kautta Loimijokeen.
Kaava-alueella sijaitsee Kangasniemen II-lk (0410351) pohjavesialue. Se vaihettuu kaava-alueen
ulkopuolella Urjalan puolella I-luokan Vehkalankankaan pohjavesialueeksi (0488751 A). Kangasniemen pohjavesialueella ei ole vedenottamoita.
Kangasniemi on kohtalaisen suuri pitkittäisharju, joka kulkee sekä Humppilan että Urjalan kuntien alueilla. Pohjavesialue ei ole yhtenäinen, vaan jakautuu erillisiin maan pintaan nousevien kalliokynnysten erottamiin valuma-alueisiin.
2.3.3

Tuulisuus

Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita ovat rannikkoalueet, merialueet ja tunturit. Paikkakohtaista ja entistä tarkempaa tietoa Suomen tuuliolosuhteista on saatavissa Motivan ja Ilmatieteen laitoksen alihankkijoineen toteuttamasta Tuuliatlaksesta. Marraskuussa 2009 julkistettu Suomen Tuuliatlas on tietokonemallinnukseen perustuva
tuulisuuskartoitus ja sen tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman tarkka kuvaus paikkakohtaisista
tuuliolosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja turbulenttisuudesta alkaen 50 metrin korkeudesta aina 400 metriin saakka vuosi- ja kuukausikeskiarvoina. Tuloksia on mahdollista
tarkastella tarkkuudeltaan 2,5 x 2,5 kilometrin sekä tämän hankkeen alueelta myös 250 x 250
neliömetrin karttaruuduissa.
Tuuliatlaksen mallinnusten perusteella tuulen aritmeettinen keskinopeus (m/s) 100 metrin korkeudessa suunnitellun tuulipuiston alueella on vuositasolla tarkasteltuna 6,5–6,7 m/s luokkaa.
Korkeuden kasvaessa tuulen nopeus kasvaa ja 200 metrin korkeudessa saavutetaan 7,5–7,8 m/s
taso.
Tuulivoimapuistoa varten tehdyissä tuulimittauksissa maaliskuun 2012 ja toukokuun 2013 välisenä aikana on mitattu keskituuleksi 180 metrin korkeudella maanpinnasta 8,82 m/s. Vastaavasti
keskituuli oli 120 metrissä 7,21 m/s ja 93 metrissä 6,46 m/s. Maksimituulennopeudeksi on mitattu 120 metrissä 18,23 m/s ja 180 metrissä 22,03 m/s.
2.3.4

Kasvillisuus ja luontotyypit

Suunnittelualue sijoittuu eteläboreaalisen vyöhykkeen vuokkovyöhykkeelle, mutta on muuta
vuokkovyöhykettä huomattavasti karumpaa ja yksipuolisempaa.
Yleisimpiä metsätyyppejä suunnitellun tuulipuiston alueella ovat puolukka- ja mustikkatyyppi (VT
ja MT). Monin paikoin metsät ovat kivisiä tai soistuneita, mikä näkyy alueen puustossa ohutläpimittaisuutena. Alueen soista valtaosa on ojitettu, mutta ojitettujen soiden keskiosissa on säilynyt
edustavia avosuokokonaisuuksia. Avosoita reunustavat ojitetut varpu-, puolukka- ja mustikkaturvekankaat.
Valtaosa tuulipuistoalueen metsistä on ikärakenteeltaan nuoria tai varttuneita havupuuvaltaisia ja
hakkuin käsiteltyjä kasvatusmetsiä. Hakkuukypsiä metsiä esiintyy vain vähän ja ne ovat pääsääntöisesti yksijakoisia ja yksipuulajisia mustikka- tai puolukkatyypin kankaita. Sekapuuna kasvaa monin paikoin rauduskoivua, mutta haapaa tai muita lehtipuulajeja on niukasti.
Kaitasuon eteläpuolinen suo sijoittuu Urjalan kaavoitettavalle alueelle ja Kitusuon eteläosa ja Tottamuossuo Humppilan kaava-alueelle. Suoalueita on kuvattu tarkemmin jäljempänä.
Kaitasuon alue Urjalan kunnan puolella, kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on osittain ojitettu ja sille on myönnetty turvetuotantolupaa (päätös LSSAVI nro 182/2011/1). Kaitasuo on ollut ehdolla soidensuojelu täydennysohjelmaan, mutta viimeisimpien tietojen mukaan Kaitasuo ei
näytä olevan mukana täydennysohjelmassa.
Kaitasuon alueella Humppilan puolella on Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:lle myönnetty ympäristölupa turvetuotantoon 26.2.2015 (ESAVI/119/04.08/2014). Lupa koskee noin 85 ha:n aluetta,
josta tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 41 ha. Päätös ei ole vielä lainvoimainen,
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päätöksen valitusaika päättyy 30.3.2015. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut
lainvoiman.
Tuulivoimaloiden alustavat rakentamisalueet ja huoltotiet lähiympäristöineen inventoitiin maastokäynnein toukokuussa 2012 ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) yhteydessä.
Suunniteltujen voimaloiden rakennuspaikkojen tarkemmat kuvaukset:
Voimala nro 1
Voimalaitos sijoittuu vastikään harvennettuun ja melko ohutläpimittaiseen varttuneeseen kasvatusmetsään, jossa pääpuulaji männyn lisäksi kasvaa kuusta ja rauduskoivua. Metsätyyppi on
puolukkatyyppi (VT) ja kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka, puolukka ja kevätpiippo.
Voimala nro 3
Voimalaitos sijoittuu varttuneeseen, väljään ja valoisaan kasvatusmetsämännikköön, jossa kasvaa sekapuuna vähän kuusta ja rauduskoivua. Metsätyypiltään kivistä puolukkatyyppiä (VTkiv.).
Kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka, puolukka, kanerva, metsälauha ja kevätpiippo, pensaskerroksessa kasvaa kuusta.
Voimala nro 4
Voimalaitos sijoittuu puolukka/mustikkatyypin siemenpuuaukolle, jonne on jätetty siemenpuiksi
mäntyjä ja istutettu kuusta. Tienpohjan ja aukon väliin jää kapea kaistale harventamatonta
mustikkatyypin nuorta kuusi- ja mäntyvaltaista kasvatusmetsää.
Tieyhteys voimalaitosten 3 ja 4 välillä sijoittuu hakkuin käsiteltyihin nuoriin ja varttuneisiin, mäntyä, kuusta ja rauduskoivua kasvaviin metsiköihin sekä kuusitaimikkoon.
Voimala nro 5
Voimalaitos sijoittuu puolukkatyypin harvennettuun varttuneeseen kasvatusmetsämännikköön.
Kenttäkerroksen valtalajeja ovat puolukka, mustikka, metsäkastikka ja metsälauha. Pohjakerroksessa kasvaa paikoitellen runsaasti poronjäkäliä ja isohirven-jäkälää.
Metsäautotien ja voimalaitoksen väliin jäävät alueet ovat turvekankaiksi kuivuneita ojitettuja
korpia, joiden puusto on kuusivaltaista. Alueella tehtiin runsaasti havaintoja hirvieläinten jätöksistä ja niiden käyttämistä poluista.
Voimala nro 6
Voimalaitos sijoittuu mustikkatyypin harvennettuun varttuneeseen kasvatusmetsikköön, jossa
puuston muodostavat kuusi, mänty ja rauduskoivu. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka,
puolukka, metsälauha ja metsäkastikka. Tienpohjan ja voimalaitoksen välissä on varttunutta
kuusitaimikkoa.
Voimala nro 7
Voimalaitos sijoittuu kanervatyypin (CT) hakkuukypsään männikköön, jossa puusto osittain kilpikaarnaista ja lakkapäistä. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat puolukka, kanerva ja variksenmarja,
pohjakerroksessa kasvaa runsaasti poronjäkäliä ja hirvenjäkälää. Avokallioisilla alueilla puusto on
nuorta männikköä. Tien ja mäen laen väliin jäävällä alueella kasvaa varttunutta, harvennettua
kasvatusmetsämännikköä.
Voimala nro 8
Voimalaitos sijoittuu varttuneeseen hieman puolukkatyyppiä rehevämpään (VT+) männikköön,
jossa alemmassa latvuskerroksessa kasvaa kuusta. Mäen alla puusto on harvennettua varttunutta kuusikasvatusmetsää ja metsätyyppi soistunut mustikkatyyppi (MTsoist.). Alarinteessä kuusen
osuus puustossa lisääntyy. Kenttäkerroksen valtalajeja mäen päällä ovat mustikka, puolukka ja
kanerva.
Voimala nro 9
Voimalaitos sijoittuu juuri harvennettuun mustikka- ja puolukkatyypin varttuneeseen männikköön, jossa pääpuulaji männyn ohella kasvaa sekapuuna vähän rauduskoivua ja kuusta. Kenttä-
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kerroksen valtalajeja ovat mustikka, puolukka ja metsälauha sekä kallioiden päällä kanerva. Alueella tehtiin havainto ukkometsosta.
Voimala nro 10
Voimalaitos sijoittuu kiviseen puolukkatyypin varttuneeseen männikköön, jossa kasvaa alikasvoksena kuusta ja rauduskoivua. Mäen lakea reunustaa varttunut ja harventamaton soistuneen
mustikkatyypin kuusikko. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat metsäkastikka, kevätpiippo, mustikka,
puolukka, vanamo ja metsälauha.
Voimalaitosten 9 ja 10 läheisyydessä tehtiin runsaasti havaintoja metsoista, teeristä ja pyistä.
Voimalaitosten 9 ja 10 välinen tieyhteys sijoittuu varttuneeseen kasvatusmetsämännikköön, jossa sekapuuna kasvaa vähän kuusta.
Voimala nro 11
Harvennettu ja osittain tuulituhoinen varttunut mustikkatyypin kuusikko, jossa sekapuuna kasvaa
muutamia mäntyjä ja rauduskoivuja. Kenttäkerroksen valtalaji on mustikka, yleisiä lajeja vanamo ja metsälauha.
Voimala nro 12
Voimalaitos sijoittuu mäen laelle nuoreen/varttuneeseen harvaan männikköön, rinteillä kasvaa
sekapuuna kuusta. Metsätyypiltään alue on puolukkatyyppiä ja kenttäkerroksen valtalajeja ovat
puolukka, metsäkastikka ja metsälauha.
2.3.5

Luonnonsuojelu

Noin 1,5 km päässä kaava-alueesta Urjalassa sijaitsee Sammakkolammin luonnonsuojelualue
(YSA042405), joka on yksityisen maanomistajan maalle vuonna 1985 rauhoitettu luonnonsuojelualue. Sammakkolammin läheisyydessä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Sammakkolammin
kallioalue, jolla esiintyy myös uhanalaisia lajeja. Sammakkolampi on umpeen kasvava noin 23
hehtaarin suuruinen lampi, jota reunustaa avoluhta. Sammakkolammi rajautuu pohjoisessa,
idässä ja etelässä hakkuin käsiteltyihin kivennäismaakankaisiin ja lännessä ojitettuun Lamminsuohon.

9

HUMPPILAN JA URJALAN
TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

Kaava-alueesta itään, runsaan kilometrin päässä, Urjalan kunnan alueella, sijaitsee valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alue (FI0348002), joka
on suojeltu luontodirektiivin mukaisena alueena (SCI). Kaakkosuon-Kivijärven Natura-alueen direktiiviluontotyyppejä ovat humuspitoiset lammet ja järvet, kuivat niityt kalkkipitoisilla alustoilla,
alavat niitetyt niityt, keidassuot, Fennoskandian lähteet ja lähdesuot, letot sekä boreaaliset luonnonmetsät. Näistä boreaaliset luonnonmetsät on priorisoitu eli ensisijaisesti suojeltava luontotyppi, joiden säilymisestä EU:lla on erityisvastuu. Alueella esiintyvä direktiivilaji on liito-orava, josta
on tehty runsaasti havaintoja Natura-alueen eteläosassa. Linnut eivät ole Natura-alueen suojeluperuste.
Natura-alueen pohjoisosa, Palkkisuo, kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelunohjelmaan
(SSO040103). Natura-alueen suojelu on toteutettu kokonaisuudessaan rauhoittamalla alueen sisällä sijaitsevat maa- ja vesialueet yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi.
Natura-alueen tarkempi kuvaus on kokonaisuudessaan käsitelty YVA-selostuksessa s. 124–128.
2.3.6

Suot

Kaava-alue sijoittuu Pirkanmaan maakuntakaavan taustaselvityksiin kuuluvassa Pirkanmaan suoluonnon tila -selvityksessä määritetyn Isosuo-Telkunsuo-Kaakkosuon arvokkaan suovyöhykkeen
läheisyyteen. Humppilan kaava-alueelle osittain sijoittuvista soista Kaitasuo on mainittu tämän
suovyöhykkeen kohteena.
Humppilan kaava-alueella ja sen läheisyydessä on säilynyt edustavia luonnontilaisia avosuokokonaisuuksia, kuten Tottamussuo ja Kaitasuon ojittamattomat osat. Humppilan tuulivoimakaavaalueelle sijoittuvista soista Tottamussuo on inventoitu Kanta-Hämeen suokasvillisuusselvityksessä
2010 (Katja Juutilainen). Tämän sekä myöhemmin laadittujen suoinventointien pohjalta tullaan
jatkossa harkitsemaan esitetäänkö Tottamussuota tai Kitusuota valtakunnallisen soidensuojelun
täydennysohjelman kohteiksi. Suokohtaisia inventointitietoja on kuvattu tarkemmin jäljempänä.
Tottamussuo
Tottamussuo sijaitsee kokonaisuudessaan Humppilan tuulivoimakaavan alueella. Tottamussuo
koostuu keskiosan 30 hehtaarin suuruisesta ojittamattomasta osasta ja 148 hehtaarin laajuisesta
ojitetusta osasta. Suon pinta on tasolla 112–120,5 m mpy ja viettää pohjoiseen, luoteeseen ja
kaakkoon. Suon pohjois- ja luoteisosasta vedet laskevat Myllyojaan ja edelleen Jalasjoen kautta
Punkalaitumenjokeen, kaakkoisosasta muun muassa Kontionojaa myöten Koenjokeen ja lopulta
Loimijokeen.
Tottamussuosta rämeitä on 61 %, korpia 28 % ja turvekankaita 7 %. Karuja rämeitä edustavat
suon keskiosan rahkaräme, isovarpuräme, tupasvillaräme ja keidasräme sekä suon reunoilla tavattava kangasräme; reheviä rämeitä korpiräme ja varsinainen sararäme. Keidasrämemosaiikkiin
kuuluvia avosoita, lähinnä silmäke- ja lyhytkorsinevaa, on noin 4 % suotyypeistä. Yleisin suotyyppi Tottamussuolla on varsinainen korpi (22 %), jota on erityisesti suon laidoilla sekä pohjoisja kaakkoisosassa. Suoaltaan keskiosan liejukerrostumistaa on löydetty 4-5,5 metrin syvyydestä
vesipähkinän (Trapa natans), nykyisin Suomesta hävinneen vesikasvin hedelmiä.
Tottamussuon pohjoisosan itäreunan lähellä, toisen ja kolmannen ojan välissä on mesoeutrofinen
lähteikkö (MeEuLä). Suon ojittamaton keskiosa on keidasrämettä (KeR), jonka nevaosa on kuljunevaa (KuN) ja rämeosa kanervarahkarämettä (KaRR).
Kanta-Hämeen suokasvillisuusinventoinnissa (Juutilainen 2010) Tottamussuo on todettu luonnonsuojelullisesti arvokkaaksi, alueen huomionarvoiseen lajistoon lukeutuu mm. Suomen kansainvälinen vastuulaji pallorahkasammal. Suon ojittamattomalla alueella esiintyy myös muuta edustavaa keidasrämeen kasvillisuutta.
Kaitasuo
Kaitasuo sijoittuu osittain Humppilan tuulivoimaosayleiskaavan alueelle ja osittain Urjalan tuulivoimaosayleiskaavan alueelle. Kaitasuon pinta on tasolla 121–133,5 m mpy ja viettää luoteeseen, etelään ja suon itäreunalla pohjoiseen. Vedet laskevat suon itä- ja pohjoisreunalta lähteviä
ojia pitkin sen itäpuolella sijaitsevaan Kivijärveen. Eteläreunalta vedet laskevat Kontionojan kautta Koenjokeen ja edelleen Loimijokeen, kahdelta luoteeseen pistävältä lahdekkeelta Sammakko-

10

HUMPPILAN JA URJALAN
TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

lamminojan ja Jalasjoen kautta Punkalaitumenjokeen. Suo rajoittuu pääosin moreenimaastoon,
vain länsireunaltaan myös viereisen harjujakson hiekkakerrostumiin.
Kaitasuo on ollut ehdolla soidensuojelun täydennysohjelmaan, mutta viimeisimpien tietojen mukaan Kaitasuo ei ole mukana täydennysohjelmassa.
Vapo Oy:llä on Kaitasuon itäosiin Urjalan kunnan puolella lainvoimainen ympäristölupa turpeenotolle. Viipurin Turve ja Multatehdas Oy on saanut luvan turpeenotolle Kaitasuon Humppilan
kunnan puoleisiin osiin (päätös ei vielä lainvoimainen).
Kitusuo
Kitusuon eteläisimmät osat sijoittuvat lähelle kaava-alueen pohjoisreunaa. Koko suon kokonaispinta-ala on 72 hehtaaria ja pohjoisosan keidasräme- ja turpeennostoalueita lukuun ottamatta
suo on ojitettu. Kitusuon pinta on tasolla 106–115 m mpy ja viettää pohjoiseen. Vedet laskevat
Sammakkolamminojan kautta Jalasjokeen ja edelleen Punkalaitumenjokeen.
Yleisimpiä suotyyppejä ovat rämeet, joita on 68 % kokonaispinta-alasta. Korpia on 12 %, turpeennostoalueita 14 % sekä turvekankaita 3 %. Karuja rämeitä edustavat keskiosan keidasräme,
isovarpuräme, rahkaräme ja tupasvillaräme, reheviä useimmiten suon reunoilla tavattavat varsinainen sararäme ja korpiräme. Yleisin korpityyppi on varsinainen korpi, jota on 9 % pinta-alasta.
2.3.7

Suoalueiden ekologinen kytkeytyneisyys

Ekologiset yhteydet ovat elinalueiden yhteyksiä, jotka muodostuvat populaatioiden ja yksittäisten
eläinten toiminnallisina yhteyksinä. Yhteydet ylläpitävät mahdollisuuksia eliöiden liikkumiseen ja
leviämiseen populaatioiden ja elinympäristöjen välillä, ja vahvistavat siten myös lajien geeniperimää. Ekologisten yhteyksien avulla voidaan edistää myös luonnonsuojelualueiden välistä kytkeytyneisyyttä. Tarkistetuissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (Ympäristöministeriö
2008) korostetaan ekologisten yhteyksien merkitystä niin luonnonsuojelualueiden kuin myös suojelun ulkopuolisten arvokkaiden alueiden välillä.
Kaavoitettavalla alueella ekologiset yhteydet ovat tärkeässä asemassa erityisesti ojittamattomien
soiden osalta. Osittain tuulivoimapuistoalueelle sijoittuu suoalueita, jotka muodostavat arvokkaan
kokonaisuuden yhdessä hankealueen ulkopuolella sijaitsevien suoalueiden kanssa. Metsähallituksen laatimissa Pirkanmaan suoluonnon tila -selvityksessä on raportoitu suoluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaana vyöhykkeenä Isosuon–Telkunsuon–Kaakkosuon muodostama vyöhyke, jonka kohteisiin lukeutuu myös tuulivoimapuistoalueelle sijoittuva Kaitasuo. Arvokkaan
vyöhykkeen soista myös Kaakkosuo sijoittuu tuulivoimapuistoalueen läheisyyteen. Lajistoltaan
luonnonsuojelullisesti arvokkaaksi on todettu myös kaava-alueelle sijoittuva Tottamussuo.
Kaava-alueelle sijoittuva Kaitasuo sijoittuu Natura-alueena suojellun Kaakkosuo-Kivijärven alueen
läheisyyteen. Kaakkosuo-Kivijärvi on valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus, johon kuuluu suuri luonnontilainen keidassuo sekä laaja lehtoalue. Kaakkosuon ja Kaitasuon suoalueet sijaitsevat alle kilometrin etäisyydellä toisistaan, ja suolajiston siirtymismahdollisuuksien
kannalta nämä alueet ovat kytkeytyneitä.
2.3.8

Linnusto

Alueelta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana erillisselvitykset koskien tuulivoimapuistoalueen pesimälinnustoa, eri lajien kevätmuuton ohjautumista hankealueen kautta sekä syysmuuttoa (Suomen Luontotieto Oy 22/2012, 4/2013 ja 5/2013). Hankealue sijaitsee kurjen valtakunnallisella päämuuttoreitillä (Toivanen ym. 2014: Lintujen päämuuttoreitit Suomessa).
Alueen linnusto on monipuolista, sillä alueella ja sen lähiympäristössä sijaitsee laajoja peltoalueita ja niiden reunametsiä, vesistöjä, avosoita sekä yhtenäisiä metsäalueita.
Linnustoselvityksiä on täydennetty oletetun Kalasääksenpesän maastotarkistuksella (Humppilan
Kaidansuon oletetun kalasääksenpesän maastotarkistus 2013, Suomen Luontotieto Oy, 1/2014).
Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä.
Linnustoselvityksiä ja vaikutusten arviointia on täydennetty lisätarkastelulla alkuvuodesta 2015.
Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä.
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2.3.8.1

Pesimälinnusto

Pesimälinnuston osalta kartoitukset kohdennettiin erityisesti voimaloiden suunniteltujen sijoituspaikkojen lähiympäristöön, kun taas voimaloiden välisiä alueita ei selvitysten puitteissa kattavasti
kartoitettu.
Suunniteltu tuulivoima-alue sijoittuu pääosin käsiteltyjen havu- ja sekametsien luonnehtimalle
alueelle, kun taas erityisesti uhanalaisten lintulajien suosimia elinympäristöjä (mm. luonnontilaiset suoalueet, vanhan metsän alueet) on alueella vähemmän. Tästä syystä linnustoselvityksen
antama kuva hankealueen pesimälinnustosta kuvaa todennäköisesti hyvin koko hankealueen linnustollisia yleispiirteitä.
Alueen linnusto on monipuolista, sillä alueella ja lähiympäristössä sijaitsee laajoja peltoalueita ja
niiden reunametsiä, vesistöjä, avosoita sekä yhtenäisiä metsäalueita. Suojelullisesti alueen huomionarvoisinta lajistoa ovat useat petolintulajit, joita havaittiin alueen itäosassa, Urjalassa Kaakkosuon läheisyydessä. Selvitysalueella ja sen läheisyydessä pesii mm. mehiläishaukka, hiirihaukka ja kanahaukka. Myös metsäkanalintuja on paljon alueella, niistä erityisesti metsojen kanta
osoittautui runsaaksi. Kaitasuon alueella pesii kaksi liroparia ja kurkipari, lisäksi kaksi kurkiparia
pesii selvitysalueen itäpuolella Kaakkosuolla.
Yleisimmät pesimälajit suunniteltujen voimaloiden läheisyydessä ovat peippo, pajulintu ja punarinta. Valtaosa suunnitelluista voimaloista sijoittuu kasvillisuudeltaan nuoriin ja metsätaloustoimin käsiteltyihin kasvatusmetsiin, joiden pesimälinnusto koostuu pääasiassa havu- ja sekametsille tyypillisistä varpuslintulajeista (mm. peippo, pajulintu, punarinta, rautiainen sekä erilaiset tiaiset ja rastaat). Näitä lajeja tavataan Suomessa melko yleisesti lähes kaikilla metsävaltaisilla alueilla ja eri metsätyypeillä.
Linnuston kannalta arvokkaampia vanhojen tai varttuneiden kuusimetsien alueita on hankealueella sen sijaan metsätaloustoimista johtuen vähän, mikä näkyy niille ominaisten lajien (mm.
hippiäinen, puukiipijä, tiltaltti) harvalukuisuutena. Pikkusieppoa lukuun ottamatta selkeitä vanhojen metsien indikaattorilajeja ei alueella havaittu ja myös kololintuja alueella oli hyvin vähän, kolojen niukkuuden vuoksi.
Suurimpia lintutiheydet ja lajimäärät olivat suunniteltujen voimaloiden 3, 6 ja 20 ympäristössä.
Etenkin voimala 6 sijoittuu linnustoltaan muuta aluetta arvokkaammalle alueelle, jossa on jäljellä
varttunutta kuusikkoa ja ympäristö on hyvin vaihtelevaa. Voimala 20 on poistettu suunnitelmista
kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.
Kaikkiaan suunnitellun tuulivoimapuistoalueen pesimälinnustoon kuuluu nykyisin ainakin 13 eri
suojeluluokituksessa mainittua lajia. Elinympäristövaatimuksiltaan nämä lajit kuuluvat Suomessa
pääasiassa varttuneille havu- ja sekametsille luonteenomaisiin lajeihin, joiden kantoihin erityisesti metsätaloustoimet, vanhojen metsien pinta-alan väheneminen sekä metsäalueiden pirstoutuminen ovat viime vuosikymmeninä vaikuttaneet.
Kesän 2012 linnustokartoituksen perusteella koko suunnitellun tuulipuiston (Humppila ja Urjala)
alueen pesimälinnustoon kuuluu nykyisin kanahaukka (1-2 reviiriä), hiirihaukka (1 reviiri) sekä
varpuspöllö (2 reviiriä). Havainnot perustuvat joko pesälöytöihin tai paikalla soidinlennossa havaittuihin lintuihin. Lisäksi alueella on todennäköisesti huuhkajareviiri, mutta lajin pesäpaikkaa ei
laajalta alueelta löytynyt. Alueella pesinee myös helmipöllö ja sarvipöllö. Alueelta havaittiin pesimäaikana myös mehiläishaukkapari, mutta sen tarkkaa pesäpaikkaa ei saatu selvitettyä.
Kaava-alueen ulkopuolella Urjalassa Kaakkosuon arvokasta pesimälajistoa ovat Naturatietolomakkeen perusteella mm. kurki, liro ja kapustarinta. Kaakkosuon pesimälinnustoa ei varsinaisesti selvitetty tämän hankkeen yhteydessä, mutta suolla todettiin edelleen pesivän vähintään
kaksi kurkiparia. Kaakkosuon ympäristössä on useita vanhojen metsien kohteita, joiden pesimälinnustoon kuuluvat ainakin metso sekä todennäköisesti viirupöllö ja mahdollisesti muita pöllölajeja. Pesimälinnuston kannalta Kaakkosuon alueella on merkitystä erityisesti pohjoista suoluontoa
luonnehtiville lajeille.
Pirkanmaan ELY:n YVA:sta antaman lausunnon perusteella alueella tehtiin maastotarkistus liittyen oletettuun kalasääksen pesäpaikkaan Humppilan kaidansuolla (Humppilan Kaidansuon oletetun kalasääksenpesän maastotarkistus 2013, Suomen Luontotieto Oy, 1/2014). Merkintä pesästä
(rahoitusmerkintä) on maanmittauslaitoksen karttapaikan tietokantaan ilmestynyt todennäköi12
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sesti syksyllä 2013. Aiemmissa karttatiedoissa (v. 2012) ja tehdyissä luontoselvityksissä (2012–
2013) ei ollut havaintoja pesivistä kalasääksistä alueella. Tarkistusinventoinnissa pesää ei löydetty. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä.
2.3.8.2

Muuttolinnusto

Lintujen kevätmuuttoa seurattiin 23 päivän ajan ja syysmuuttoa 24 päivän ajan vuonna 2012.
Muutonseuranta keskittyi muuton kannalta sääoloiltaan parhaimpiin päiviin.
Muuttolinnustosta tehty selvitys sisältää epävarmuustekijöitä, johtuen erityisesti siitä, kuinka hyvin eri lajeja ja lajiryhmiä on mahdollista havaita yleisen muuttoseurannan yhteydessä. Muutonseurannan avulla saadaan hyvä käsitys päivällä muuttavien, suurikokoisten lintujen muutosta.
Lintujen yömuuttoa ei saada havainnoitua, mutta tutkahavaintojen perusteella yömuutto ei keskity Suomen yllä erityisille päämuuttoväylille vaan se jakautuu tasaisesti koko Suomen ylle (Toivanen ym. 2014). On kuitenkin huomattava, että lintujen muuttoreitit ja muuton ajoittuminen vaihtelevat usein paljonkin vuosien välillä muun muassa sääolojen ja kevään etenemisen mukaan.
Yhden vuoden ajan tehtävä kattava muutonseuranta on BirdLife Suomen suositusten mukainen
vähimmäiskesto linnustonseurannalle tuulivoimahankkeiden yhteydessä.
Kevätmuutto
Suunniteltu tuulivoimapuistoalue sijoittuu Lounais-Hämeen alueelle selkeästi sisämaan puolelle,
jossa Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikkoalueiden muuttoa ohjaava vaikutus on melko heikkoa ja muutto suuntautuukin alueella pääosin sisämaahan. Sisämaassa lintujen muutto keskittyy
yleensä tiettyjen johtolinjojen läheisyyteen.
Suunnitellun tuulivoimapuiston alueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse erityisesi lintuja kerääviä
kosteikko- tai peltoalueita. Lähimmät suuret kerääntymis- ja levähdysalueet sijaitsevat melko
kaukana etelässä: Torronsuon kansallispuiston ja sitä ympäröivät pellot 30 km päässä ja Jokioisten Lintupaju n. 23 km päässä. Luoteessa Kokemäenjoen varren pellot sekä erityisesti Puurijärven-Isosuon kansallispuistoalue (n. 50 km päässä) on hyvin merkittävä lintujen muutonaikainen
kerääntymisalue.
Kevään 2012 muutonseurannassa näkyvimmin hankealueen kautta muuttivat eri lintulajeista erityisesti kurki sekä eri päiväpetolintulajit. Petolintulajeista eniten seurannassa havaittiin hiirihaukkoja.
Sekä kurjet että isommat päiväpetolintulajit kuuluvat nk. termiikkimuuttajiin, jotka hyödyntävät
muuttomatkalla tehokkaasti vallitsevia tuuliolosuhteita sekä nousevia ilmavirtauksia. Tästä syystä
matkalennossa olevien yksilöiden muutto voi erityisesti kirkkaassa säässä ja myötätuulessa kulkea usein hyvinkin korkealla.
Suunnittelun tuulipuiston läheisyydessä ei ole kurjen kannalta merkittäviä muutonaikaisia levähdys- ja kerääntymäalueita. Muuttosään ja vuorokauden ajan ollessa edullinen kurjet jatkavat
usein matkaansa suoraan Lounais-Hämeen yli eivätkä pysähdy lainkaan Etelä-Suomen alueelle.
Kurjen kevätmuutto keskittyy Länsi-Suomessa Porin ja Hämeenlinnan väliselle vyöhykkeelle. Urjalan – Humppilan korkeudella vyöhyke on noin 150 km leveä ja tuulipuiston hankealue sijaitsee
sen keskellä.
Tavallisimmin metsähanhien päämuuttovirta kulkee Suomen länsirannikkoa pitkin siten, että
merkittäviä kerääntymisalueita on muun muassa Kristiinan kaupungissa sekä Oulun seudulla.
Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole merkittäviä metsähanhien levähdysalueita.
Seurannassa havaittiin runsaasti myös pienempiä varpuslintuja (määritetyistä valtaosa peippolintuja). Varpuslintujen muuttokorkeus vaihteli aivan puiden latvusten tasosta muutamaan sataan
metriin saakka. Selkeällä säällä muuttokorkeus oli sadekeliä korkeampi ja tällöin valtaosa havaituista linnuista muutti törmäysriskialueella. Varpuslintujen ohella myös kyyhkyjä muutti alueen
yli kohtalaisesti.
Syysmuutto
Suunnitteilla olevan tuulivoimapuistoalueen poikki ei kulje tehdyn seurannan (Suomen Luontotieto 2012) merkittäviä lintujen muuttoreittejä kurkea lukuun ottamatta. Kurkimuutto kulkee syksyllä yleensä Suomen keski- ja länsiosan kautta kahta päälinjaa seuraten. Toinen kulkee Länsirannikon sisämaata seuraillen hankealueen länsipuolelta. Toinen päämuuttoreitti kulkee hanke13
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alueen ylitse noin 100 km leveänä vyöhykkeenä. Tuulen suunta ja voimakkuus vaikuttaa suuresti
siihen, miten kurkien muutto sijoittuu näiden päävyöhykkeiden sisällä.
Kurkien päämuutto ajoittui syksyllä melko pitkälle aikavälille syyskuun puolenvälin ja lokakuun
ensimmäisen viikon välille. Kurkien muuttokorkeus oli suunnittelualueen kohdalla hyvin korkea ja
pääsääntöisesti muutto kulki yli 500 metrin korkeudessa. Myös kurkien lentonopeus oli suuri.
Syksy 2012 oli hanhimuuton ja etenkin arktisten hanhien muuton kannalta poikkeuksellinen.
Voimakkaiden itätuulten ajamina Suomen kautta muutti ennätysmäärä arktisia hanhia ja muutto
ulottui osin myös läntiseen Suomeen.
Hanhiparvet muuttivat erittäin korkealla eikä hanhia havaittu törmäysriskikorkeudella. Linnut ylittivät suunnittelualueen pääosin sen länsiosasta (Humppilan puolella).
Muista lajeista syysmuuton seurannan yhteydessä havaittiin kevättä runsaslukuisemmin muun
muassa päiväpetolintuja sekä varpuslintuja, joiden muutto kuitenkin jakautui kurjen tapaan melko leveälle sektorille.
2.3.9

Liito-oravat

Luontodirektiivin liitteen IV(a) sekä valtakunnallisesti vaarantuneen (VU) liito-oravan esiintymistä
selvitettiin muiden maastokäyntien yhteydessä huhtikuussa 2012 (FM biologi Tarja Ojala) inventoimalla tuulivoimalaitosten ja yhdysteiden alueen kuusivaltaiset metsät, jotka kehitysluokaltaan
olivat vähintään varttuneita kasvatusmetsiä. Inventointi toteutettiin etsimällä liito-oravan jätöksiä
lähinnä järeiden kuusten tyviltä, sillä sekä alueen karuudesta että intensiivisistä metsänkäsittelyistä johtuen haapapuustoa on alueella erittäin niukasti.
Lähin havainto liito-oravista on tehty vuonna 2007 suunnitellun tuulivoimapuiston länsipuolella
Jalasjoen varressa noin kahden kilometrin etäisyydellä. Lisäksi tuulivoimapuistoalueen itäpuolella
sijaitsevalla Kaakkosuo-Kivijärvi Natura-alueella on tehty havaintoja lajista.
Suunnitellun tuulivoimapuiston selvitysalueella ei kevään 2012 maastotöiden yhteydessä tehty
havaintoja liito-oravista.
2.3.10 Lepakot

Kaikki lepakkolajit on rauhoitettu luonnonsuojelulailla ja ne kuuluvat luontodirektiivin liitteen
IV(a) lajeihin. Suomi on myös liittynyt Euroopan lepakoiden suojelusopimukseen (EUROBATS).
Tuulivoimapuiston alueella ja lähiympäristössä tehtiin lepakkokartoitus kolmen aktiivisen yön havainnointina kesäkuun ja syyskuun alun välisenä aikana 2012 (FM biologi Tarja Ojala). Kartoituksessa pyrittiin selvittämään, onko tuulivoimapuiston alue lepakoille merkityksellinen ruokailualueena tai levähdyspaikkana.
Alueella ei havaittu lepakoille tärkeitä ruokailualueita tai päiväpiiloja. Aktiivisena kartoitusyönä
kesäkuussa 2012 tehtiin vain yksi havainto pohjalepakosta Urjalan puolella alkuvaiheessa mukana olleen voimalaitoksen nro 25 eteläpuolella aukon laidalla. Heinäkuussa valtaosa havainnoista
oli pohjanlepakoita ja havainnot keskittyivät selkeästi Haisevansuolle sijoittuvan maantien päälle,
joka on tuulilta suojassa. Passiivissa kartoituksissa tehtiin joitakin havaintoja pohjalepakoista ja
viiksi/isoviiksisiipoista.
2.3.11 Uhanalaiset eliölajit

Kaava-alueen pohjoispuolella, Sammakkolammin arvokkaalla kallioalueella, yli 2,5 km päässä lähimmistä suunnitelluista voimalaitoksista, on tehty havainnot silmälläpidettävästä (NT) kallionäivesammalesta ja vaarantuneesta (VU) etelänraippasammalesta. Maastokäyntien yhteydessä
hankealueella ei tehty havaintoja uhanalaisista eliölajeista.
Viitasammakoiden esiintymistä ei selvitetty, sillä tuulivoimalaitokset sijoittuvat maaston lakialueille, eikä hankkeen toteuttamisella ole vaikutusta lajin elinympäristöihin.
2.3.12 Maa- ja metsätalous

Suunnittelualue ja sen ympäristö on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Valtaosa alueen metsistä on ikärakenteeltaan nuoria tai varttuneita havupuuvaltaisia ja hakkuin käsiteltyjä kasvatusmetsiä. Monin paikoin metsät ovat kivisiä tai soistuneita, mikä näkyy alueen puustossa ohutläpimittaisuutena. Alueen soista valtaosa on ojitettu.
14
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2.3.13 Metsästys ja riistanhoito

Alueella on runsaasti riistaeläimiä ja niille on järjestetty ruokintaa. Lisäksi alueella on metsästystä palvelevia laavuja, kotia ja ampumalavoja.
Humppilan-Urjalan tuulivoimapuiston suunnittelualue kuuluu Metsästysyhdistys Peura ry:n metsästysalueeseen. Metsäyhdistyksen vuokraamat maa-alueet, 5 514 hehtaaria sijaitsevat pääasiassa suunnitellun tuulivoimapuiston metsäisellä alueella. Metsäyhdistyksellä on Urjalan puolella
lähellä Humppilankin kaava-aluetta metsästysmaja.
Metsästysyhdistys Peuran mukaan alueella on erittäin elinvoimainen valkohäntäpeurakanta. Alueella on myös RKTL:n riistantutkimukseen käytettävä riistakolmio.
Pääosa metsästysyhdistyksen hirvisaaliista saadaan hankealueelta. Metsäkauriskannan kasvua
rajoittaa erittäin voimakas ilveskanta.
Alueella on kohtalainen teerikanta ja pitkäaikaisen rauhoituksen ansiosta myös metsokanta on lisääntynyt alueella. Pyitä alueella on runsaasti. Ilveksiä esiintyy alueella runsaslukuisena ja susia
satunnaisesti.
Metsästyksen lisäksi alueella on tehty vuosia riistanhoitotyötä valkohäntäpeurakannan hoitamiseksi. Koko tuulivoimapuiston alueella (Humppila ja Urjala) ja sen välittömässä läheisyydessä on
18 kpl peuroille tarkoitettuja ruokintapaikkoja.
2.4

Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö

2.4.1

Yhdyskuntarakenne ja asutus

Humppilan kunnassa oli 2496 asukasta 31.12.2012 (Tilastokeskus).
Koko suunnitellun tuulivoimapuiston alue sijaitsee Humppilan ja Urjalan kuntien alueella kuntien
rajan välisen rajan molemmin puolin. Alue sijoittuu Humppilan taajamasta noin kaksi kilometriä
pohjoiseen ja Urjalan Laukeelan kirkonkylästä noin 11 kilometriä lounaaseen. Etäisyys Nuutajärven taajamaan on noin viisi kilometriä. Alue rajautuu valtatiehen 9 ja pieneltä osalta valtatiehen
2.
Kaava-alue sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella eikä alueelle sijoitu yhdyskuntarakenteelle
tärkeitä toimintoja.
Pääosa alueesta on rakentamatonta metsätalousvaltaista aluetta. Kaava-alueen lähiympäristö on
haja-asutusluonteista maaseudun maa- ja metsätalousaluetta kylineen.
Kaava-alueella sijaitsee yksittäisiä asuinrakennuksia ja asutuskeskittymiä Kangasniementien varressa ja Tourunkulmantien varren peltoalueiden reunalla. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee
Tourunkylman kylä. Tourunkulman kylän asutus sijoittuu pääosin metsäalueille ja niitä halkovien
pienalaisten peltojen laidoille Tourunkulmantien molemmin puolin.
Maastotietokannan mukaan Humppilan kaava-alueelle sijoittuu 24 kpl vakituisia asuntoja ja 27
kpl loma-asuntoja. Noin 1 km säteellä Humppilan kaava-alueesta sijaitsee 115 asuinrakennusta
ja 64 lomarakennusta.
Rakennusten sijainti osayleiskaavan alueella ja sen lähiympäristössä on seuraavassa kuvassa
(Kuva 8).
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Kuva 8.

2.4.2

Rakennusten sijainti tuulivoimaosayleiskaavan alueella ja sen läheisyydessä (lähde:
Maanmittauslaitoksen maastotietokanta).

Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut.

Humppilan kunnan suurimmat elinkeinoalat ja osuudet elinkeinorakenteesta ovat palvelut (58,5
%), jalostus (22,6 %) ja alkutuotanto (17,0 %). Suurimpia työnantajia kunnassa ovat Humppilan
kunta, Humppilan Osuuspankki, Oy Hackman Designor Humppilan lasi, Maviteknik Oy, Kuljetusliike Toivo Nieminen, Suomen Telakone Oy, Kodin Sininen Oy. Kunnan alueella toimii Humppilan
Lasitehdas, jonka yhteydessä on kauppakeskus erikoisliikkeineen.
Humppilan kunta on väkilukuun suhteutettuna yksi Suomen yritysvaltaisimmista kunnista ja yrityspaikkojen lukumäärä vuoonna 2011 oli 277 (Tilastokeskus 2013 "Kuntien avainluvut").
Tärkein elinkeino kaava-alueella on maa- ja metsätalous. Kaava-alueella ei ole palveluja.
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2.4.3

Virkistys

Kanta-Hämeen maakuntakaavassa alueen länsi- ja pohjoisreunaan on merkitty virkistysreitti.
Humppilan ja Urjalan kunnista saatujen tietojen mukaan tuulivoimapuiston alueella ei ole virallisia kuntien ylläpitämiä virkistyskäyttöreittejä, latuja tai muuta vastaavaa. Aluetta käytetään
muun muassa sienestykseen, marjastukseen ja metsästykseen. Lisäksi alueella on suunnistuskäyttöä, mutta ei aktiivista suunnistustoimintaa.
Urjalan matkailu- tai virkistyskohteista Natura 2000-verkostoon kuuluva Kortejärvi lintutorneineen, Väinö Linnan-reitti ja Valkohäntäpeuran jäljillä -retkireitti sijaitsevat etäällä suunnittelualueesta. Nuutajärven lasikylän voidaan arvioida kuuluvan suunnitellun tuulivoimapuiston vaikutusalueeseen.
Humppilan lasitehtaan alue jää hieman kauemmaksi alueesta, samoin muun muassa Kauppilan
talonpoikaismiljöö. Majoitusta ja myös metsästystä tarjoava Otsolanhovi Venäjänkankaan kylän
lähistöllä voi jäädä vaikutusalueelle, samoin majoitus- ja juhlapalveluja tarjoava Urpolan kartano.
Alueen virkistyskäyttöön vaikuttavat myös maisemalliset sekä luonto- ja suojeluarvot.
2.4.4

Liikenne

Alueen eteläpuolella kulkee Akaasta Urjalan kautta Turkuun johtava valtatie 9 ja kaava-alueen
lounais-länsipuolella Nummelasta Humppilan kautta Poriin johtava valtatie 2. Kaava-alueen länsireunassa ja pohjoispuolella kulkee maantie 13581 (Tourunkulmantie), joka kohtaa Venäjän kylältä Nuutajärvelle. Kaava-alueen läheisyydessä ei ole muita yleisiä teitä, joita voitaisiin hyödyntää
myös tuulivoimarakentamisessa.
Maantie 13583 (Nuutjärventie) kulkee edempänä alueen pohjois-koillispuolella. Maantiet 13581
ja 13583 yhdistävät valtatiet 2 ja 9.
Muut alueen tiet ovat pienempiä teitä, yksityisteitä ja metsäautoteitä. Alueella ei ole kevyenliikenteen väyliä.
Valtatiellä 9 liikennemäärä on keskimäärin 4800 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 11 % (500 ajoneuvoa / vrk). Valtatien 2 liikennemäärä kaava-alueen läheisyydessä
on keskimäärin 3900 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 17 %
(680 ajoneuvoa / vrk).
Lähin lentoasema on Tampereen-Pirkkalan lentoasema noin 60 kilometrin päässä alueesta pohjois-kaakkoon ja lähin lentokoneiden varalaskupaikka valtatiellä 2, runsaan 13 kilometrin päässä
tuulivoimapuiston alueesta kaakkoon.
Alueen eteläpuolelle, n. 5 kilometrin päähän kaava-alueesta on ollut suunnitteilla lentokenttä.
Maakuntavaltuuston hyväksymässä Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa oli esitys, jossa
alueelle oli merkintä LL lentoliikenteen alue ja siihen liittyvä työpaikkatoimintojen ja logistiikan
alue. Vaihemaakuntakaavasta kuitenkin jätettiin vahvistamatta Humppilan lentokenttää koskeva
varaus, koska selvitysten puutteellisuuden vuoksi ei voida arvioida, täyttyvätkö kaavan sisältövaatimukset ympäristön ja talouden kannalta kestävistä liikenteen järjestelyistä. Lentokenttävarauksen vahvistamatta jättämisen vuoksi ei myöskään ollut perustetta vahvistaa olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irralleen sijoittuvaa, lentokenttään tukeutuvaa työpaikka- ja logistiikka-aluetta. (Lähde: Hämeen liiton www-sivut)
2.4.5

Tekninen huolto

Tuulivoimalaitosten sähkönsiirtoa varten on rakennettava maakaapelit, joilla voimalaitokset yhdistetään sähköverkkoon.
Suunnittelualueella ei ole olemassa olevaa teknisen huollon verkkoa.
2.4.6

Erityistoiminnat

Kaava-alueella ei ole erityistoimintoja.
2.4.7

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Kaava-alue ja sen lähiympäristö ovat pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Hankealueella ja sen lähellä kulkevat tiet ovat vähäliikenteisiä.
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Kaava-alue rajoittuu pieneltä alueelta valtatiehen 9, josta kantautuu liikennemelua alueen eteläosaan. Valtatien 2 liikennemelua kantautuu länsireunalle. Alueella ei ole muita merkittäviä melulähteitä. Nykytilanteessa alueen ja sen ympäristön melutilanteeseen vaikuttavat lähinnä liikenne
sekä ajoittain maa- ja metsätalouskäytössä olevat työkoneet.
2.4.8

Sosiaalinen ympäristö

Voimamylly Oy:n ja Humppila-Urjala tuulivoimapuiston YVA:n asukasosallistumisen ja vaikutusten arvioinnin tueksi toteutettiin asukaskysely alkuvuodesta 2013.
Työpajan ja asukaskyselyn perusteella alueen asukkaat kokevat luontoarvot hyvin merkittävinä.
Asukkaat arvostavat asuinympäristössään luonnonläheisyyttä, yleistä asumisviihtyvyyttä ja rauhallisuutta ja ovat nykytilaan tyytyväisiä. Aluetta käytetään monin eri tavoin, joista kyselyssä
merkittävimmiksi nousivat luonnosta nauttiminen ja sen tarkkailu, ulkoilu omaehtoisesti ja merkityillä reiteillä sekä marjastus ja sienestys. Lähiasukkaat käyttävät aluetta huomattavasti useammin kuin kaukoasukkaat.
2.4.9

Maanomistus

Kaavoitettava alue on pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Alueella on lisäksi kunnan ja yhteismetsäosuuskuntien omistuksia. Kaava-alueen tilajakokartta on esitetty ohessa.
Tuulivoimayhtiö on tehnyt vuokrasopimuksia maa-alueista niillä tiloilla, joille tuulivoimalaitokset
on tarkoitus rakentaa.

Kuva 9.

Kiinteistörajat tuulivoimaosayleiskaava-alueella ja sen ympäristössä
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2.5

Maisema ja kulttuuriympäristö

2.5.1

Lähtötiedot

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytila ja historia on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, jonka jälkeen tietoja on tarvittavilta osin päivitetty ja täydennetty Urjalan ja
Humppilan kaavahankkeita varten.
Maiseman ja kulttuuriympäristön selvityksen lähtötietoina sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on käytetty karttoja, paikkatietoaineistoja ja muinaisjäännösinventoinnin tuloksia (Mikroliitti 2012). Lisäksi on hyödynnetty julkaisuja ja tietokantoja,
kuten Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Museovirasto, RKY 2009),
Maisema-aluetyöryhmän mietinnöt (Ympäristöministeriö 1992), Kanta-Hämeen maakuntakaava
(Hämeen liitto, vahvistettu 2006), Pirkanmaan 1.maakuntakaava (Pirkanmaan liitto, vahvistettu
2007), Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, Ehdotus Kanta-Hämeen ja PäijätHämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2011 (Katriina Koski), Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, Ehdotus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 (Katriina Koski), Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 (Pirkanmaan liitto)
sekä Tuulivoimalat ja maisema (Weckman 2006). Maisemaselvitystä on tarkennettu maastokäynneillä sekä YVA-vaiheessa että myöhemmin kaavatyön yhteydessä.
2.5.2

Yleiset maisemanpiirteet

Maisemamaakuntajaossa Humppilan tuulivoimaosayleiskaava-alue ja sen maisemavaikutusalue
sijoittuu pääosin Lounaismaahan, joka jakautuu pohjoisen suunnassa olevan Ala-Satakunnan viljelyseudun ja etelässä Lounaisen viljelyseudun alueiksi. Lounaisella viljelyseudulla savikot on lähes kauttaaltaan raivattu pelloiksi ja peltoja reunustavat paikoin lehtimetsävyöhykkeet. AlaSatakunnan viljelyseudulle, jolle tuulivoimala-alueet melkein kokonaan sijoittuvat, on lounaista
viljelyseutuja enemmän karuja, metsäisiä ja soisia alueita. Idän suunnassa maisemamaakunta
muuttuu Hämeen viljely- ja järvimaahan kuuluvaksi Tammelan ylänköseuduksi.
Hämeen maakunnallisessa maisemaselvityksessä tarkennetussa jaottelussa Humppilan kaavaalue sijaitsee osittain Loimijokilaakson viljelymaisemassa, jolle tyypillistä ovat laajat savipohjaiset
pellot ja loivasti kumpuilevat pitkät näkymät. Vesistöjä on melko vähän, samoin korkealle kohoavia mäkiä.
Humppilan tuulivoimakaava-alue rajoittuu idässä Pirkanmaahan kuuluvaan Urjalan kuntaan.
Tampereen seutukaavaliiton vuoden 1986 Pirkanmaan maisemarakenneselvityksen mukaan Pirkanmaa jaettiin kuuteen maisemalliseen alueeseen. Urjalan ja Punkalaitumen kunnat sijoittuvat
Pirkanmaan maakunnallisessa maisema-aluejaossa Eteläiseen viljelyseutuun, joka on pinnanmuodoiltaan loivasti kumpuilevaa kankaremaata. Alueelle ovat tyypillisiä viljavat ja tasaiset pellot.
2.5.3

Maisemarakenne ja maisemakuva

Humppilaan suunnitellun tuulipuiston alue sijoittuu matalahkolle moreeniselänteelle, jonka korkokuva on pienipiirteisen vaihteleva. Alueen mäkisiä maastoja peittävät suurimmaksi osaksi havu/sekametsät ja paikoin esiintyy kalliopaljastuma-alueita. Mäkien välissä on suopainanteita, jotka
ovat osittain ojitettuja ja puustoisia sekä pienin osin avoimia ja puuttomia. Alueen eteläosassa on
laajempiin kokonaisuuksiin liittyviä peltoja. Pohjoisessa on myös pieniä peltoja.
Maaston korkeus alueella vaihtelee korkeimpien selännealueiden hieman alle 150 m mpy tasosta
matalimpiin noin 100 m mpy tasoihin. Korkeimmat kohdat sijoittuvat kaava-alueen keskiosiin.
Matalimmillaan alue on länsiosan peltoaukeilla. Laaksoalueita ovat myös kaakon ja pohjoisen
suuntien pelto- ja suoalueet. Kaava-alueelta erottuu kaksi luode-kaakko suuntaista selännealuetta, joiden väliin jää matalampia suoalueita.
Kaava-alue liittyy pohjois-kaakkoispuolilla jatkuviin metsäisiin selännealueisiin. Selänteiden välissä koillisessa maasto laskee Nuutajärveen, Rutajärveen ja Kortejärveen liittyviin laaksoihin. Kaava-alueen kaakkois-eteläpuolella on vaihtelevaa selänne- ja laaksomaisemaa, joissa matalimmat
alueet ovat viljelykäytössä. Etelästä luoteeseen kaava-aluetta ympäröivät laajat alavammat savikot viljelymaisemineen. Luoteen suuntaan jatkuu pitkä Jalasjoen viljelylaakso kohti Punka-
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laidunta. Hankealueen lounais-länsipuolella on harjumuodostelma, jota Porintie (valtatie 2) seurailee.
Kaava-alueen pääasiallinen maankäyttö on maa- ja metsätaloutta. Alueelle sijoittuu jonkin verran
asuinrakennuksia alueen länsi- ja eteläosiin sekä lomarakennuksia lähinnä alueen keski- ja itäosiin. Kaava-alueen ympäristö on maa- ja metsätalousvaltaista. Lähimmät taajamat sijoittuvat
Humppilaan noin neljä kilometriä kaava-alueen eteläpuolelle ja Nuutajärvelle noin viisi kilometriä
kaava-alueen koillispuolelle. Ympäröivän alueen asutus sijoittuu melko tasaisesti joka puolelle
kaava-aluetta, lähimmät alueen etelä- ja pohjoispuolille. Asuinrakennukset sijoittuvat usein
maanteiden varteen, pellon laitaan tai pellon ja metsän reunaan.
Valtatiet 2 ja 9 sivuavat tuulivoimapuiston aluetta lounaassa – etelässä ja ovat maisemassa merkittävä rakennettu elementti. Porintien (valtatie 2) varteen Turunväylän (valtatie 9) eteläpuolelle
sijoittuu suurimittakaavaisia palvelurakennuksia ja Turunväylän pohjoispuolelle joitakin soranottoalueita.
Maisematilaltaan kaava-alue on melko sulkeutunut lukuun ottamatta alueen reunoille ja eteläosaan sijoittuvia peltoaukeita sekä pienialaisia soiden avoimia osia. Maisemakuvaa hallitsee kumpuileva metsämaisema, jossa kasvupaikkojen vaihtelevuus tuo vaihtelua metsätyyppeihin. Hankealueen ympärillä maisematilat muodostuvat metsien ja avoimien peltojen vuorottelusta. Kaava-alueen etelä-, länsi ja luoteispuolilla paikoin laajat yhtenäiset peltoaukeat mahdollistavat pitkiä näkymiä melko tasaisessa maastossa. Toisaalta kapeissa joki- ja viljelylaaksoissa näkymiä rajoittaa polveileva metsänreuna, ja maisema on luonteeltaan pienipiirteistä. Lähinnä alueen pohjoispuolelle sijoittuvat järvet ovat melko pieniä eikä niiden suuntaan avaudu esteettömiä näkymiä
läheisiltä teiltä. Hankealueen lounaan-luoteen puoleisilta laajemmilta peltokokonaisuuksilta katseltaessa hankealueen suuntaan, muodostaa metsäinen selänne selkeän avoimen maisematilan
rajan. Selännealue ei kuitenkaan ole merkittävästi muuta maisemaa korkeammalla tasolla, joten
se ei ole maisemakuvaa hallitseva elementti.
Maisemassa näkyviä maisemavaurioita alueen lähistöllä ovat muun muassa eheitä metsänreunoja
rikkovat tai korkeille, näkyville paikoille sijoittuvat metsänhakkuut sekä soranottoalueet Porintien
(valtatie 2) varrella.
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Kuva 10.

Maisema-analyysi kaava-alueen ympäristöstä. Etäisyysvyöhykkeissä on huomioitu tuulivoimahankkeen kaikki suunnitellut tuulivoimalat niin Urjalan kuin Humppilankin puolella.
Kartassa kaava-alueen rajaus ja voimalat on esitetty kaavaehdotuksen mukaisina. Ehdotuksen jälkeen kaava-aluetta on pienennetty ja kaksi pohjoisinta voimalaa on jätetty pois
suunnitelmasta.
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Kuva 11.

Kaava-alueen maisemaa suunnitellun voimalapaikan numero 5 lähistöltä.

Kuva 12.

Avointa maisemaa Kangasniementien peltoaukeilta kaava-alueen eteläosassa.
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Kuva 13.

2.5.4

Vaihtelevia metsiköitä kaava-alueen pohjoisosassa Ritamäentiellä.

Asutushistoria

Merkkejä kaava-alueen ja sen läheisyyden esihistoriallisesta asutuksesta on vähäisesti. Alueen
eteläpuolelta, Koenjoen rannalla Myllynkulmassa on Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä
merkintä mahdollisesta kivikautisesta asuinpaikasta. Rautakautisia tunnettuja muinaisjäännöksiä
on valtatien 9 varrella (kuppikivi), Nuutajärven etelärannalla (muinaislinna) sekä Nuutajärven
länsipuolella (röykkiö). Humppilan kaava-alueen pohjoispuolella on ajoittamaton kiinteä muinaisjäännös (kiviröykkiö) sekä historiallinen rajamerkki. Historiallisen ajan muinaisjäännöksistä tunnetaan Urjalan puolelta rajamerkki, kaskiraunioita sekä tunnistamaton kivirakenne. Kaavaalueiden ympärillä historiallisen ajan muinaisjäännöksiä on vanhoilla kyläpaikoilla ja asuinpaikoilla: Koenjoessa (mylly), Nuutajärven eteläpuolella tarinapaikka sekä hankealueen luoteispuolella
tunnistamaton maarakenne (kaivanto).
Vuoden 1560 asutusluettelon mukaan tuulivoima-alueita lähin kyläasutus on sijoittunut lähelle
Venäjän kartanon aluetta harjumuodostelmalle. Urjalassa hankealuetta lähimmät kylät ovat sijainneet Nuutajärven etelä- ja pohjoispuolilla.
1700-luvun lopun asutusta on tulkittu Kuninkaan kartaston mukaan ja sen mukaisesti hankealuetta lähin kyläasutus sijoittuu samoille paikoille kuin vuoden 1560 asutusluettelon mukaiset paikat. Kuninkaankartastosta tulkittu 1700-luvun lopun yksittäisasutus (talot ja torpat) sijoittuu
hankealueen läheisyydessä Nuutajärven läheisyyteen, Tourunkulmalle ja Kivijärven eteläpuolelle
Leikkikankaalle sekä Koenjoen varteen. Kuninkaan kartaston päätiet noudattavat suurin piirtein
nykyistä Porintien (valtatie 2) linjausta ja Turunväylän (valtatie 9) linjausta Porintiestä itään.
1800-luvun puolivälissä piirretyissä Pitäjänkartoissa sekä vuoden 1885 Senaatinkartoista tulkitun
tiedon mukaan asutus on levinnyt muun muassa Tourunkulmalla laajemmalle alueelle, myös Raikonkulmalla on uusia asuttuja paikkoja. Humppilan kaava-alueella ja sen läheisyydessä on uusia
asuinpaikkoja: Kaitala, Kangasniemi, Perälä, Levola, Mäkirinne / Yli-Merola, Onnela. Urjalan kaava-alueen läheisyydessä on myös muutama uusi asuinpaikka (paikan nimet nykyisistä kartoista):
Mansikkamäki sekä asutusta Mansikkamäentien ja Leikkikankaantien varrella.
1900-luvulla asutettuja tiloja on hankealueen ympärillä pääosin viljelysten lähellä. Venäjän kylältä Tourunkulmalle vievää nykyistä tietä ei vielä 1800-luvun lopulla ollut, vaan kulku on tapahtunut metsän läpi kulkevan tien kautta. Vuonna 1925 Tourunkulman tilalliset päättivät tehdä maantien Tourunkulmalle peltojen halki, Urjalan rajalle saakka Venäjän kylän alakansakoulun luota.
Laajemmin kaava-alueen ja ympäristön asutushistoriasta ja kylistä on kerrottu Humppilan ja Urjalan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksessa.

23

HUMPPILAN JA URJALAN
TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

2.5.5
2.5.5.1

Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöalueet sekä -kohteet
Valtakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet

Tuulivoima-alueen maisemallisella vaikutusalueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita (Ympäristöministeriö 1992). Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Tammelassa sijaitseva Kaukolan harju noin 30 kilometrin etäisyydellä alueesta kaakkoon.
Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (Museovirasto, RKY 2009)
ovat alueen koillispuolella sijaitseva Nuutajärven lasitehtaan alue ja alueen lounaispuolella,
Humppilassa sijaitseva Venäjän kartano.
Nuutajärven lasitehtaan alue sijoittuu lähimmillään reilun 5 kilometrin päähän Humppilaan suunnitelluista voimaloista. Nuutajärven lasitehdas on suljettu ja tuotanto siirretty Iittalan lasitehtaalle keväällä 2014. Tehdasalue on yksi uusrenessanssin tyylikauden arkkitehtonisesti yhtenäisimmistä teollisuusalueista. Uusi käyttölasitehdas, Hakahytti, mänkkihalleineen rakennettiin 1973–
1975. Lasitehtaalta johtaa pitkä koivukuva laajan englantilaistyylisen puiston ympäröimälle Nuutajärven kartanolle (Nuutajärvi), jonka rakennuskannasta suurin osa on pääosin 1800-luvun jälkipuoliskolta. Kartanon päärakennus valmistui 1822.
Humppilan kunnan puolella sijaitseva Venäjän kartanon kulttuuriympäristö sijoittuu lähimmillään
noin viiden kilometrin päähän Urjalaan suunnitelluista voimaloista ja noin kahden kilometrin päähän Humppilaan suunnitteluista voimaloista. Venäjän kartano edustaa Lounais-Hämeen tasaisen
viljelysseudun myöhäisiä kartanoita, jossa on säilynyt poikkeuksellisen näyttävä rakennuskanta
ja laaja viljelymaisema. Venäjän kartano sijaitsee Porintien (valtatie 2) eteläpuolella harjun lounaisrinteellä. Koenjoen varrelle 1829 valmistunutta, uusklassista päärakennusta ympäröivät laaja
puisto ja puutarha.
Lähimmästä voimalasta reilu 13 kilometriä koilliseen sijaitseva Urjalan kirkonmäki on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Urjalan kirkonmäki on hyvin säilynyt
esimerkki 1800- ja 1900-luvun vaihteen kirkonkylämiljööstä.
Punkalaitumen keskustan kylämaiseman valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde sijaitsee noin 18 km päässä lähimmistä voimaloista alueen luoteispuolella. Punkalaitumen kirkonseudun vaikuttavan kulttuurimaiseman muodostavat jokivarren avointa viljelymaisemaa seurailevat tiet, niihin liittyvät talonpoikaistilat ja pienasutus sekä maisemallisina kohokohtina kirkko, pappila, työväentalo ja kansakoulu.
2.5.5.2

Maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet

Kanta-Häme
Humppilassa, lähimmillään noin puolen kilometrin päähän kaava-alueelle suunnitelluista tuulivoimaloista, sijaitsee Venäjän-Myllynkulman kulttuurimaisemat (ma, kulttuurimaiseman, rakennetun
kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue, Kanta-Hämeen maakuntakaava
2007). Kulttuurimaisema-alueen sisälle sijoittuu arvokkaita kulttuuriympäristökokonaisuuksia:
Venäjän kartano (RKY 2009), keskiaikaisperäinen Humppilan kylä sekä Myllynkulman vanha asutus. Alueelle sijoittuu myös Urpolan kartano, joka on erotettu Venäjän kartanosta vuonna 1927.
Kartanon jugendhenkinen päärakennus rakennettiin vuonna 1924. Nykyisin kartanossa toimii
maaseutuhotelli.
Venäjän-Myllynkulman alue on mukana valtakunnallisten ja maakunnallisten alueiden päivitysinventoinnissa ja selvitysraportissa (Hämeen ELY 2011). Varsinais-Suomen maisema-alueiden päivitysinventointien yhteydessä Venäjän-Myllynkulman alue on huomioitu ja esitetty maisemaalueen rajauksen jatkumista Varsinais-Suomen puolelle. Valtioneuvoston päätöstä ko. alueiden
maakunnallisesta tai valtakunnallisesta arvosta ei vielä ole.
Kaava-alueen eteläpuolella lähimmillään noin 6,5 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista on
maakunnallisesti arvokas maisema-alue Loimijoen – Jänhijoen kulttuurimaisemat. Loimijoki on
koko lounaishämäläisen maiseman ydin ja yksi maakunnan laajimmista yhtenäisistä kulttuurimaisema-alueista. Sitä ja sen sivujokia reunustavat laajat, loivasti kumpuilevat ja hedelmälliset savikot on viimeistä piirtoa myöden raivattu peltomaaksi. Alue on ollut mukana valtakunnallisten ja
maakunnallisten maisema-alueiden päivitysinventoinnissa ja Loimijokilaakso on ehdolla uudeksi
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valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, mutta aiempaa maakunnallisen alueen rajausta
pienemmällä, Loimijoen varteen sijoittuvalla alueella.
Kanta-Hämeen maakuntakaavaan merkittyjä maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä (ra) ovat Kuuman kulttuurimaisema sekä Kojon kartano ja Koijärven kulttuurimaisema. Kuuman kulttuurimaisema sijaitsee vajaa 10 km kaakkoon lähimmistä suunnitelluista voimaloista. Kojon kartano ja Koijärven kulttuurimaisema sijaitsee vajaa 14 päässä lähimmistä voimaloista kaakon suunnassa.
Pirkanmaa
Urjalassa lähin maakunnallisesti arvokas maisema-alue on alueen koillispuolella, lähimmillään reilun neljän kilometrin päässä Humppilaan suunnitelluista tuulivoimaloista sijaitseva Urjalan kulttuurimaisema (Pirkanmaan 1. maakuntakaava, arvokas maisema-alue MAm). Alue on mukana
Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa, jossa alueelle ehdotetaan edelleen maakunnallista arvoa ja hieman laajempaa rajausta. Maisema-alue
edustaa Ala-Satakunnan loivasti kumpuilevaa historiallisesti arvokasta viljelyaluetta. Maiseman
peruselementteinä ovat järvet ja niiden rannoilla sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät
kohteet, kartanoympäristöt, lasitehtaan alue sekä Urjalankylä.
Punkalaitumelle sijoittuu Pirkanmaan 1. maakuntakaavan maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä (akm). Jalasjoen arvokas maisemakokonaisuus sijoittuu lähimmillään vajaan seitsemän kilometrin päähän suunnitelluista tuulivoimaloista kaava-alueen luoteispuolelle. Jalasjoen
jokilinjaa seurailevalta tieltä avautuu miellyttävän vaihteleva kaunis viljelymaisema.
Koskioisen ja Hankurin rakennushistoriallisesti merkittävät alueet ja miljöökohteet sekä Punkalaitumenjoen maisemakokonaisuus sijoittuvat lähimmillään noin 12 kilometrin päähän suunnitelluista voimaloista kaava-alueen luoteispuolelle. Oriniemen kylän rakennushistoriallisesti merkittävä
alue ja miljöökohde sijoittuvat yli 15 kilometrin päähän kaava-alueesta. Edellä mainitut alueet
kuuluvat Punkalaitumenjoen kulttuurimaisemakokonaisuuteen, joka on ollut mukana Pirkanmaan
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa (Pirkanmaan ELY-keskus
2012). Edellä mainitut alueet kuuluvat Punkalaitumenjoen kulttuurimaisemakokonaisuuteen, joka
on ollut mukana Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa (Pirkanmaan ELY-keskus 2012). Alueelle ehdotetaan valtakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen arvoa. Valtioneuvoston päätöstä ko. alueen maakunnallisesta tai valtakunnallisesta arvosta ei vielä ole.
Punkalaitumenjoen – Jalasjoen kulttuurimaisema on RKY 1993-inventoinnin valtakunnallisesti arvokas alue, joka on supistunut RKY 2009-inventoinnissa Punkalaitumen keskustan kylämaiseman
alueeksi. Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema on laaja, hyvin säilynyt kokonaisuus, jossa etenkin kirkonseudulla on useita edustavia rakennuksia. Avoin jokimaisema, varhaiskeskiajalta periytyvä pysyvä kyläasutus ja pitkään jatkunut maanviljelys muodostavat edustavan kokonaisuuden.
Kaava-alueen itäpuolella, reilun 15 kilometrin päässä lähimmästä suunnitelluista voimaloista on
Pirkanmaan 1. maakuntakaavan maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (akm) Kokon kylän
kulttuurimaisema ja Ikaalan isotalo. Alue on rakennushistoriallisesti merkittävä ja arvokas maisemakokonaisuus. Hakkilan kylän kulttuurimaisema (akm) sijoittuu lähimmillään noin 14 kilometrin päähän suunniteltujen voimaloiden koillispuolelle.
Varsinais-Suomi
Hankealueen lounaispuolella, Loimaalla, vajaan kymmenen kilometrin päässä lähimmistä suunnitelluista voimaloista on vanhentuneen RKY 1993-inventoinnin mukainen kulttuuriympäristö Metsämaan kirkkomaisema. Alue ei ole mukana päivitetyssä RKY 2009-inventoinnissa eikä sillä näin
ollen ole valtakunnallista arvoa.
2.5.6

Perinnemaisemat

Kaava-alueella ei ole inventoituja perinnemaisemia. Kaava-alueen läheisyyteen sijoittuu muutamia maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia. Lähimpiä näistä ovat Rantalankulman haka
Humppilassa ja Liina-Valkaman niitty sekä Valajärven haka Urjalassa.
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Kuva 14.

Alueen ympäristössä sijaitsevat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt (lähde: Museovirasto, OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu, maakuntien liitot ja ELY-keskukset). Etäisyysvyöhykkeissä on huomioitu tuulivoimahankkeen kaikki suunnitellut tuulivoimalat
Humppilassa ja Urjalassa. Kartassa kaava-alueen rajaus ja voimalat on esitetty kaavaehdotuksien mukaisina. Ehdotuksen jälkeen kaava-aluetta on pienennetty ja kaksi pohjoisinta voimalaa on jätetty pois suunnitelmasta.
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2.5.7

Kaava-alueen ja lähiympäristön paikallisesti arvokkaat alueet ja kohteet

Humppilan kaava-alue on historiallisten kylien ja kartanoiden takamaata, jonne on sijoittunut
muutamia vanhoja torppia ja taloja. Kaava-alueella on vanhojen karttojen tulkinnan perusteella
kyliä yhdistäviä vanhoja tielinjauksia ja muita reittejä. Humppilassa ei ole tehty rakennusperinnön inventointeja.
Venäjän ja Tourunkulman kyläalueille on tehty kulttuurikartoitus ja maisemanhoitosuunnitelmat
Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin hankkeessa vuosina 2008–2010 (Hirvonen, A. & Kinnari,
R.). Hankkeeseen liittyen kylillä on järjestetty kyläkävelyt, joilla on kartoitettu alueiden tärkeimpiä maisema- kulttuuri- ja luontokohteita sekä kerätty paikallisympäristöön liittyvää tietoa.
Hankkeen koontiraportissa on esitetty kartoilla maisemallisia ja kulttuurisia vetovoimatekijöitä
Tourunkulmalla ja Venäjällä. Tourunkulmalla kulttuuri- ja maisema-arvoja on muun muassa vanhoilla torpilla ja vanhalla tielinjauksella (Pispalantie, ”vanha harjutie”, Kangasniementie). Kartalla
on myös esitetty vanha kirkkotie Kangasniemen ja Tourunkulman välillä. Luonto- ja maisemaarvoja on esimerkiksi maisemapuilla peltojen keskellä ja teiden varsilla, Kitusuolla ja muutamilla
metsän korkeimmilla mäillä (kuten Rappumäki). Maisemassa merkittäviä vesistöjä ovat Myllyoja
ja Sammakkolammi. Tourunkulman maisemanhoitosuunnitelmassa on esitetty mahdollinen maisema- ja kulttuuripolku merkittäväksi maastoon. Polku kulkisi olemassa olevia reittejä pitkin kylän tärkeiden kulttuuri- ja luontokohteiden kautta. Suurin osa polusta on ehdotettu kulkevaksi
Tourunkulmantien itäpuolella tuulivoimahankealueella.
Venäjällä kulttuuri- ja maisema-arvoja on muun muassa vanhoilla, tiiviisti asutuilla kyläalueilla,
joissa sijaitsee, ammatinharjoittajien rakennuksia, harjulla kulkevalla vanhalla kylätiellä sekä kartanoympäristöillä. Luonto- ja maisema-arvoja on esimerkiksi yhtenäisillä harjumetsiköillä. Maisemassa merkittäviä vesistöjä ovat Myllyoja ja Koenjoki. Venäjänharjun eteläpuolella merkittävä
ominaispiirre on karjalaisten asuttama peltoaukea, joka on rakennuskannaltaan selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus. Kyläalueella merkittävimmät maisemavauriot ovat hoitamattomat soranottoalueet.
Urjalan kunnassa on vuonna 1990 tehty selvitys Urjalan kunnan alueella sijaitsevista kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävistä kohteista (Kuusinen, S.). Selvityksessä mainittuja kohteita tuulivoimapuiston hankealueen läheisyydessä on Menosen kylällä (4
kpl), Kivijärvellä (1 kpl), Nuutajärvellä (3 kpl) ja Valajärvellä (1 kpl).
Urjalan kunnan keskusta-alueen osayleiskaavaan liittyen on tehty selvitys rakennetusta ympäristöstä (26.5.2009, Teija Ahola). Selvitysalue sijoittuu yli kymmenen kilometrin etäisyydelle hankealueesta eikä näin ollen ole merkittävällä maisemavaikutusalueella, Punkalaitumella on tehty
keskustaajaman rakennusinventointi vuonna 2002 (Kirsi Niukko). Punkalaitumen keskustaajama
sijoittuu noin 15 kilometrin päähän hankealueesta eikä näin ollen ole merkittävällä maisemavaikutusalueella.
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Kuva 15.

Kulttuuriympäristön arvoja kaava-alueen ympäristössä. Kartassa kaava-alueen rajaus ja
voimalat esitetty kaavaehdotuksen mukaisina. Ehdotuksen jälkeen kaava-aluetta on pienennetty ja kaksi pohjoisinta voimalaa on jätetty pois suunnitelmasta. Muinaisjäännöskohteet jäivät kaava-alueen ulkopuolelle.
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2.5.8

Muinaisjäännökset

Kiinteät muinaisjäännökset ovat tärkeä ja arvokas osa alueen vanhinta kulttuuriympäristöä. Muinaismuistolain mukaan kaikki muinaisjäännökset ovat automaattisesti suojeltuja ilman mitään eri
päätöstä tai toimenpidettä.
Mikroliitti Oy teki tuulivoimapuiston alueella muinaisjäännösinventoinnin syyskuun lopulla 2012.
Selvityksessä tutkittiin onko alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä ja tarkastettiin ennestään tunnetut muinaisjäännökset. Inventoinnin pääpaino oli suunnitelluilla turbiinipaikoilla ja niiden läheisyydessä sekä suunnitelluilla uusilla tie- ja kaapelilinjoilla. (Mikroliitti 2012).
Humppilan puolella tuulivoimapuiston hankealueella tunnettiin ennestään kaksi muinaisjäännöstä,
Lapinkalman historiallisen ajan rajamerkki (103010004) sekä Peuhkuri (1000005278). Peuhkuri
on ajoittamaton ja määrittelemätön röykkiö, joka ei ole muinaisjäännösrekisterissä merkitty suojelukohteeksi, mutta joka Museovirastosta saadun ohjeen ”vanhojen viljelymerkkien suojelusta”
mukaan olisi muinaisjäännös. (Mikroliitti 2012). Kaava-alueen rajauksen muuttumisen myötä
kohteet jäivät kaava-alueen ulkopuolelle.
Inventoinnissa havaittiin Urjalan kaava-alueella kaksi aiemmin tuntematonta kiinteää muinaisjäännöstä, joiden rauhoitusluokka on 2: Kaitasuo (muinaisjäännösrekisteri 1000021975) ja Ritamäen kaskiröykkiöt (1000021976) (Mikroliitin raportissa nimellä Mansikkamäki).
Kaitasuo–kohteessa havaittiin sammaleisessa mäntymetsässä olevan kallionyppylän korkeimmalla paikalla kalliopohjalla kaksi ladottua kivirauniota, jotka vaikuttavat vanhoilta rajamerkeiltä.
Paikalla tai ylipäätään lähistöllä ei tällä hetkellä ole kiinteistörajaa. Ritamäen kohteessa havaittiin
kivistä rakennettua kaskiröykkiö sammaleisessa kuusimetsässä. (Mikroliitti 2012).
Urjalassa, kaava-alueen eteläpuolelle sijoittuu 1. rauhoitusluokan muinaisjäännös: rautakautinen
kuppikivi nimellä Mansikkamäki (887010026).
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Kuva 16.

Kaava-alueella ja ympäristössä sijaitsevat tunnetut muinaisjäännökset. Kartassa alueen
rajaus ja voimalat kaavaehdotuksen mukaisesti. Kaavaehdotuksen jälkeen voimalat 20 ja
21 jäivät kaavasta pois. Muinaismuistokohteet Lapinkalma ja Peuhkuri jäivät kaavaalueen ulkopuolelle.
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3.

SUUNNITTELUTILANNE

3.1

Maakuntakaava
Kanta-Hämeessä lainvoimaisia maakuntakaavoja ovat Kanta-Hämeen maakuntakaava (vahvistettu 28.9.2006) ja Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu 2.4.2014).
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa hankealueelle on osoitettu kalliokiviaineksen ottoalue (EOk) ja
soran- ja hiekanottoaluetta (EOh), käytöstä poistettu kaatopaikka sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueen länsireunassa ja pohjoispuolella kulkee
ulkoilureitti, joka jatkuu Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa.
Osayleiskaavoitettavan alueen eteläpuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue,
Venäjän-Myllynkulman kulttuurimaisemat (ma, kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue), jonka sisällä sijaitsee lisäksi valtakunnallisesti arvokas Venäjän kartano.

Kuva 17.

Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta. Tuulivoimaosayleiskaavan rajaus punaisella

Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu mahdollisen tuulivoimapuiston likimääräinen alue (se-1). Kanta-Hämeen maakuntakaava on voimassa niiltä osin kuin
alueita ei ole muutettu tai kumottu. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava keskittyy alue- ja
yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen
huollon palvelujen kehittämiseen. Kaavassa ei ole käsitelty kaikkia maankäytön kysymyksiä vaan
se täydentää vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa.
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavasta jätettiin vahvistamatta Humppilan lentokenttää koskeva varaus, koska selvitysten puutteellisuuden vuoksi ei voida arvioida, täyttyvätkö kaavan sisältövaatimukset ympäristön ja talouden kannalta kestävistä liikenteen järjestelyistä. (Lähde:
Hämeen liiton www-sivut)
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Kuva 18.

Ote Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavasta. Humppilan tuulivoimaosayleiskaavan rajaus punaisella.

Hämeen liitossa on käynnistetty maakuntakaavan uudistamisen toinen vaihe. Valmisteltavassa
vaihemaakuntakaavassa keskitytään erityisesti tuulivoimaloiden alueisiin ja soiden maankäyttöön. Kaavaehdotus sisältää myös eräitä liikenteen aluevarausten tarkistuksia. Kaavalla on tarkoitus kumota myös osia voimassa olevista maakuntakaavoista. 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus on nähtävillä 26.1. – 27.2.2015. Ehdotuksessa osayleiskaavoitettava alue on esitetty tuulivoimaloiden alueeksi (tv). 1. vaihemaakuntakaavasta vahvistamatta jäänyt Humppilan lentokenttäalue on 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa osoitettu elinkeinojen kehittämisen kohdealueeksi.
3.2

Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavoja tai osayleiskaavoja.

3.3

Voimassa olevat asemakaavat
Kaavoitettavan alueen kaakkoiskulmassa oleva alue on asemakaavoitettu (Kumpulan asemakaava, kunnanvaltuuston hyväksymä 16.12.2013).

3.4

Rakennusjärjestys
Humppilan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 3.2.2002.

3.5

Tonttijako ja –rekisteri
Kaava-alue kuuluu valtion kiinteistörekisteriin.

3.6

Pohjakartta
Pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen rasteriperuskarttaa, joka tulostetaan mittakaavassa 1:10 000.

3.7

Rakennuskiellot
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia rakennuskieltoja.
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3.8

Suojelupäätökset
Kaava-alueella ei ole suojelupäätöksiä. Lähellä kaava-aluetta Urjalan kunnan puolella sijaitsee
Sammakkolammen luonnonsuojelualue (YSA042405), joka on yksityisen maanomistajan maalle
vuonna 1985 rauhoitettu luonnonsuojelualue.

3.9

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Kaitasuon alueella Humppilan puolella on Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:lle myönnetty ympäristölupa turvetuotantoon 26.2.2015 (ESAVI/119/04.08/2014). Lupa koskee noin 85 ha:n aluetta,
josta tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 41 ha. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.
Päätöksen valitusaika päättyy 30.3.2015. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut
lainvoiman.
Valtatien 9 ohituskaistaratkaisut välillä Aura-Urjala
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus on käynnistänyt toimenpideselvityksen laatimisen ohituskaistaratkaisuista valtatielle 9 yhteysvälille Aura–Urjala (Valtatie 9 ohituskaistat, Aura-Urjala, FCG/ELY, 2012). Toimenpideselvitys on osa valtatien 9 yhteysvälin Turku–
Tampere kehittämistä, joka kytkeytyy ns. Liikennerevoluutiohankkeeseen.
Hankkeeseen liittyen on valmistunut Turku-Tampere Kehityskäytäväselvitys (Ramboll 2014). Selvityksessä esitetään kaava-alueen kohdalla ohituskaistaosuudet Leikkikankaalle ja Menoseen. Toteutuessaan ohituskaistaratkaisut edellyttävät valtatien nykyisten liittymien järjestelyjä sekä uusia rinnakkaistieyhteyksiä.

Kuva 19.

Vt9 ohituskaistat Aura-Urjala, ote yleiskartasta Loimaa-Urjala (27.9.2012). Suunnitelman
mukaan aava-alueen eteläreunaan on osoitettu parannettava tieosuus. Lähelle kaavaaluetta, Urjalan kunnan puolelle on suunniteltu Leikkikankaan ohituskaista.
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3.10 Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Osayleiskaava-alue rajautuu Humppilan ja Urjalan kunnan välisellä rajalla Urjalan kunnan puolella samanaikaisesti vireillä olevaan tuulivoimaosayleiskaavaan. Humppilan ja Urjalan kaavat muodostavat yhteisen tuulipuistoalueen. Urjalan puoleinen tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty Urjalan kunnan valtuustossa 16.2.2015.
Lähimmät asemakaavoitetut alueet kaava-alueen ympäristössä ovat Humppilan taajaman reunalla noin 2–3 km etäisyydellä hankealueesta.
3.11 Muut lähialueiden tuulivoimahankkeet
Humppilan–Urjalan tuulivoimahankkeesta noin 30 kilometrin etäisyydellä on suunnitteilla seuraavat tuulivoimahankkeet:
·

Tyrinselkä, Jokioinen

Megatuuli Oy:n projektiyhtiö Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy suunnittelee Jokioisten Tyrinselän
alueelle tuulivoimahanketta. Suunniteltu tuulivoimapuisto koostuu kuudesta tuulivoimalasta, joiden kokonaisteho on yhteensä 21 megawattia. Hämeen ELY-keskuksen päätöksessä (3.12.2013)
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisen tarpeellisuudesta päätetään, että hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista arviointimenettelyä. Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen sekä rakennuslupahakemukset (18.11.2013) Jokioisen kunnalle kuuden tuulivoimalan
rakentamiseksi.
·

Viipuri, Loimaa

NWE Sales Oy suunnittelee Loimaan Viipurin/Teemulan/Jaukkarinkulman alueelle tuulivoimapuistoa, jossa olisi enintään seitsemän voimalaa. Hankkeelle haettiin vuoden 2012 alussa suunnittelutarveratkaisua, mutta Loimaan kaupunki totesi sen olevan riittämätön osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyn toteuttamiseksi. Kesäkuussa 2013 hyväksytyssä tuulivoimavaihemaakuntakaavassa alueelle on soviteltu 3-5 voimalaa ja alueen on mietitty laajentuvan Kanta-Hämeeseen.
·

Kiimassuo, Tammela ja Forssa

Hanketta suunnittelee Voimavapriikki Oy. Tuulivoimapuistoja koskevat teemayleiskaavat on hyväksytty Forssan kaupunginvaltuustossa 19.5.2014 ja Tammelan kunnanvaltuustossa 12.5.2014.
·

Palmanharju, Somero

Ilmatar Windpower Oyj:n suunnittelee Someron Palmanharjulle neljää tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho olisi enintään 20 MW. Ilmatar on hakenut alueelle suunnittelutarveratkaisua syksyllä
2013. Rakentaminen ja sähkötuotannon aloitus tapahtuvat arviolta vuoden 2014 aikana.
·

Punkalaidun

Ilmatar Windpower Oyj ja YIT suunnittelevat tuulivoimapuistoa Punkalaitumen keskustaajaman
lounais- ja eteläpuolelle. Hankkeen suunnittelu, kaavoitus ja vaikutusten arviointi on alkuvaiheessa.
·

Verhonkulma, Koski, Marttila

NWE Sales Oy suunnittelee Kosken ja Marttilan kuntien rajalle Verhonkulman alueelle tuulivoimapuistoa, jossa olisi enintään yhdeksän voimalaa, joiden kokonaisteho olisi enintään 27 MW.
Hankkeeseen ei tarvitse soveltaa YVA-menettelyä. Marttilan ja Kosken kunnat ovat käynnistäneet
erikseen oman kuntansa alueen osalta Verhonkulman tuulivoimayleiskaavan laatimisen. Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnos on tullut nähtäville 13.1.2014.
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Kuva 20.

Muut lähiseudun tuulivoimahankkeet. Kartassa Humppilan ja Urjalan kaava-alueiden rajaukset kaavaehdotuksien mukaisesti.

3.12 Alueelle laadintavaiheessa tehdyt tai aikaisemmat selvitykset, mm inventoinnit
Kaavan yhteydessä on tehty seuraavat selvitykset ja mallinnukset:
·
·
·
·
·
·

Luontoselvitys (sis. liito-oravaselvityksen, Ramboll 2012)
Natura-arviointi (YVA:ssa, Ramboll 2012)
Lepakkoselvitys (YVA:ssa, Ramboll 2012)
Suoalueiden ekologiset yhteydet (Ramboll 2014)
Linnustoselvitys (pesimälinnusto, muuttolinnusto (YVA:ssa Suomen luontotieto 2012 ja 2013,
täydennys Ramboll 2014)
Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti 2012)
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·
·
·
·
·

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, tarkennettu maisemakuvan selvitys (YVA:ssa, Ramboll 2012 ja 2013; päivitetty kaavan yhteydessä, Ramboll 2014, 2015)
Melumallinnus (YVA:ssa, Ramboll 2013; päivitetty kaavan yhteydessä Ramboll 2014)
Varjostusmallinnus (YVA:ssa, Ramboll 2013; päivitetty kaavan yhteydessä Ramboll 2014,
2015)
Tuulipuistoalueen virtuaalimallinnus (Ramboll 2014)
Sosiaalisten vaikutusten arviointi ja asukaskysely (YVA:ssa, Ramboll 2013)Humppila-Urjalan
tuulivoimapuisto. Humppilan lentoaseman esterajoituspintojen tarkastelu. Ramboll Finland Oy
21.3.2014.
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4.

OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET

4.1

Hankkeesta johdetut tavoitteet
Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvän sähkönsiirtoverkoston rakentamisen kaava-alueelle.
Osayleiskaava laaditaan siten, että rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää suoraan
osayleiskaavan perusteella. (MRL 77a §).
Kaava-alue jää tuulivoimaloille, huoltotiestölle ja infrastruktuurille osoitettuja rakennuspaikkoja
lukuun ottamatta nykyiseen maa- metsätalous- virkistyskäyttöön. Voimalaitoksia on tarkoitus rakentaa tuulipuiston alueelle yhteensä 17 kpl, josta 11 Humppilan osayleiskaavan alueelle.
Tavoitteena on mahdollistaa teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta toteuttamiskelpoisen tuulivoimapuiston rakentaminen.

4.2

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja niiden muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin, joista neljä
ensimmäistä koskee suunnittelualuetta:
1. Toimiva aluerakenne
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Valtioneuvoston päätöksen mukaan yleistavoitteet on tarkoitettu sovellettavaksi kaavojen osalta
vain yleispiirteisessä kaavoituksessa. Erityistavoitteita sovelletaan kaikkeen kaavoitukseen, ellei
tavoitteita ole kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavamuotoa.
Kaava-aluetta koskevat mm. seuraavat edellä mainittuihin aluekokonaisuuksiin sisältyvät yleis- ja
erityistavoitteet.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja
edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava
huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten,
että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tarpeet.
Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojeluverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta.

37

HUMPPILAN JA URJALAN
TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnin otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja
riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
4.3

Valtakunnalliset ja maakunnalliset ilmasto- ja energiatavoitteet

4.3.1

EU:n ilmasto ja energiapaketti

Eurooppa-neuvosto on sopinut yhteisestä, kaikkia jäsenmaita koskevasta tavoitteesta vähentää
kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna.
Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n
energian loppukulutuksesta. Tuulivoiman rakentamisella voidaan edesauttaa EU:n ilmasto- ja
energiapaketin tavoitteiden toteutumista.
4.3.2

Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 Suomelle uuden ilmasto- ja energiastrategian, joka käsittelee
ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä varsin yksityiskohtaisesti vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti aina vuoteen 2050 asti. Ilmasto- ja energiastrategian mukaan Suomeen tulee rakentaa vuoteen 2020 mennessä noin 2000 MW edestä tuulivoimaa. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että Suomeen tulee rakentaa noin 700 tuulivoimalaitosta lisää.
4.3.3

Valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko

Suomessa tuulivoimatuotannon kapasiteetti oli 243 MW (08/2012) ja tavoitetasoksi vuonna 2020
on asetettu 2000 MW. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vuositasolla voimakasta lisärakentamista (150–200 MW/vuosi). Valtioneuvoston energiapoliittisessa selonteossa Suomen energiatuotannon tulevista linjauksista on tavoitteena lisätä uusiutuvia energiamuotoja 20 % vuoteen
2020 mennessä. Suomessa tuulivoimatuotannon kapasiteetti on 288 MW (12/2012) ja tavoitetasoksi vuonna 2020 on asetettu 2 000 MW. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi vuositasolla
voimakasta lisärakentamista (150-200 MW/vuosi).
4.3.4

Hämeen maakuntasuunnitelma 2035 ja Hämeen maakuntaohjelma 2011–2014

Häme 2035-maakuntasuunnitelma on maakunnan kehittämisen strateginen väline, joka yhdessä
maakuntakaavan ja -ohjelman kanssa yhdistää ja jäsentää maakunnan kehittämisnäkemyksen ja
toteutusvoiman. Maakuntasuunnitelmassa yhdeksi tulevaisuuden visioksi, myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta, on listattu energiajärjestelmien saneeraus uusiutuviin energialähteisiin pohjaaviksi. (Hämeen liitto 2009)
Maakuntaohjelmassa (2011–2014) mainitaan, että energian tulee olla peräisin uusiutuvista lähteistä ja käytön tulee olla kestävää ja että uusiutuvan energian käyttöönottoa tulee lisätä alueiden käytön toimenpiteillä sekä teknisten sovellutusten tutkimusta lisäämällä. (Hämeen liitto
2010).
Hämeen maakuntaohjelmaan 2011–2014 on kirjattu, että ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen on tärkein maailmanlaajuinen haaste. Vaikka vaikutukset eivät ohjelmakauden
aikana välttämättä esiinny nykyistä dramaattisempana, on ilmastonmuutokseen reagoiminen tärkeä painopiste. Entistä tiukemmat ympäristö- ja ilmastovaatimukset ovat mahdollisuus profiloitua
vähäpäästöisenä ja -hiilisenä maakuntana. Kansallista ilmastostrategiaa toteutetaan maakunnal38
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lisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja rajoittamiseen tähtäävillä hankkeilla. (Hämeen liitto
2010).
4.4

YVA:ssa tutkitut vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyi heinäkuussa 2012, kun hankkeesta
vastaava (Voimamylly Oy) jätti Pirkanmaan ELY-keskukselle YVA-ohjelman, jonka yhteysviranomainen kuulutti.
Hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja on tutkittu YVA-prosessissa ja ne ovat tarkentuneet kaavamenettelyissä. Tarkasteltavat vaihtoehdot on muodostettu siten, että hanke on teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Voimaloiden sijaintiin ovat vaikuttaneet myös viranomaisten
mielipiteet. Tuulivoimaloiden sijoittelulla on pyritty sekä optimoimaan tuulivoimaloilla saavutettava sähköntuotanto että minimoimaan hankeen aiheuttamat ympäristövaikutukset.
Ympäristövaikutusten arvioinnin vaihtoehdot käsittävät seuraavia tuulivoimapuiston osa-alueita:
·

voimaloiden määrä

·

voimaloiden korkeus ja teho

·

tuulivoimapuiston sisäinen sähköverkko

·

tuulivoimapuiston kytkeminen kantaverkkoon

Alueelle laadittavat vaihtoehdot ovat pohjautuneet ympäristövaikutusten arvioinnista saatuihin
tietoihin rakentamisen ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) on tutkittu eri vaihtoehtoja, joista vertailun jälkeen valittiin alueelle parhaiten soveltuva vaihtoehto
pohjaksi kaavaluonnokselle ja edelleen kaavaehdotukselle.
Tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmaa on päivitetty YVA-menettelyn aikana vaikutusarvioiden ja
hankkeen teknistaloudellisen suunnittelun perusteella. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana
pohjoisosa alueesta todettiin toteuttamiskelvottomaksi mm. sosiaalisten ja ympäristövaikutusten
takia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkuvaiheessa, YVA-ohjelmavaiheessa tuulivoimapuiston toteuttamiseksi tutkittiin ns. laajempaa ja suppeampaa vaihtoehtoa. Suunnittelun edetessä
Voimamylly Oy päätti supistaa tuulipuiston aluetta. Urjalan kunta myös päätti supistaa osayleiskaavoitettavaa aluetta Tourunkulman kylän ja sen pohjoispuolisten alueiden osalta. Suunnittelualueen pieneneminen ei vaikuttanut Humppilan kaavoitettavaan alueeseen.
Sähkönsiirron osalta YVA-menettelyssä tarkasteltiin ainoastaan maakaapelointivaihtoehtoa. YVAohjelmavaiheessa esitetty 110 kV ilmavoimajohto todettiin toteutuskelvottomaksi ympäristövaikutusten takia.
YVA-ohjelman nähtävilläolon ja lausuntokierroksen jälkeen yhteysviranomainen kokosi muistutusten ja lausuntojen pohjalta lausunnon arviointiohjelmasta, jonka jälkeen käynnistyi ympäristövaikutusten arviointityö. Arviointitulokset on koottu YVA-selostukseksi.
Vaihtoehtoisina suunnitelmina YVA-selostuksessa esitettiin vaihtoehdot 0 (hanketta ei toteuteta)
ja vaihtoehto 1 (koko tuulipuiston alueelle 21 voimalaa, YVA-ohjelmavaiheen suppeamman vaihtoehdon mukaan). Osayleiskaavaluonnos valmisteltiin samanaikaisesti ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa. Se laadittiin vaihtoehdon 1 eli suppeamman vaihtoehdon perusteella. Tuulivoimaloita siinä oli Humppilan puolelle 13 kpl.
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Kuva 21.

YVA-ohjelmassa tutkittu vaihtoehto 1 (suppeampi). Tuulivoimaloiden paikat YVAohjelmavaiheen mukaisina. Humppilaan esitettiin 15 tuulivoimalaa. Hankealueen rajaus
sinisellä.
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Kuva 22.

YVA-ohjelmavaiheessa tutkittu vaihtoehto 2 (laajempi). Tuulivoimaloiden paikat YVAohjelmavaiheen mukaisina. Humppilaan esitettiin 15 tuulivoimalaa. Hankealueen rajaus
sinisellä.
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4.5

Yhteysviranomaisen lausunto ja sen huomioiminen osayleiskaavaehdotukseen
YVA-menettely päättyi, kun yhteysviranomainen antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta marraskuussa 2013. Lausunto on kaavaselostuksen liitteenä.
Ympäristövaikutusten arviointityön tulosten perusteella jatkettiin hankkeen suunnittelua.
Yhteysviranomaisen lausunnon perusteella on tehty seuraavat selvityksien päivitykset ja täydennykset:
•

Videokuvasovitteet, lisävalokuvasovitteet (Ramboll 2014)

•

Tuulipuiston virtuaalimalli (Ramboll 2014)

•

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen ja vaikutusten arvioinnin täydennys (Ramboll
2014)

•

Ekologiset yhteydet ja linnustovaikutusten arvioinnin täydennys (Ramboll 2014)

•

Humppilan Kaidansuon oletetun Kalasääksen pesän maastotarkastus (Suomen luontotieto
Oy 1/2014)

•

Melumallin päivitys, melutarkastelu tuulidataan perustuen (Ramboll 6/2014)

•

Varjostusmallin päivitys (Ramboll 6/2014)

•

Humppilan lentoaseman esterajoituspintojen tarkastelu (Ramboll 2014)

Selvityksien sisällöt on kuvattu kaavaselostuksessa ja sen liitteissä Videokuvasovitteet ja virtuaalimalli ovat internetissä osoitteessa http://projektit.ramboll.fi/kaavoitus/humppila-urjala/
Yhteysviranomaisen lausunnon perusteella ja täydennettyjen lähtötietoselvityksien perusteella
kaavamääräyksiä tarkennettiin mm. suoluonnon huomioimisen osalta. Tuulivoimaloiden rakentamisen mahdollistavan kaavamerkintää ja -määräystä tarkennettiin mm. melu- ja välkevaikutuksien huomioimisen osalta. Voimaloiden sijoittumiseen ja kaavan rakenteeseen yhteysviranomaisen lausunto ei aiheuttanut muutoksia Humppilan kaava-alueella
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5.

OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

5.1

Osayleiskaavan suunnittelun tarve
Tavoitteena on osayleiskaava, joka mahdollista Humppila-Urjalan tuulivoimapuistosta Humppilan
puolelle suunniteltujen tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvän sähkönsiirtoverkoston ja mahdollisesti sähköaseman rakentamisen kaava-alueelle, ja että rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan
myöntää osayleiskaavan perusteella (MRL 77a §).
Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 77 b §):
1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;
2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön;
3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.

5.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Yleiskaavan vireilletulosta päätettiin Humppilan kunnanhallituksessa 16.4.2012 § 94.

5.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Kaavan aloitusvaiheessa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on kerrottu
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty kaavatyön aikana toukokuussa 2013 ja elokuussa 2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaselostuksen liitteenä 1.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä kaavan vireilletulosta alkaen
(20.8.2012).
OAS:sta saatiin lausunnot Länsi-Suomen Sotilasläänin esikunnalta, Pirkanmaan liitolta, Hämeen
liitolta, Museovirastolta, Tukesilta, Fingridiltä, Trafilta, Forssan kaupungilta, Tourun maa- ja kotitalousseuralta / Tourun kylätoimikunnalta. Varsinais-Suomen liitolla ei ollut aihetta antaa lausuntoa ja Pirkanmaan ELY antoi palautteen OAS:sta viranomaisneuvottelussa. OAS:sta ei saatu mielipiteitä asukkailta tai muilta osallisilta.
OAS:sta saatujen lausuntojen perusteella OAS:aan on täydennetty mm. kulttuuriympäristökohteiden ja maakuntakaavojen tietoja sekä lueteltu tarkemmin YVA-prosessin erillisselvityksiä. Lisäksi osallisten listaa päivitettiin ja arvioitavia vaikutuksia täsmennettiin.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja tuulivoimaosayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteinen yleisötilaisuus pidettiin 30.8.2012 Tourun talolla. Yleisötilaisuuteen osallistui yhteensä n. 120 henkilöä. Yleisötilaisuudessa käytiin läpi YVA-menettelyä yleisesti, esiteltiin
laadittu YVA-ohjelma. Kaavoituksen osalta käytiin läpi kaavoituksen lähtötietoja ja kaavanprosessin etenemistä. Osallisille kerrottiin, miten kaavaprosessi linkittyy ympäristövaikutusten arviointiin (YVA), miten ja missä vaiheessa on mahdollista vaikuttaa ja antaa palautetta sekä YVA:sta
että kaavasta. Tilaisuudessa oli mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella kaavasta.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja tuulivoimaosayleiskaavaluonnosten yleisötilaisuudet
pidettiin Urjalassa 13.8.2013 ja Humppilassa 14.8.2013. Humppilan yleisötilaisuuteen osallistui
44 henkilöä.

43

HUMPPILAN JA URJALAN
TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

Kuva 23.

Yleisötilaisuus 30.8.2012 Tourun kylätalolla

Kuva 1.

Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavojen rajaukset kaavojen
vireilletulovaiheessa YVA-ohjelmassa esitetyn laajemman vaihtoehdon mukaisena.
Osayleiskaava-alueiden alustavat rajaukset punaisella, kuntien välinen raja violetilla, Urjalan tuulivoimaosayleiskaava kuntarajan pohjoispuolella ja itäpuolella. YVA:n ns. hankealueen rajaus pistekatkoviivalla.
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5.3.1

Asukaskysely / sidosryhmätyöskentely

Kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ovat tukeneet YVA-prosessia järjestetty asukaskysely
alkuvuonna 2013 sekä maaliskuussa 2013 järjestetty työpaja. Hankkeesta vastaava on esitellyt
hanketta maanomistajille henkilökohtaisesti vuosien 2011–2013 aikana. Lisäksi kyläyhdistysten
kanssa on pidetty keskustelutilaisuus alkuvuodesta 2013.
Asukaskysely toteutettiin tammikuussa 2013. Asukaskyselyn yhteydessä vastaanottajille toimitettiin lyhyt hankekuvaus ja havainnekuvia. Kyselylomake postitettiin yhteensä tuhanteen talouteen siten, että lähimmillä alueilla (alle 2 km hankealueen rajasta) tavoitteena oli jakelu joka talouteen ja 2–10 kilometrin säteellä hankealueesta jakelu toteutettiin satunnaisotannalla. Vastauksia palautui määräaikaan mennessä 242. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 24,2 %, mikä
on tavanomainen suurehkolla jakelulla toteutettaville postikyselyille.
Jakelu perustui Väestörekisterikeskuksen tietokannasta teetettyyn osoitepoimintaan. Osoitteet
eivät missään vaiheessa tulleet hankevastaavan tai konsultin tietoon, vaan aineistojen postitus
tapahtui Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppanin toimesta. Asukkailta saatiin palautetta
siitä, että lomake ei ollut tavoittanut kaikkia lähialueiden asukkaita. Mahdollisia syitä ovat esimerkiksi osoitteenluovutuskielto tai muutokset osoitetiedoissa.
Asukaskyselyssä selvitettiin alueiden vastaajien näkemyksiä hankealueen ja sen lähiympäristön
nykytilasta ja käytöstä.
YVA:ssa tehtävään ja myös kaavan yhteydessä tehtävään sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyen järjestettiin maaliskuussa sidosryhmätyöpaja, jonne kutsuttiin hankealueella ja sen ympäristössä toimivien yhdistysten edustajia. Työpajaan osallistui 13 henkilöä. Heille esiteltiin hanketta,
jonka jälkeen osallistujat tutustuivat hankealueen karttoihin ja havainnekuviin maisemavaikutusten kokemisen arvioimiseksi ja keskustelivat kahdessa pienryhmässä alueen käytöstä ja nykytilasta, hankkeen vaikutuksista, haitallisten vaikutusten lieventämisestä ja vuorovaikutuksesta
hankkeeseen liittyen.
5.4

Kaavaluonnos
Valmisteluvaiheen kuulemisen aineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä 20.6. – 12.9.2013.
Kaavaluonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus yhdessä YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuuden
kanssa. Yleisötilaisuus pidettiin Humppilan kunnantalolla 14.8.2013. Yleisötilaisuuteen osallistui
yhteensä 44 henkilöä. Yleisötilaisuudessa käytiin läpi YVA-menettelyä yleisesti sekä suunnitellun
tuulivoimapuistohankkeen tämän hetkistä tilannetta. Tilaisuudessa esiteltiin YVA-selotuksen keskeisimmät arviointitulokset ja niiden pohjalta laadittu kaavaluonnos. Osallisille kerrottiin, miten
tuulivoimaosayleiskaava etenee tämän jälkeen, ja miten ja missä vaiheessa osallisilla on mahdollista vaikuttaa ja antaa palautetta sekä YVA-selostuksesta että kaavaluonnoksesta. Tilaisuudessa
oli mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella kaavasta.
Humppilan tuulivoimaosayleiskaavaluonnos pohjautui YVA:ssa tutkittuun vaihtoehtoon 1, jossa
Humppilaan sijoittui 13 tuulivoimalaa sekä sähköasema. Voimaloiden korkeudeksi kaavaluonnoksessa esitettiin 140 m.
Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Digitalta, Elenialta, Forssan kaupungilta, Hämeen ELYkeskukselta, Hämeen liitolta, Länsi-Suomen Sotilasläänin esikunnalta, Museovirastolta, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiriltä, Pääesikunnalta, Tourun maa- ja kotitalousseuralta / Tourun kylätoimikunnalta, Trafilta. Lausunnon antaneista seuraavilla ei ollut kaavaluonnoksesta huomautettavaa: Akaan kaupunki, Fingrid, Hämeenlinnan kaupunki, Jokioisten kunta, Loimaan kaupunki,
Punkalaitumen kunta, Sastamalan kaupunki, Satakuntaliitto, Tukes, Urjalan kunta, Ypäjän kunta
ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos.
Kaavaluonnoksesta annettiin 17 kpl yksityisten mielipiteitä. Kaavaluonnoksen mielipiteissä pääosa palautteista kohdistui tuulivoimaloiden aiheuttamiin melu- ja välke sekä maisemavaikutuksiin, vaikutuksiin luontoon ja luonnonympäristöön sekä tuulivoimaloiden rakentamisen aikaisiin
liikennevaikutuksiin ja tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeisiin virkistysmahdollisuuksiin alueilla.
Asukkaat toivoivat voimaloiden sijoittumista huomattavasti kauemmaksi asunnoista kuin
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osayleiskaavaluonnoksessa oli esitetty. Myös vaikutukset tuulivoimaloiden toiminnan päättymisen
jälkeen herättivät kysymyksiä
Koosteet saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoittajan vastine on kaavaselostuksen
liitteenä.

Kuva 24.

5.5

Kaavaluonnos (nähtävillä 20.6. – 12.9.2013)

Kaavaehdotus
Suunnitelmaa tarkistettiin luonnosvaiheessa saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä yhteysviranomaisen lausunnon ja tehtyjen lisäselvityksien perusteella osayleiskaavaehdotukseksi. Kaavaan tehtiin luonnosvaiheen jälkeen seuraavat muutokset:
-

Kaavaselostuksen lähtötietoja ja vaikutusten arviointeja täydennettiin maiseman, melun,
välkkeen ja luontoasioiden osalta

-

Kaava-asiakirjoissa olevaa havaintomateriaalia päivitettiin ja täydennettiin, kaavaselostuksen kuvamateriaalia täydenneltiin.

-

Kaavaehdotuksessa kaikki tuulivoimalat osoitettiin säädettäviksi (tv-1) ja kaavamääräystä tarkennettiin melun osalta.
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-

Maininta puolustusvoimien toiminnan turvaamisesta siirrettiin kaavan yleismääräyksistä
tuulivoimalan alueen osoittavaan määräykseen (tv-1) Puolustusvoimien lausunnon perusteella.

-

Suoalueille osoitettuihin luo-1 -merkintöihin lisättiin määräys suoluonnon huomioimisesta
ELY:n lausunnon ja täydennettyjen luontoselvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella.

-

Voimalalta 12 länteen osoitettu maakaapelivaraus poistettiin tarpeettomana

-

Kaavassa osoitetut muinaismuistokohteen numeroitiin. Muinaismuistokohteiden kaavamääräystä tarkennettiin Museoviraston lausunnon esittämällä tavalla.

-

Ohjeellinen sähköasema poistettiin tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvien sähkönsiirtosuunnitelmien tarkennuttua.

-

Ohjeellisia tielinjauksia tarkistettiin.

-

Tourunkulmantien seututie- merkintä muutettiin yhdystie –merkinnäksi.

-

Olemassa olevat loma-asunnot (RA) muutettiin symbolimerkinnöiksi (ra).

-

Kaavan yleismääräyksiin lisättiin, että " Tuulivoimaloiden toteutuksessa on otettava huomioon erityisesti maisema ja pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia."

-

Uudisrakentamiseen liittyen lisättiin määräys: "Uusia asuin- ja loma-asuinrakennuksia tai
muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa alueille, joilla asetuksessa määriteltyjen melun ohjearvojen mukaiset melutasot voivat ylittyä."

-

Kaavan lisättiin määräys pesimälinnuston huomioimisesta rakentamisen aikana.

-

Kaavakartan merkinnät ja määräysosion merkinnät ja määräykset tarkistettiin vastaamaan toisiaan.

-

Kaavaan lisättiin määräys tuulivoimaloiden purkamisesta ja rakennuspaikan ympäristön
ennallistamisesta tuulivoimaloiden käytön päätyttyä.

Kaavaehdotuksessa esitetään 13 ohjeellista tuulivoimalan paikkaa. Kaavamerkinnät ja määräykset on kuvattu tarkemmin kohdassa 6.1. Merkintöjä ja määräyksiä on päivitetty kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. Tehdyt muutokset on kuvattu luvuissa 5.6 ja 9.
Kaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 8.9. – 8.10.2014 väliseksi ajaksi.
Kaavaehdotuksesta järjestettiin kaavoittajan vastaanottopäivä 17.9.2014 Humppilan kunnantalolla. Tilaisuudessa oli myös tuulivoimatoimijan (Voimamylly Oy) edustaja. Tilaisuudessa osallisilla
oli mahdollista kysellä ja keskustella kaavaan ja kaavan toteuttamiseen eli tuulivoimapuiston rakentamiseen ja toimintaan liittyvistä asioista. Tilaisuudessa kävi noin 25 osallista.
Kaavaehdotuksesta saatiin 17 kirjallista muistutusta ja 21 lausuntoa. Kaavaehdotuksen muistutuksissa pääosa palautteista kohdistui tuulivoimaloiden aiheuttamiin vaikutuksiin (melu, välke,
maisema, luonto). Palautetta annettiin myös tuulivoimaloiden mahdollisista vaikutuksista kiinteistöjen arvoon. Asukkaat toivoivat voimaloiden sijoittumista huomattavasti kauemmaksi asunnoista
kuin osayleiskaavaluonnoksessa oli esitetty.
Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen saatu palaute käsiteltiin kunnassa ja siihen laadittiin
vastineet. Koosteet saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastine on kaavaselostuksen liitteenä.
Ehdotusvaiheessa saadun palautteen perusteella suunnitelmaan voidaan tarvittaessa tehdä vähäisiä muutoksia, jonka jälkeen se asetetaan Humppilan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi. Jos kaavaan tehtävät muutokset ovat vaikutuksiltaan merkittäviä, kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.
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Kuva 25.

5.6

Kaavaehdotus (nähtävillä 8.9. – 8.10.2014)

Muutokset osayleiskaavaehdotukseen
Kaavaehdotuksessa saatujen lausuntojen ja muistutusten sekä samanaikaisesti vireillä olleen Urjalan puoleisen tuulivoimaosayleiskaavaan tehtyjen muutoksien perusteella osayleiskaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:
-

Kaava-alueen pienentäminen. Kaavan ulkopuolelle rajattiin alueet, joiden maankäyttöä ei
ole tarkoituksenmukaista ratkaista kaavalla, jonka päätarkoitus on ohjata tuulivoimarakentamista.

-

Voimaloiden nro 20 ja 21 poistaminen sekä Kangasniementien loppuosasta huoltotieyhteysvarauksen poistaminen ja tien osoittaminen nykyisenä tielinjauksena

-

Kaitasuon alueelle haetun ja myönnetyn turvetuotantoluvan sekä soidensuojeluohjelman
keskeneräisyyden vuoksi Kaitasuon luo-1 rajauksen poistaminen

-

Voimalan 10 itäpuolelle johtaneen maakaapelivarauksen poistaminen

-

Voimalan 4 lähellä ohjeellisen maakaapelireitin siirtäminen tien varteen
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-

Voimaloiden 1, 4 9 ja 10 vähäiset siirrot ja rakennusalojen rajauksien tarkistaminen siten, että kunkin tuulivoimalan alue on kokokaan yhden kiinteistön alueella

-

Tottamussuontien alkupäästä huoltotieyhteysvarauksen poistaminen ja tien osoittaminen
nykyisenä tielinjauksena.

-

Kaavamerkintöjen ja -määräyksien tarkentaminen
o meluarvojen lisääminen (tv-1 -määräys ja yleismääräys)
o ilmailulakiin viittaavan pykälän päivittäminen ajantasalle (tv-1 -määräys)
o pesimälinnuston määräyksen tarkentaminen

-

Kaavan yleismääräyksiin lisättiin määräys turvallisuusselvityksestä ja pelastusviranomaisen lausuntopyyntötarpeesta

-

Kaavan rajauksen myötä kaava-alueen ulkopuolelle jääneiden merkintöjen ja määräyksien poistaminen

-

Kaavaselostuksen tarkistaminen ja täydentäminen ekologisten yhteyksien, linnustovaikutusten ja yhteisvaikutusten osalta sekä turvetuotantoalueen merkitsemisen, kaavaalueen rajauksen pienenemisestä johtuneiden muutosten osalta.

Kaavaan jääneeseen alueeseen ei ole tehty sellaisia oleellisia muutoksia, jotka edellyttäisivät
kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Tehtyjen muutosten voidaan katsoa olevan
lähinnä teknisluontoisia tarkistuksia ja osallista saatujen palautteiden mukaisia.
MRA 32 §

Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja
niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.

Muutokset on kuvattu tarkemmin viimeisessä luvussa 9 Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen
tehdyt tarkistukset.
5.7

Viranomaisyhteistyö
Humppilan ja Urjalan kuntien yhteinen viranomaisten työneuvottelu pidettiin 17.12.2012 Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tampereella.
Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 8.2.2013 Hämeen ELY-keskuksessa
Hämeenlinnassa.
Kaavasta on pyydetty aloitus-, luonnos- ja ehdotusvaiheissa viranomaislausunnot.
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6.

OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

6.1

Kaavan rakenne
Kaava-alue on kooltaan noin 14,7 km². Suurin osa alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M), jolla sallitaan vain maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakentaminen.
Asuinrakennusten alueet on osoitettu pientaloalueiksi (A) ja maatilakeskusten alueiksi (AM) ja
loma-asuntojen alueet loma-asuntoalueiksi (RA). Yksittäiset loma-asunnot on osoitettu symbolimerkinnällä (ra).
Tuulivoimaloiden rakennusaloja ja ohjeellisia paikkoja on osoitettu yhteensä 11 kpl.
Kaavassa ei ole mitoitettu eikä osoitettu rakennusoikeuksia eikä uusia rakennuspaikkoja. Muu
kuin tuulivoimarakentaminen perustuu yleiskaavan lisäksi kunnan rakennusjärjestykseen.

6.1.1

Aluevaraukset ja kohdemerkinnät

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Alueella
sallitaan vain maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakentaminen. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-1).
Valtaosa suunnittelualueesta on tavanomaista maa- ja metsätalousaluetta. Kaavan yleismääräyksien mukaan: "Uusia asuin- ja loma-asuinrakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei
saa sijoittaa alueille, joille voi aiheutua ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen 4/2012 keskiäänitasojen ylittävää melua (asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB, lomaasuntoalueilla päiväaikaan 40 dB ja yöaikaan 35 dB)."

Maatalousalue.
Merkinnällä osoitetaan maatalouteen soveltuvia alueita, kuten peltoalueita. Alueella
on sallittua vain viljelytuotteiden varastointia palvelevien rakennusten rakentaminen. Alueella ei sallita maisemakuvaa turmelevia maanrakennustoimenpiteitä.
Mahdollisuuksien mukaan rakentamisen on liityttävä olemassa oleviin muihin rakennusryhmiin siten, että metsätalouden reunat säilyvät ehyinä eikä uudisrakennuksia sijoiteta peltoalueille.

Pientalovaltainen asuntoalue.
Rakennusoikeus on Humppilan rakennusjärjestyksen mukainen.

Maatilan talouskeskus.
Alueelle saa rakentaa maatilan talousrakennuksia ja enintään kaksi asuinrakennusta.
Rakennusoikeus on Humppilan rakennusjärjestyksen mukainen.

Loma-asuntoalue.
Merkinnällä on osoitettu useamman loma-asunnon muodostamat loma-asuntoalueet. Rakennusoikeus on Humppilan rakennusjärjestyksen mukainen.
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Olemassa oleva loma-asunto.
Rakennuksen korjaaminen ja vähäinen laajentaminen on sallittua.
Merkinnällä on osoitettu yksittäiset loma-asunnot.

Tuulivoimalan alue.
Merkinnällä osoitetaan alue, jolle on mahdollista rakentaa tuulivoimala.
Tuulivoimalan tornin korkeus saa olla enintään 145 metriä ja kokonaiskorkeus ei
saa ylittää 210 metriä. Tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue on huoltoaluetta
lukuun ottamatta maisemoitava rakentamisen jälkeen.
Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemusten liitteenä tulee olla melu- ja varjostusselvitykset valitulla voimalatyypillä. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee varmistaa, etteivät voimalat aiheuta ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen
4/2012 keskiäänitasojen ylittävää melua (asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB, loma-asuntoalueilla päiväaikaan 40 dB ja yöaikaan 35 dB).
Ennen kunkin tuulivoimayksikön rakentamista on haettava ilmailulain (864/2014)
158 §:n mukainen lentoestelupa.
Aluetta suunniteltaessa ja rakennus- ja toimenpidelupia käsiteltäessä tulee turvata
Puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä, valvontasensoreista ja
radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. Tuulivoimaloiden maanpäällisiä
rakenteita ei saa toteuttaa ilman puolustusvoimien lupaa.

Ohjeellinen tuulivoimalan sijainti ja alue, jossa tuulivoimalan lavat voivat yltää
alimmillaan 60 metrin korkeudessa.
Merkinnän yhteydessä on numero, joka kertoo suunnitellun tuulivoimalan numeron.

Maisemallisesti arvokas alue.
Merkinnällä on osoitettu Venäjän-Myllynkulman kulttuurimaisema.

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat aiheuttaa riskin
pohjaveden laadulle tai määrälle.
Merkinnällä on osoitettu kaava-alueella oleva Kangasniemen pohjavesialue.
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnällä osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue;
luonnontilainen suo. Alueen luonnontilaa muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä.
Alueen läheisyyteen sijoittuvalla rakentamisella ei saa aiheuttaa suoalueen vesitasapainoon kohdistuvia vaikutuksia. Alueella ei saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka
saattavat vaarantaa alueen luontoarvoja. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.
Merkinnällä on osoitettu Tottamussuo. Tottamussuo on todettu luonnonsuojelullisesti arvokkaaksi. Alueen huomionarvoiseen lajistoon lukeutuu mm. Suomen kansainvälinen vastuulaji pallorahkasammal. Suon ojittamattomalla alueella esiintyy myös muuta edustavaa keidasrämeen kasvillisuutta.

Soran- ja hiekanottoalue.
Sora- ja hiekka-aineksen otossa tulee kiinnittää erityistä huomiota tuulivoimaloiden
ja ainestenoton yhteensovittamiseen ja ainestenoton maisemallisiin vaikutuksiin.
Alueen toteutuksen tulee perustua riittävään luontoselvitykseen ja ympäristövaikutusten arviointiin. Alueen jälkihoitotavoitteena on metsätalous.

Maakuntakaavan mukainen kalliokiviaineksen ottoalue.
Maakuntakaavan mukainen kalliokiviaineksen ottoalue. Kiviainesten otossa on erityisesti huomioitava oton vaikutukset asutukseen, loma-asutukseen, maisemaan,
luonnonolosuhteisiin ja tuulivoimaloihin.

Ohjeellinen ulkoilureitti.
Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukainen ulkoilureitti.

Valtatie.
Merkinnällä on osoitettu Kaava-alueeseen rajautuvat valtatiet 9 ja 2.

Yhdystie.
Tourunkulmantie (maantie 13581) on osoitettu yhdystienä.

Nykyinen tielinjaus.
Merkinnällä on osoitettu tuulivoimaloiden huoltoteinä toimivat nykyiset tieyhteydet, joihin ei
kohditus muutos- tai parantamistoimenpiteitä tuulivoimalan rakentamisesta johtuen.
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Ohjeellinen uusi tai merkittävästi parannettava tielinjaus.
Merkinnällä osoitetaan ohjeellinen uusi tai merkittävästi parannettava tieyhteys.
Uusien teiden ja parannettavien tieyhteyksien suunnittelussa tulee ottaa huomioon
vaikutukset luonnonarvoihin.
Tuulivoimalan rakentamisen jälkeen yhteydet toimivat tuulivoimaloiden huoltoteinä. Suurin osa
alueen teistä on parannettavia tai merkittävästi parannettavia.

6.1.2

Sähkönsiirto

Ohjeellinen maakaapeli.
Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset maakaapeliyhteydet. Maakaapelit tulee sijoittaa
ensisijaisesti teiden yhteyteen. Uusien sähkölinjojen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon vaikutukset luonnonarvoihin.
Tuulivoimalat kytketään kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan sähköasemaan maakaapeleilla.
Maakaapelit pyritään asentamaan alueella kulkevien teiden viereen. Asennustyö tehdään pääasiassa teiden rakentamisen ja kunnostamisen yhteydessä.

6.1.3

Yleiset määräykset

Kaava-alueella on voimassa jokamiehenoikeudet.
Tuulivoimaloiden toteutuksessa on otettava huomioon erityisesti maisema ja pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia.
Tuulivoimaloiden ja tieyhteyksien rakentamisessa on erityisesti huomioitava rakentamisen aikainen vaikutus pesimälinnustoon. Petolintujen pesäpaikoilla tulee välttää toimenpiteitä ja häiriöitä
pesintäaikana.
Rakennusluvassa tulee määrätä suojelukohde merkittäväksi maastoon, mikäli rakentamistoimenpiteet voivat vaarantaa sen säilymisen.
Tuulivoimaloita koskevan rakennuslupahakemuksen yhteydessä on laadittava turvallisuusselvitys.
Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää pelastusviranomaisen lausunto.
Uusia asuin- ja loma-asuinrakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa
alueille, joille voi aiheutua ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen 4/2012 keskiäänitasojen
ylittävää melua (asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB, loma-asuntoalueilla päiväaikaan 40 dB ja yöaikaan 35 dB).
Tuulivoimaloiden käytön päätyttyä tuulivoimatoimijan on purettava voimalat rakennusvalvonnan
määräämässä kohtuullisessa ajassa ja rakennuspaikka ympäristöineen on ennallistettava suunnitelman mukaisesti.
Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää tasoa +552 metriä (mpy).
Tätä osayleiskaavaa saa käyttää osayleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan
myöntämisen perusteena (MRL 77 a §).
Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n nojalla määrätään, että osayleiskaava-alue on suunnittelutarvealuetta.
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7.

KAAVAN VAIKUTUKSET
Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan ennakkoon toteuttamisen merkittävät vaikutukset tehtäessä
kaavaa koskevia ratkaisuja. Vaikutusten arvioinnissa kaavan vaikutuksia verrataan nykytilaan.
Kaavan vaikutusten arvioinnista on säädetty maankäyttö ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa
MRL 9 § ja MRA 1 §.
Vaikutusarvioinnin toteuttaminen pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. ”Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä
suunnitelmien ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia” (MRL 9 §).
Kaavan suunnittelualue rajautuu samanaikaisesti vireillä olevaan tuulivoimaosayleiskaavaan Urjalan puolella, joten vaikutuksia on osin arvioitu sen pohjalta, jos molemmat kaavat toteutuvat.
Vaikutusten arvioinnin perustana on käytetty samanaikaisesti laadittua ympäristövaikutusten arviointia (YVA), joka perustuu lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen selvityksiä on täydennetty ja niiden myötä kaavan vaikutusarviointia täydennetty.
Hankkeen vaikutukset ovat osittain pysyviä, osittain väliaikaisia ja osittain vain rakentamisen aikaisia. Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti virkistyskäyttöön ja liikenteeseen. Pysyviä vaikutuksia aiheutuu mm. maisemalle ja linnustolle.

7.1

Vaikutusalue
Jokaisella vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalue. Osa vaikutuksista rajoittuu rakennuskohteiden läheisyyteen ja osa levittäytyy laajemmalle alueelle. Tästä johtuen tarkastelualueen laajuus
riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta.
Vaikutukset maisemaan: Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset voivat näkyä sekä lähi- että
kaukomaisemassa. Lähimaisemavaikutuksia on tarkasteltu noin kuuden kilometrin etäisyydelle
saakka. Hankkeen voimakkaimmat maisemavaikutukset kohdistuvat lähimaisemaan ja hankealuetta lähimpänä sijaitsevalle asutukselle hankealueella tai hankealueen ympäristössä. Lähimaisema-arvioinnissa huomioidaan myös rakentamisaikaiset vaikutukset sekä teiden ja sähköverkon
vaikutukset Kaukomaisemavaikutusten tarkastelualue on laaja, se kattaa tuulivoimapuiston ympäristön noin 15 kilometrin säteellä.
Voimaloiden valon vilkkuminen ja voimaloiden aiheuttama vilkkuva varjostus : Vaikutukset tarkastellaan siinä laajuudessa, jolla laskelmat osoittavat hankkeella olevan välkevaikutuksia.
Luontovaikutukset: Vaikutukset rajataan ensisijaisesti 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 lintujen muuttoreittejä.
Meluvaikutukset: Vaikutukset tarkastellaan siinä laajuudessa, jolla laskelmat osoittavat hankkeella olevan meluvaikutuksia.
Maankäyttö: Yhdyskuntarakennetta tarkastellaan hankealuetta laajempana kokonaisuutena.
Virkistyskäytön kannalta tarkastelu kohdistetaan pääasiassa hankealueeseen.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen: Vaikutuksia tarkastellaan laajemmalla
alueella, mutta keskeisin huomio kohdistuu noin viiden kilometrin säteelle tuulivoimapuistosta.

7.2

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Kaava-alue sijoittuu metsätalousvaltaiselle alueelle. Kaava-alueella sijaitsee loma-asuntoja ja vakituisia asuntoja sekä maatilojen talouskeskuksia. Kaava-alueen läheisyydessä mm. Tourunkulman alueella sijaitsee asuin- ja lomarakennuksia. Alue sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella eikä alueelle sijoitu yhdyskuntarakenteelle tärkeitä toimintoja.
Kaava-alue säilyy edelleen pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueena. Alueen nykyisten maankäyttömuotojen osalta kaava pääsääntöisesti vahvistaa toteutuneen tilanteen. Kaa54
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va-alueen pääkäyttötarkoitukseksi on osoitettu maa- ja metsätalous. Kaava-alueella olevat maatilat, asunnot ja loma-asunnot on merkitty kaavan toteutuneen tilanteen mukaan. Tuulivoimaloiden rakentaminen parantaa metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä alueella. Tuulivoimaloille
rakennettua tieverkkoa voidaan käyttää puiden kuljettamiseen ja tuulivoimalan rakennuskenttää
varastointiin.
Voimalaitokset, huoltotiet ja maakaapelit vaativat aluevarauksia ja laajentavat siten teknisen
huollon verkostoja. Kaavassa osoitetun maankäytön toteutuminen, kuten tuulivoimaloiden alueen
rakentaminen ei edellytä yhdyskuntarakenteen hajauttamista, eikä uusien asuin-, virkistys- tai
palvelualueiden toteuttamista. Kaavan toteutumisesta ei siten aiheudu merkittäviä yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia.
Osayleiskaava ei ole ristiriidassa voimassa olevien maakuntakaavojen kanssa. Osayleiskaavassa
osoitetut kaavamerkinnät ja -määräykset ovat maakuntakaavojen mukaiset. Kanta-Hämeen 1.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu mahdollisen tuulivoimapuiston likimääräinen alue (se-1). Osayleiskaavan alue on rajattu siten, että Kanta-Hämeen maakuntakaavassa
osoitettu geologisesti arvokas alue säilyy koskemattomana. Osa tuulivoimaloista sijoittuu siten,
että ne voivat rajoittaa mahdollisen kalliokiviaineksen ottoalueen laajuutta. Maakuntakaavassa
kallionlouhinta-alueiden aluerajaukset ovat vyöhykkeenomaisia muodostumaa rajaavia. Jokaisen
kalliokiviainesottohankkeen yhteydessä tulee selvittää luonto- ja laatuselvityksiin perustuen varsinaisen ottotoiminnan alueen rajaus. Alueen lähellä olevat tuulivoimalat voivat osaltaan rajoittaa
mahdollisen kalliokiviaineksen ottoalueen laajuutta. Soran- ja hiekanottoalueen reunaan sijoittuvan tuulivoimalan merkitystä mahdollisen ottoalueen laajuuteen voidaan pitää vähäisenä.
Maakuntakaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti on yhä toteutettavissa.
Hämeen liitossa on vireillä 2. vaihemaakuntakaavan laatiminen. 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus on ollut nähtävillä 26.1. – 27.2.2015. Ehdotuksessa osayleiskaava-alue on esitetty tuulivoimaloiden alueeksi (tv).
Tuulipuiston toteuttaminen ei edellytä yhdyskuntarakennetta hajauttavien uusien liikenneväylien
toteuttamista tai muutoksia päätieverkkoon. Alueen sisällä käytetään ensisijaisesti jo olemassa
olevia yksityis- ja metsäteitä, jotka kunnostetaan ja hoidetaan tuulipuiston elinkaaren ajan pääsääntöisesti tuulivoimatoimijan kustannuksella. Tarvittavien uusien teiden määrä on suhteellisen
pieni ja vaikutusta voidaan pitää koko hankkeen mittakaava huomioiden merkitykseltään vähäisenä.
Tuulivoimalan rakentaminen edellyttää noin 4000 – 5000 m² laajuista tasaista aluetta. Rakennuspaikkojen tasaista avointa aluetta on mahdollista hyödyntää sopimusten mukaan esimerkiksi
matalien puiden kasvattamiseen tai muuhun sopimuksen mukaiseen käyttöön.
Alueelta voidaan liittyä olemassa olevaan 110 kV sähköverkkoon eikä uusia johtokäytäviä tarvitse
rakentaa. Sähkönsiirtoa varten rakennettava sähköasema sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle.
Voimaloilta sähköasemalle on rakennettava maakaapelit, jotka voidaan sijoittaa maan alle voimaloille johtavien huoltoteiden yhteyteen. Sähkönsiirron järjestäminen ei edellytä kaavoitusta, mutta sähkönsiirtoa varten tarvittavat yhteydet merkitään kaavaan ja otetaan huomioon alueen
muun maankäytön suunnittelun yhteydessä.
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Kuva 26.

7.3

Suunnitellut maakaapelireitit ja yhteydet kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevalle sähköasemalle

Vaikutukset vakituiseen ja loma-asumiseen
Alueen nykyinen maankäyttö asumisen ja loma-asumisen suhteen voi jatkua ennallaan. Tuulivoimalat on sijoitettu niin, että niistä ei aiheudu haitallisia melu- tai välkevaikutuksia. Alueelle
suunniteltujen tuulivoimaloiden etäisyys lähimmästä asunnosta on vähintään 600 metriä ja lähimmästä loma-asunnosta vähintään 850 metriä.
Kaavamääräyksellä tv-1 on varmistettu, etteivät ympäristöministeriön ohjeen (4/2012) mukaiset
melun suunnitteluohjearvot ylity.
Meluvaikutuksia on tarkemmin käsitelty luvussa 7.22 ja välkevaikutuksia luvussa 7.23.

7.4

Vaikutukset työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan sekä palveluihin
Tuulipuiston rakentaminen on merkittävä investointi. Sillä on laajat vaikutukset seutukunnan ja
Suomen talouselämään.
Rakentamisen aikana työllisyysvaikutuksia muodostuu maanrakennustöistä, kuljetuksista, asennustyöstä ja palveluista. Käytön aikana työllistävät huoltoon ja käyttöön sekä niihin liittyvät palvelut. Mikäli Humppila-Urjalan tuulivoimapuiston työllistävät vaikutukset ovat samansuuruiset
kuin Euroopassa keskimäärin, tarkoittaisi tämä noin 16–40 uutta työpaikkaa. Työpaikkoja on arvioitu syntymän mm. kunnossapito- ja huoltoalalle. Näillä aloilla työllistävä vaikutus kestää läpi
tuulivoimalan käyttöiän. Toteutuessaan tuulivoimahanke voi osaltaan lisätä myös muuta alan teollisuutta, sekä mahdollistaa uudenlaisen toiminnan kehittymistä Humppilan ja Urjalan seudulla,
liittyen muun muassa tuulivoimalan osien rakentamiseen tai alaan liittyviin palveluntarjoajiin.
Tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen nykyisiin elinkeinoihin tai työpaikkoihin,
kuten maatiloihin.
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7.5

Vaikutukset virkistykseen
Kaava-alueen nykyinen virkistyskäyttö ei vaarannu tuulivoimaloiden myötä, mutta joitakin muutoksia voi aiheutua erityisesti rakentamisen aikana. Rakentamisen aikana joudutaan rajoittamaan
ihmisten liikkumista rakennustyömaalla. Vaikutus on paikallinen ja tilapäinen.
Virkistyskäyttöä voivat häiritä maiseman ja äänimaailman muuttuminen, varjostus, tuulivoimaloiden rakentamistöistä aiheutuvat häiriöt tai rakentamisen aiheuttamat muutokset ympäristössä.
Jokamiehen oikeudet ovat alueella edelleen voimassa ja marjastus, sienestys ja metsästys ovat
alueella mahdollista edelleen. Myönteisenä vaikutuksena voidaan pitää sitä, että huoltotiet voivat
helpottaa alueella kulkemista esimerkiksi metsänhoitoon liittyen. Alueen virkistyskäyttö on pääasiassa lumettomana aikana ja alueella kuljetaan vähemmän talviaikaan.
Toisaalta tuulivoimaloiden rakentaminen voi lisätä kansalaisten kiinnostusta aluetta kohtaan.
Tuulivoimalat on lähtökohtaisesti pyritty sijoittamaan siten, ettei niiden rakentaminen vaaranna
esimerkiksi maakuntakaavassa tai inventoinneissa arvokkaiksi merkittyjä luontokohteita tai Natura-aluetta.

7.6

Vaikutukset liikenteeseen, liikenteen järjestämiseen ja liikenneturvallisuuteen
Suunnitellun maankäytön liikenteen järjestäminen ei edellytä muutoksia alueelliseen päätieverkkoon. Alueen sisällä käytetään ensisijaisesti jo olemassa olevia teitä, jotka kunnostetaan ja hoidetaan tuulipuiston elinkaaren ajan pääsääntöisesti tuulivoimatoimijan kustannuksella. Rakennettavat ja parannettavat tiet vaikuttavat pysyvästi liikenteen sijoittumiseen alueella. Kangasniementietä parannetaan vain alkuosalta, joten Tourunkulmantielle suuntautuvan läpiajoliikenteen ei
oleteta lisääntyvän nykyisestä.
Tuulivoimapuistolla ei ole toiminnan aikaisia vaikutuksia liikenteeseen. Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautolla ja huoltokäyntejä odotetaan olevan
noin kolme vuodessa jokaista voimalaitosta kohti. Tuulivoimaloiden toiminnan aikainen liikenne ei
vaikuta valtatien 9 parantamiseksi esitetyissä suunnitelmissa (Valtatie 9 ohituskaistat, AuraUrjala, FCG/ELY, 2012 ja Turku-Tampere Kehityskäytäväselvitys, Ramboll 2014) esitettyyn suunnitelmaan parannettavasta tieosuudesta. Tuulivoimaloiden huoltoliikenne on järjestettävissä
suunnitelmassa esitettyjen tieyhteyksien kautta.
Tuulivoimapuiston vaikutukset liikenteeseen, liikennemäärin ja liikenneturvallisuuteen ovat rakentamisen aikaisia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää rakennusmateriaalien,
työkoneiden ja tuulivoimaloiden osien kuljettamista. Tällöin liikennemäärä ja raskaan liikenteen
kuljetukset lisääntyvät lähialueilla. Työmaaliikennettä aiheutuu myös työntekijöiden työmatkaliikenteestä ja työkoneiden liikkumisesta. Huomattava osa maa-aineksista on mahdollista saada
hankealueelta, joten liikenteen suuntautumista ei pysytä määrittelemään ennen tarkempia suunnitelmia. Rakentamisen aikana raskaan liikenteen määrä alueella kasvaa huomattavasti nykyisestä.
Huomattavat liikennevaikutukset kohdistuvat pienelle alueelle (Tottamussuontielle, Kangastiementieln alkuosalle ja Mansikkamäentielle) ja ovat lyhytkestoisia. Valtateille kohdistuvat vaikutukset ovat pienempiä. Liikennemäärät palautuvat lähes aikaisempaan tasoon tuulivoimapuiston
valmistumisen jälkeen, joten liikennevaikutusten merkittävyys on kokonaisuudessaan vähäinen.
Raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten lisääntyminen heikentää kevyenliikenteen turvallisuutta
etenkin pimeällä ja talviaikaan.
Tuulivoimaloiden rakentamisen aikainen liikenne ja rakentamiseen liittyvät kuljetukset tehdään
valtateiden 2 ja 9 kautta. Valtateillä 2 ja 9 raskaan liikenteen kuljetusten lisäys on teiden keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen verrattuna vähäistä. Voimaloiden rakentamisen aikana teillä
2 ja 9 kulkee raskaan liikenteen lisäksi suuri määrä muuta liikennettä hidastavia erikoiskuljetuksia. Erikoiskuljetusten aiheuttamat poikkeustilanteen liikenteessä ovat tilapäisiä ja hetkellisiä eikä niillä ole kovin merkittävää vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Erikoiskuljetusten vuoksi lähinnä liikenteen sujuvuus saattaa hetkellisesti vaikeutua.
Liikenteen aiheuttamia haittoja ja riskejä voidaan vähentää ajoittamalla erikoiskuljetukset ja rakas liikenne sellaisiin aikoihin, jolloin niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Tuulivoimapuiston arvioitu rakentamisaika on 16–18 kuukautta (Humppila ja Urjala), mikä on rakentamisaikaisten liikennevaikutusten kesto.
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Tuulivoimaloiden etäisyydet valtateistä ovat huomattavasti suuremmat kuin edellytetään Liikenneviraston tuulivoimalaohjeessa (8/2012). Lähimmät tuulivoimalat sijoittuvat reilusti yli 800 m
etäisyydelle valtateistä. Lähimmäksi valtatietä 2 sijoittuu tuulivoimala numero 1 (hieman alle 2
km) ja lähimmäksi valtatietä 9 sijoittuu tuulivoimala numero 4 (yli 2 km). Suunnitellut tuulivoimalat eivät haittaa tienkäyttäjän näkemää, eivätkä aiheuta törmäysvaaraa.

7.7

Kuva 27.

Tuulivoimalan osien (konehuone ja napa) kuljetus

Kuva 28.

Periaatepiirros tuulivoimalan siiven kuljetukseen vaadittava tilasta

Vaikutukset lentoliikenteeseen
Tuulivoimapuiston rakentamisesta ei aiheudu vaikutuksia lentoliikenteeseen.
Lähin lentoasema on Tampereen Pirkkalassa (60 km). Lentoasemien osalta on määritelty esterajoituspinnat lentoasemien ympärillä. Lentoasemien esterajoituspinnat ulottuvat kiitotien suunnassa 15 kilometrin etäisyydelle ja kiitotien sivulla kuuden kilometrin etäisyydelle, joten tällä tuulivoimakaavalla ei ole vaikutusta Pirkkalan lentoaseman esterajoituspintoihin.
Kaavassa on osoitettu suurin sallittu huippukorkeus (+522 m) merenpinnasta mitattuna.
Finavia on antanut lausunnon kaikista suunnitelluista tuulivoimaloista 25.4.2014. Lausunnon mukaan tuulivoimaloilla ei ole vaikutusta Finavian lentoasemien ilmailumääräys AGAM3-6 mukaisiin
korkeusrajapintoihin.
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Trafi on myöntänyt luvan kaavaehdotuksessa esitettäville tuulivoimaloille (30.6.2014). Mikäli
suunniteltujen tuulivoimaloiden korkeus tai sijainti muuttuu, edellyttää se uuttaa lentoestelausuntoa ja lentoestelupaa. Esteen valmistumisesta, madaltamisesta, poistamisesta ja ylläpitäjän
vaihtumisesta on annettava erillinen ilmoitus Finavia Oy:n tietopalveluun.
Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti. Tuulivoimaloiden lentoestemerkinnät ja valot toteutetaan Trafin ohjeen "Ohje tuulivoimaloiden päivämerkintään, lentoestevaloihin sekä valojen ryhmitykseen, 12.11.2013" mukaisesti.
Lentoestevaloista on kerrottu enemmän jäljempänä, luvussa 7.11.3 Lentoestevalot.
Kaavamääräyksen mukaan: "Ennen kunkin tuulivoimayksikön rakentamista on haettava ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukainen lentoestelupa."
Humppilan logistiikka- ja lentokenttäalue on seudullisesti merkittävä hanke, alue jätettiin maakuntakaavasta vahvistamatta.
Kaavan yhteydessä on selvitetty Humppila-Urjalan alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita suhteessa suunnitellun lentokentän kiitoradan suuntauksen vaihtoehtoihin ja esterajapintoihin (Humppila-Urjalan tuulivoimapuisto. Humppilan lentoaseman esterajapintojen tarkastelu (Ramboll Finland
Oy 21.3.2014)). Selvityksen mukaan lentokenttä ja kiitorata on mahdollista toteuttaa siten, etteivät suunnitellut tuulivoimalat läpäise lentoaseman läheisiä esterajoituspintoja. Selvitys on selostuksen liitteenä.
7.8

Vaikutukset puolustusvoimien toimintaan
Tuulivoimapuiston rakentamisesta ei aiheudu vaikutuksia puolustusvoimien toimintaan.
Varalaskualueiden osalta puolustusvoimat arvioivat tapauskohtaisesti kaikkien alle 12 kilometrin
päähän laskualueista sijoittuvien hankkeiden estevaikutuksen. Puolustusvoimien alustavan tiedonannon mukaan hankkeella ei ole vaikutuksia Jokioisten varalaskualueeseen.
Tutkavaikutusten osalta Puolustusvoimat on antanut lausunnon ja ilmoittanut, ettei erillistä tutkaselvitystä tarvitse tehdä.
Kaavassa on annettu määräys: "Aluetta suunniteltaessa ja rakennus- ja toimenpidelupia käsiteltäessä tulee turvata Puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä, valvontasensoreista ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. Tuulivoimaloiden maanpäällisiä rakenteita
ei saa toteuttaa ilman puolustusvoimien lupaa."

7.9

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Kaava-alueella olevat nykyiset
rakennukset voidaan säilyttää kaavan toteutuessa. Suunnitellut tuulivoimalat eivät rajoita vaikutusalueen kiinteistöjen käyttöä eivätkä aiheuta kohtuutonta haittaa nykyiselle maankäytölle.

7.10 Vaikutukset tekniseen huoltoon
Tuulivoimalaitokset kytketään toisiinsa maakaapeleilla ja edelleen liityntä olemassa olevaan 110
kV sähköverkkoon kytketään maakaapeleilla.
7.11 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
7.11.1 Arviointimenetelmät

Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arviointi perustuu Humppilan ja Urjalan tuulivoimahankkeen YVA-selostukseen sekä YVA-selostusvaiheen jälkeen tehtyihin lisäselvityksiin, päivityksiin ja tarkennuksiin. Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta sekä Urjalan että Humppilan kaavahankkeiden vaikutukset käsitellään molempien kuntien kaava-aineistossa, koska tuulivoimaloiden maisemavaikutukset ulottuvat molempien kuntien alueelle riippumatta siitä kumpaa hanketta
tarkastellaan.
Tuulivoimakaavan vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on selvitetty karttatarkastelujen ja -analyysien, näkemäalueanalyysin, näkymäsektoritarkastelujen sekä maastokäyntien
avulla. Maisema-analyysissä on tarkasteltu kartta- ja ilmakuvatarkasteluna muun muassa alueen
peitteisyyttä, tärkeitä reunavyöhykkeitä, näkymiä, avoimia ja sulkeutuneita maisematiloja sekä
maiseman solmukohtia ja häiriötekijöitä. Visuaalisten muutosten arvioimisessa on käytetty apu59
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na etäisyysvyöhykkeitä, joilla maisemavaikutukset ovat erilaiset. Maisemavaikutuksia on tutkittu
ja havainnollistettu valokuvasovitteiden, videosovitteiden ja virtuaalimallin avulla. Valokuvasovitteet on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 2. Valokuvasovitteet, videosovitteet ja virtuaalimalli ovat nähtävillä kaavan internet-sivuilla, osoitteessa:
http://projektit.ramboll.fi/kaavoitus/humppila-urjala/
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ei ole käytössä täysin
objektiivisia tai kokonaisuuden kattavia laskennallisia menetelmiä. Tuulivoimaloiden maisemaan
aiheuttamien visuaalisten vaikutusten kokeminen on subjektiivista ja sen vuoksi muun muassa
vaikutusten merkittävyyden ja vaikutustavan arvioiminen haastavaa. Vaikutusten kokemiseen
vaikuttavat muun muassa henkilön suhde kyseiseen alueeseen, aiheeseen liittyvä tietämys- ja
mielenkiinto sekä henkilökohtaiset perusteet kyseisen alueen arvostamiseen. Kulttuuriympäristössä vaikutukset voivat kohdentua kulttuuriympäristön luonteeseen, ymmärrettävyyteen ja kertovuuteen sekä kulttuuriympäristön eri elementtien välisiin toiminnallisiin ja visuaalisiin yhteyksiin.
7.11.2 Vaikutusmekanismit

Maisemavaikutuksia ovat muutokset maiseman rakenteessa, luonteessa ja laadussa. Visuaalinen maisema eli maisemakuva on yksi osatekijä maisemassa, johon pääosa tuulivoimaloiden
maisemavaikutuksista kohdistuu. Maisemavaikutuksia ovat myös vaikutukset maisemarakenteeseen sekä ihmisten maiseman arvostukseen.
Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset voivat näkyä sekä lähi- että kaukomaisemassa. Vaikutus lievenee etäisyyden kasvaessa. Häiritsevintä tuulivoimaloiden näkyminen on silloin, kun ne
hallitsevat maisemaa. Tuulivoimaloiden hallitsevuuteen vaikuttavat muun muassa ympäristön
ominaisuudet ja tuulivoimaloiden etäisyys katselupisteestä.
Yleistäen tuulivoimala hallitsee merkittävästi maisemaa alle viiden kilometrin etäisyydellä, mikäli
näkemäesteitä ei ole. Selkeällä säällä tuulivoimaloista erottaa 5-10 kilometrin säteellä roottorin
lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike korostaa. 15–20 kilometrin etäisyydellä lapoja ei voi enää
havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa noin 20-30 kilometrin päähän. Voimalan koko vaikuttaa vaikutusvyöhykkeen laajuuteen.
Säätilalla, vuoden- ja vuorokauden ajalla (valon suunta ja määrä, sade, pilvisyys, sumu jne.) on
merkittävä vaikutus näkyvyyteen. Myös maapallon kaarevuudella on lievä vaikutus näkyvyyteen.
30 kilometrin etäisyys on suurin mahdollinen etäisyys, josta tuulivoimala voi ylipäätään näkyä.
Kulttuuriympäristövaikutuksina voidaan visuaalisten maisemavaikutusten ohella tunnistaa
muun muassa seuraavia: välittömät, kulttuuriympäristöä muokkaavat fyysiset tai toiminnalliset
toimenpiteet (ympäristön, toiminnallisten yhteyksien tai niiden kokemisen tuhoutuminen), välilliset muutokset kulttuuriympäristöön (kulkutapojen muutos, muuttuneet olosuhteet kulttuuriympäristön kehittämiselle, alkuperäisten toimintojen päättyminen) sekä vaikutukset alueen elämyksellisyyteen. Kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset voivat aiheutua joko kyseisen kulttuuriympäristöalueen sisällä tapahtuvista muutoksista tai sen ulkopuolella tapahtuvista, kulttuuriympäristöön heijastuvista muutoksista.
7.11.3 Lentoestevalot

Tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden takaamiseksi. Asennettavan
lentoestevalon valaistusteho ja valon tyyppi määräytyy lentoesteen korkeuden ja lentoesteen sijainnin mukaan. Kokonaiskorkeudeltaan yli 150-metrinen voimalaitos tulee Trafin lentoestemerkintöjä koskevien ohjeiden (31.1.2013) mukaan varustaa päivällä ja yöllä käytössä olevilla lentoestevaloilla. Päivävalo on suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo ja yövalo suuritehoinen vilkkuva valkoinen tai keskitehoinen vilkkuva / kiinteä punainen valo. Ohjeistuksessa esitetyistä valovaihtoehdoista kiinteä punainen valo aiheuttaa vähiten huomiota ympäristöön. Kyseiset lentoestevalot asennetaan tuulivoimalan konehuoneen päälle eli ne sijaitsevat voimaloiden napakorkeudella.
Koska hankkeen suunniteltujen tuulivoimaloiden maston korkeus on yli 105 metriä maanpinnasta, tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, alle 52 metrin välein. Tornivaloista vähintään kahden valon tulee näkyä kaikista ilma-alusten lähestymissuunnista.
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Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi yhtenäisen tuulivoimapuiston lentoestevalot
voidaan ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien valaisinten kehä (suuritehoisella vilkkuvalla, valkoisella valolla varustettujen
voimaloiden etäisyys toisistaan on oltava alle 2 km) ja kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden
lentoestevalot voivat olla pienitehoisia, jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Puiston sisällä
merkittävästi muita korkeampi voimala tulee merkitä tehokkaammin estevaloin. Tuulivoimapuiston lentoestevalojen tulee välähtää samanaikaisesti.
Hyvissä näkyvyysolosuhteissa lentoestevalon nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 prosenttiin näkyvyyden ollessa yli 5000 metriä ja 10 prosenttiin näkyvyyden ollessa yli 10000 metriä,
mikä vähentää ympäristöön välittyvää valomäärää. Ilmailumääräys AGA M3-6 määrittää maksimiarvot lentoestevalon pystysuuntaiselle valokeilalle. B-tyypin suuritehoisissa lentoestevaloissa
pystysuuntaisen valokeilan tulee olla 3-7 astetta. Näin minimoidaan valomäärän suuntautuminen
kohti maanpintaa sekä taivasta. Tietyissä sääolosuhteissa lentoestevalon valo voi heijastua voimalaa ympäröivistä pilvistä tai sumusta.
7.11.4 Vaikutukset lähialueella, etäisyys voimaloista alle 6 km

Tuulivoimaloiden voimakkaimmat maisemavaikutukset kohdistuvat lähimaisemaan ja tuulivoimaloita lähimpinä sijaitsevalle asutukselle. Voimalat sijoittuvat metsäiselle alueelle, jolloin voimaloiden läheisyydessä on lähes poikkeuksetta aivan voimalan pystytyspaikkaa lukuun ottamatta
puustoa, joka peittää näkymiä. Tuulivoimaloiden rakentamisaloiksi tarvitaan nykyisellä tekniikalla
noin 60 x 80 metrin alueet. Tältä alueelta puusto on raivattava kokonaan ja pinta on tasoitettava.
Kaava-alueella on peltoja, joille osa voimaloista näkyy hyvin.
Tuulivoima-alueella tai sen läheisyydessä liikkujalle tuulivoimalat näkyvät eri tavoin. Teillä tai
muilla reiteillä, joilla kuljetaan kohti tuulivoimaloita, maiseman muutos koetaan voimakkaampana, kuin osuuksilla, joilla tuulivoimalat jäävät sivuun päänäkymälinjasta. Tuulivoimaloiden vaikutus maisemaan koetaan eri tavalla liikuttaessa eri nopeudella. Esimerkiksi kävellessä kohti tuulivoimaloita, ne näkyvät pidempään ja lapojen pyörimisliike saattaa vaikuttaa häiritsevältä omaan
liikenopeuteen verrattuna. Sen sijaan autolla liikuttaessa oma liikenopeus on suurempi, eikä lapojen pyörimisliike tunnu häiritsevältä.
Seuraavassa on kuvailtu paikkoja ja alueita, joilta voi avautua tuulivoimaloiden suuntaan näkymiä ja joissa teoreettisen näkyvyysanalyysin perusteella näkyy suunnitellun hankkeen tuulivoimaloita tai niiden osia.
Humppilan kaava-alue on pääasiassa puustoista ja näkymät tuulivoimaloille ovat rajoitettuja.
Laajimmat avoimet peltoalueet sijoittuvat kaava-alueen etelä- ja länsiosiin. Tuulivoimaloiden välitön lähiympäristö eli pystytystä varten raivattava alue muuttuu voimakkaasti rakentamisen myötä.
Humppilan tuulivoimakaava-alueelle sijoittuu asutusta eniten etelä- ja länsiosiin. Nämä asuinrakennukset sijoittuvat melko avoimelle peltoalueelle, tosin osin metsäsaarekkeiden tai pihapuiden
katveeseen. Aluetta lähimpänä sijaitsevat voimalat sekä Humppilan että Urjalan puolilla voivat
selkeästi hallita avoimen peltomaiseman maisemakuvaa (liite 2 kuvat 2 ja 3). Humppilan tuulivoimakaavan alueen keskiosiin, Kangasniemelle, sijoittuu lomarakennuksia, joiden lähellä olevien
pienten peltojen laidasta näkyy osa Humppilan kaava-alueen suunnitelluista tuulivoimaloista (liite
2 kuvat 4 ja 5). Humppilan kaava-alueen pohjoispuolella Ritamäentiellä, lähellä Urjalan kunnan
rajaa sijaitsee lomarakennuksia, joiden piha-alueilta voinee havaita joitakin lähimpien tuulivoimaloiden osia Urjalan puolen tuulivoimaloista. Valokuvasovitteen mukaan pihapiirien lähipuusto peittää kuitenkin näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan tehokkaasti (liite 2 kuva 6).
Urjalan kaava-alueelle sijoittuu asutusta etelä- ja pohjoisosiin. Asuinrakennukset sijoittuvat lähes
poikkeuksetta metsäiselle alueelle ja kahdessa kohteessa pienen pellon laitaan. Urjalan kaavaalueen tuulivoimalat voivat näkyä alueen pohjoispuolella sijaitsevien Salomaan ja Rantasen talojen pihapiireihin. Alueen eteläpuolella sijaitsevaan Mansikkamäen pihapiiriin ja / tai lähipelloille
voi näkyä tuulivoimaloita lähinnä Humppilan puolelle suunnitellulta tuulivoima-alueelta. Valtatien
9 varrelta katsottaessa Mansikkamäen suuntaan jäävät suunnitellut tuulivoimalat puuston taakse
(liite 2 kuva 1). Muuten Urjalan kaava-alueella tuulivoimalat näkyvät parhaiten harvapuustoisille
metsäalueille, pienille pelloille ja Sammakkolammelle.
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Kaava-alueiden pohjois- ja luoteispuolella, Tourunkulmalla, asuin- ja lomarakennuksia sijoittuu
pienten etelään avautuvien peltojen laitaan, mistä voimaloiden suuntaan aukeaa esteettömiä näkymiä. Alueen maisemakuvassa pienet pellot ja metsäiset alueet vuorottelevat, jolloin näkymiä
voimaloiden suuntaan avautuu vaihtelevasti ja monesti suurin osa voimaloista jää lähipuiden
taakse katveeseen (liite 2 kuvat 7 - 10). Avoimessa maisemassa näkyvät, aluetta lähimpänä sijaitsevat voimalat voivat hallita maisemakuvaa suuren kokonsa vuoksi. Humppilassa lähimpänä
Tourunkulmaa olleet voimalat nro 20 ja 21 on poistettu kaavasta ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen. Urjalan kaavan alueelta on poistettu pohjoisin voimala nro 26.
Kaava-alueiden länsipuolelle sijoittuvalle Venäjän ja Tourunkulman väliselle peltoaukealle tuulivoimalat näkyvät melko esteettömästi metsän reunan takana ja kohoavat korkeina elementteinä
maisemaa hallitseviksi (liite 2 kuva 11 - 14). Laajoilta, avoimilta peltoaukeilta tuulivoimalat voidaan nähdä laajana kokonaisuutena, kun näkemäesteitä on vähän. Laaja maisematila voidaan
luokitella suuripiirteiseksi maisemaksi, joka useimmiten kestää maisemakuvan muutoksia hyvin.
Toisaalta Tourunkulmantien maisemassa lähimmät tuulivoimalat ovat niin paljon muun rakennetun ympäristön muita elementtejä suurempia, että tuulivoimalat helposti latistavat niiden merkitystä. Tourunkulmantien eteläosan maisemaan vaikuttavat voimakkaasti Humppilan puolelle
suunnitellut tuulivoimalat, kun taas Urjalan puoleiset tuulivoimalat eivät näy metsän ja maaston
muotojen takaa.
Tourunkulman länsipuolella olevasta Jalasjoen viljelylaaksosta on myös hyvä näkyvyys suunnitelluille tuulivoima-alueille. Tuulivoimaloiden lähimaisemassa, pohjois-eteläsuuntaisessa laaksossa
päänäkymälinjat eivät juurikaan suuntaudu tuulivoimaloiden suuntaan. Jokilaakson länsilaidalla
olevalta Punkalaitumentieltä / Murroharjuntieltä avautuu näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan peltoaukeiden kohdalla, mutta metsäsaarekkeiden kohdalla näkymät peittyvät.
Urjalan ja Humppilan tuulivoima-alueiden lounaispuolella Venäjän kartanoa ympäröiviltä pelloilta
aukeaa laajoja näkymäsektoreita tuulivoimaloiden suuntaan. Aukealle alueelle sijoittuvilta rakennuksilta ja peltojen poikki kulkevilta teiltä näkyvyys voimaloiden suuntaan voi olla täysin esteetön lukuun ottamatta peltoja rajaavaa metsän reunaa, jonka taakse voimalat sijoittuvat. Monesti
kuitenkin lähipuusto peittää näkymiä ainakin osittain voimaloiden suuntaan. Harjulla kulkevalta
Porintieltä (valtatie 2) avautuu näkymiä suoraan peltojen yli kohti voimaloita. Näkymässä korostuvat Humppilan kunnan puolella lähinnä olevat voimalat (1, 3, 4 ja 8), jotka suuren kokonsa
vuoksi ovat maisemassa merkittäviä uusia maamerkkejä (liite 2 kuvat 15 ja 16). Suuri osa tuulivoimaloista jää kuitenkin metsänreunan taakse katveeseen lähes kokonaan (liite 2 kuva 16).
Venäjän kartanon etelä- ja lounaispuolella voimalat näkyvät laajaa peltoaluetta halkovan harjun
takana. Voimalat nousevat harjun ylle korkeina, uusina elementteinä ja tuovat näin maisemarakenteeseen uuden tason. Lähimmät voimalat Humppilan kunnan puolella (1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8)
korostuvat näkymässä ja niillä on voimakkain vaikutus maisemakuvassa. Harjun vaikuttavuutta
maisemaa selkeästi rajaavana elementtinä heikentää jo nykyisin siluettia rikkova metsän hakkuu
(liite 2 kuva 17).
Kaava-alueiden pohjoispuolelle sijoittuvalta Valajärven peltoaukealta avautuu näkymiä suunniteltujen tuulivoimaloiden suuntaan esimerkiksi Nuutajärventieltä. Päänäkymä on peltoaukean suuntainen ja voimalat jäävät sen sivuun sekä lähes kokonaan metsän reunan taakse. Kuvasovitteesta voidaan nähdä, että voimalat eivät joitakin lapoja lukuun ottamatta näy metsän reunan takaa,
joten maisemavaikutusta alueelle ei oikeastaan aiheudu (liite 2 kuva 18 - 20).
Urjalan kaava-alueen koillispuolella, Menosen kohdalla, aukeaa Turunväylältä (valtatie 9) joitakin
näkymiä voimaloiden suuntaan peltoaukeiden suuntaisesti. Turunväylän länsipuolella on Raikonkulman ja Raikonsuon peltoaukeita, joille sijoittuu joitakin asuinrakennuksia. Pelloilta ja joiltakin
rakennuksilta on näkyvyys tuulivoimaloille. Turunväylältä (valtatie 9) avautuvassa näkymässä
Raikonkulman peltoaukeiden suuntaan näkyy vain muutama tuulivoimala (liite 2 kuva 21).
Kaava-alueiden kaakkoispuolelle sijoittuu viljeltyjä laaksoja, jotka ovat suuntautuneet luodekaakkosuuntaisesti (Koijoen laakso ja Virtalankulman alue), jolloin päänäkymät suuntautuvat
myös hankealueelle. Näkyvyysalueilla on vain vähän asuinrakennuksia, joilta voi avautua näkymiä voimaloiden suuntaan.
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Kuva 29.

Maisemavaikutukset lähimaisemassa. Näkyvyysanalyysissä ja etäisyysvyöhykkeissä on
huomioitu tuulivoimahankkeen kaikki suunnitellut voimalat Urjalaan ja Humppilaan. Kartassa alueen rajaus ja voimaloiden määrä kaavaehdotuksien mukaisina. Voimalat 20 ja
21 on poistettu Humppilan tuulivoimaosayleiskaavasta ja voimala 26 Urjalan tuulivoimaosayleiskaavasta.
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7.11.5 Vaikutukset kaukoalueella, etäisyys voimaloista yli 6 km

Tuulivoimakaavojen alueet sijoittuvat matalahkolle metsäiselle selännealueelle, joka rajoittuu
etelässä ja lännessä laajoihin peltoaukeisiin. Kaava-alueiden pohjois- ja itäpuolilla metsäiset selännealueet vuorottelevat vaihtelevan kokoisten peltoaukeiden kanssa. Päänäkymät suuntautuvat
laajoille peltoaukeille sekä usein luode-kaakko-suuntaisesti jokilaaksojen viljelyaukeille muun
muassa maisemaa halkovilta teiltä.
Alueille, joille voimalat vielä erottuvat selkeinä elementteinä kaukomaisemassa, muuttuu katseltavan kaukomaiseman identiteetti luonteeltaan modernimmaksi tuotantomaisemaksi. Yli kuuden
kilometrin etäisyydellä voimalat eivät enää hallitse maisemakuvaa eikä voimaloilla ole merkittävää vaikutusta maiseman hierarkiaan, joten lähimaiseman elementeillä on voimakkaampi vaikutus maiseman koettuun identiteettiin. Suurimittakaavaisessa ympäristössä, kuten metsäisten selänteiden rajaamissa laajojen peltoaukeiden maisemissa, tuulivoimalat eivät poikkea merkittävästi jo olevan ympäristön mittakaavasta. Suuren kokonsa vuoksi tuulivoimalat voivat kuitenkin
näyttää olevan todellista lähempänä, koska niiden korkeus ei vertaudu muihin maiseman elementteihin.
Seuraavassa on kuvailtu paikkoja ja alueita, joilta avautuu suunniteltujen tuulivoimaloiden suuntaan laajojen ja / tai pitkien avoimien alueiden suuntaisia näkymiä, joissa teoreettisen näkyvyysanalyysin perusteella näkyy tuulivoimaloita. Suunnitellut tuulivoimalat näkyvät kaukomaisemassa
laajoilta peltoaukeilta, peltoaukeiden laidoilla sekä järvien seliltä ja rannoilta katseltaessa. Kaukomaisemassa voimalat näkyvät aina metsän ja maaston muotojen osittain peittäminä.
Porintieltä (valtatie 2) ja Turunväylältä (valtatie 9) hankealueen suuntaan katsottaessa ei avaudu
näkymiä, joissa voimalat näkyisivät kaukomaisemassa.
Pitkiä näkymäakseleita kohti tuulivoimakaava-alueita avautuu esimerkiksi Punkalaitumen suunnasta Urjalantieltä yli 15 kilometrin etäisyydeltä voimaloista. Punkalaitumelle voimaloista näkyy
paikoittain vain osia tuulivoimaloiden lavoista metsänreunan yläpuolella (liite 2 kuvat 22 - 24).
Voimaloiden teoreettiselle näkyvyysalueelle sijoittuu joitakin asuinrakennuksia. Vaikutus alueen
maisemaan on vähäinen.
Suoria näkymiä kaava-alueiden suuntaan avautuu myös Jalasjoen varrelta. Jokilaakson pohjalle
tuulivoimalat näkyvät noin 4–9 kilometrin etäisyydeltä, mutta esimerkiksi läheisille teille vain
paikoin. Jokilaakson kaukomaisemassa voimalat eivät hallitse maisemakuvaa, mutta muuttavat
taustalla näkyvän maiseman identiteettiä (liite 2 kuva 25). Voimaloiden teoreettiselle näkyvyysalueelle sijoittuu joitakin loma- ja asuinrakennuksia.
Punkalaitumen suunnalta Vehkajärven selältä ja rannoilta avautuu tietyin paikoin näkymiä kaavaalueiden suuntaan. Järven rannoilla on paljon loma-asutusta. Etäisyyttä lähimmille voimaloille on
noin 5–8,5 kilometriä, jolloin voimalat eivät hallitse alueen maisemakuvaa. Vehkajärven koillispuolelta, Haritun peltoaukealta avautuu myös näkymiä hankealueen suuntaan. Etäisyyden vuoksi
voimaloiden aiheuttama maiseman muutos ei ole merkittävä. Voimaloiden teoreettiselle näkyvyysalueelle sijoittuu joitakin loma- ja asuinrakennuksia.
Hankealueen koillispuolelta laajoja kaukonäkymiä kaava-alueiden suuntaan avautuu vain Rutajärven selältä ja pohjoisrannalta. Näkemäalueet sijoittuvat noin 6–8,5 kilometrin etäisyydelle lähimmistä voimaloista, jolloin voimaloilla ei ole merkittävää vaikutusta maiseman hierarkiaan. Rutajärven rantojen puustoisuus estää näkymät muualta kuin aivan rannasta ja vedestä. Voimaloiden teoreettiselle näkyvyysalueelle sijoittuu joitakin loma- ja asuinrakennuksia.
Hankealueen kaakkoispuolelta merkittävimmät pitkät kaukonäkymäsektorit, joissa voimaloita voi
näkyä, sijoittuvat Värälänaukeelle, Vuoltuun ja Koijokea ympäröiville peltoaukeille, joista etäisyyttä lähimmille voimaloille on 6–12 kilometriä. Voimaloiden teoreettiselle näkyvyysalueelle sijoittuu joitakin asuinrakennuksia. Etäisyyden vuoksi voimaloiden aiheuttama maiseman muutos
ei ole merkittävä.
Hankealueen lounaispuolelta näkymiä peltoaukeiden yli tuulivoimaloiden suuntaan avautuu Jaukkarinkulmalta noin seitsemän kilometrin etäisyydeltä lähimmistä voimaloista. Voimaloiden teoreettiselle näkyvyysalueelle sijoittuu joitakin asuinrakennuksia. Etäisyyden vuoksi voimaloiden
aiheuttama maiseman muutos ei ole merkittävä.
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Kuva 30.

Maisemavaikutukset kaukomaisemassa. Näkyvyysanalyysissä ja etäisyysvyöhykkeissä on
huomioitu tuulivoimahankkeen kaikki suunnitellut voimalat Urjalaan ja Humppilaan. Kartassa alueen rajaus ja voimaloiden määrä kaavaehdotuksien mukaisina. Voimalat 20 ja
21 on poistettu Humppilan tuulivoimaosayleiskaavasta ja voimala 26 Urjalan tuulivoimaosayleiskaavasta.

7.11.6 Vaikutukset arvokkaisiin maisema- ja kulttuuriympäristöalueisiin sekä -kohteisiin

Seuraavassa on kuvattu vaikutukset kaava-alueita lähimmille maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaille maisema- ja kulttuuriympäristöalueille sekä muille lähellä oleville kulttuuriympäristön arvoille.
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7.11.7 Valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot

Tuulivoimalat eivät sijoitu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille tai
rakennetun kulttuuriympäristön alueille. Kaavan mahdollistama tuulivoimarakentaminen ei muuta
ko. alueiden rakennettua ympäristöä tai sisäistä maisemaa. Rajattujen alueiden ja kohteiden historiallinen ymmärrettävyys ja kertovuus säilyvät, vaikka niille alueille, joille tuulivoimalat näkyvät
selkeästi, tulee ympäristöön uusi mittakaavaltaan täysin uudenlainen ajallinen kerrostuma. Kulttuuriympäristön historiallisiin arvoihin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, mutta lähiympäristön muutokset vaikuttavat alueen koettuun luonteeseen sitä voimakkaammin mitä enemmän
tuulivoimalat näkyvät.
Tuulivoimalat sijoittuvat kahden valtakunnallisesti arvokkaan kartanoympäristön väliselle metsäalueelle. Nuutajärven ja Venäjän kartanoiden välillä ei ole visuaalista yhteyttä, jonka tuulivoimapuisto katkaisisi. Metsäalueen kautta kulkevia historiallisia tieyhteyksiä on käsitelty kohdassa
"Muut kulttuuriympäristövaikutukset".
Vaikutukset ovat todennäköisesti voimakkaimmillaan heti rakentamisen jälkeen tuulivoimaloiden
edustaessa uutta ja vielä melko tuntematonta teknologiaa. Niillä voi olla alueen nykyisiä ajallisia
kerroksia latistava vaikutus. Tämä voi johtua siitä, että maisemakuvassa näyttää yhdistyvän
vanha ja uusi toiminta, vaikka vanhassa toiminnassa olisikin jo useampia ajallisia kerrostumia.
Humppilan kaava-alueen lounais- eteläpuolella sekä osittain kaava-alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Venäjän - Myllynkulman kulttuurimaisemien alue, johon kuuluu myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Venäjän kartano (RKY 2009). Lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalan paikasta on noin 400 m maakunnallisen maisema-alueen rajalle ja noin 2
km RKY-alueen rajalle.
Humppilan kaava-alueelle suunnitellut tuulivoimalat näkyvät hyvin Venäjän sekä Myllynkulman
alueeseen kuuluville laajoille pelloille. Maisemakuvan muutos on voimakkain Porintielle (valtatie
2) sekä Porintien ja Venäjän kartanon eteläpuolella, kaava-alueiden suuntaan avautuvassa maisemassa. Molemmissa tapauksissa voimalat näkyvät avointa maisemaa rajaavan selänteen yläpuolelle kohoavina maamerkkeinä (liite 2 kuvat 15–17). Lähimmät voimalat (1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8)
korostuvat näkymässä ja niillä on voimakkain vaikutus maisemakuvassa. Toisaalta peltoaukean
suuripiirteinen mittakaava kestää maisemassa näkyvää muutosta melko hyvin. Venäjän kartanon
päärakennus ei juurikaan näy sitä ympäröiviltä alueilta puuston ja pihapiirin muiden rakennusten
takaa, joten sen nykyinen merkitys maisemassa ei muutu tuulivoimaloiden rakentamisen myötä.
Valtatieltä 9 on Venäjän kartanorakennus mahdollista nähdä, tosin kartanoa korkeammalle nouseva viljamakasiini kellotorneineen on maisemassa kartanoa huomattavampi maamerkki (liite 2
kuvat 31 ja 32). Kartanolta ei myöskään avaudu näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan, koska viereinen harju katkaisee näkymät tuulivoimaloille (liite 2 kuva 33). Myllynkulmalta ei avaudu näkymiä voimaloille. Humppilan kylän rakennetuilta alueilta puusto peittää enimmäkseen näkymät
hankealueen suuntaan.
Urjalan kaava-aluetta lähimpinä sijaitsevat maakunnallisesti arvokas Urjalan kulttuurimaisema
sekä ko. alueelle sijoittuva valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Nuutajärven lasitehtaan alue. Lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta on noin 3 km etäisyys Urjalan
kulttuurimaiseman alueelle ja 4 km etäisyys Nuutajärven lasitehtaan RKY-alueelle.
Nuutajärven lasitehtaan valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun kulttuuriympäristön alueelle
ei suunnitelluilla tuulivoimaloilla ole maisemallista vaikutusta. Voimalat voivat hyvin vähäisesti
näkyä Nuutajärven kartanon länsipuolella olevalle peltoaukealle, mutta Nuutajärven tieltä katsottaessa voimalat jäävät puuston taakse (liite 2 kuvat 26 ja 27). Lasikylältä katsottaessa hankealueen suuntaan, jäävät voimalat lähes kokonaan puuston ja rakennuksien taakse (liite 2 kuva 28).
Nuutajärven kartanolle johtavan tietä vastapäätä jatkuu Pitkämäentie Nuutajärven kylälle. Pitkämäentien pihalle johtavan tien haarasta kohtisuoraan Nuutajärven kartanolle ei myöskään ole
näkyvyyttä tuulivoimaloille, vaan roottorit jäävät näkymiä rajaavan puuston taakse (liite 2 kuva
29). Nuutajärven kartanolta Nuutajärvelle ja kaava-alueen suuntaan katseltaessa suunnitellut
tuulivoimalat jäävät Nuutajärven takana nousevan maaston muodon taakse eivätkä tuulivoimalat
näin ollen näy kartanon piha-alueelle (liite 2 kuva 30).
Nuutajärven lasitehtaan alueen sisältävä maakunnallisesti arvokas Urjalan kulttuurimaisema sijaitsee enimmäkseen kaukana voimaloista eikä alueelta ole Rutajärven selkää lukuun ottamatta
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näkyvyyttä tuulivoimaloille. Nuutajärven eteläpuolelle sijoittuvien kyläalueille (Väkkärä ja Menonen) eivät tuulivoimalat juurikaan näy. Näin ollen tuulivoimaloiden vaikutus kulttuurimaiseman
arvoihin jää vähäiseksi.
Jalasjoen maakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus sijoittuu lähimmillään vajaan seitsemän
kilometrin päähän suunnitelluista tuulivoimaloista kaava-alueiden luoteispuolelle. Jalasjoen suuntaisia näkymiä avautuu kohti hankealuetta, mutta etäisyyden vuoksi voimalat eivät hallitse kulttuurimaiseman maisemakuvaa vaan maiseman arvokkaat piirteet säilyttävät merkityksensä maisemassa. Vähäisenä vaikutuksena voidaan pitää uuden ajallisen kerrostuman mukaan tuloa alueen kaukomaisemaan (liite 2 kuva 25).
Muille hankealueen ympäristössä oleville maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaille kulttuuriympäristöille aiheutuu vähän tai ei ollenkaan maisemavaikutuksia. Alueet, joille joitakin voimaloiden osia voi näkyä, sijaitsevat kaukana ja näkymäalueet ovat niin pienialaisia, ettei maiseman muutos ole merkittävä.
7.11.8 Muut kulttuuriympäristövaikutukset

Tuulivoimaloita on suunniteltu alueelle, joka on pääosin historialliselta ajalta lähtien ollut lähinnä
asuttujen kyläalueiden välistä metsää. Kaava-alueiden läpi on kulkenut vanhoja kulkureittejä.
Lähialueen kylillä on ollut sahoja ja alueen metsän puustoa on hyödynnetty rakentamiseen. Soilta
on haettu heinää ja turvetta tarvekäyttöön. Nykyiseen metsätalousvaltaiseen alueen käyttöön ei
tuulivoimapuiston rakentamisella ole merkittävää vaikutusta.
Urjalan tuulivoimaosayleiskaava-alueelta tunnetaan historialliselta ajalta yksi muinaisjäännös, joka viittaa asuinpaikkaan (Ritamäki, kaskiraunioita). Samalla paikalla on myös Pitäjänkartalla
merkintä torpasta, joka viittaa siihen, että paikka on ollut asuttu 1800-luvun puolivälissä. Humppilan kaava-alueelle sijoittuva vanha asuinpaikka sijoittuu Kangasniementien varteen ja on merkittynä Senaatinkartalle (vuodelta 1885) nimellä Kangasniemi. Kangasniemelle sijoittuu nykyään
lomarakennuksia. Muutoin vanhoja asuinpaikkoja on muutama Humppilan kaava-alueen etelä- ja
länsiosassa. Kautta historian asutus on sijoittunut hankealueen ympäristöön viljelysten läheisyyteen sekä järvien rannoille. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu lähes asuinrakentamisesta vapaalle alueelle, jolloin se ei suoranaisesti vaikuta historialliseen asutusrakenteeseen ja sen jatkuvuuteen.
Alueen tai lähiympäristön rakennusperintöä ei ole kattavasti inventoitu. Koska tuulivoimayleiskaavalla ei ohjata muuta rakentamista eikä kaava suoranaisesti vaikuta lähiympäristön asutusrakenteeseen, voidaan olemassa olevaa tietoa pitää riittävänä arvioitaessa kaavan vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön. Asutukseen kohdistuvia yleisiä maisemallisia vaikutuksia kuvataan maisemavaikutusten yhteydessä.
Pirkanmaan maakuntamuseo on alustavasti määritellyt paikallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi Urjalan kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat Mäkelän torpan pihapiirin sekä
lohkotila Mansikkamäen. Mäkelän pihapiiristä ei ole näkyvyyttä suunnitelluille tuulivoimaloille.
Mansikkamäen pihapiiristä voi näkyä Humppilaan suunniteltuja tuulivoimaloita lännen suuntaan
aukeavien peltojen yli. Tuulivoimarakentaminen ei heikennä ko. kohteiden kulttuurihistoriallista
arvoa.
Kulkuyhteydet voidaan lukea kuuluviksi historiallisiin, fyysisiin ja toiminnallisiin rakenteisiin. Vanhojen karttojen tulkinnan ja kirjallisten lähteiden avulla selvitettyjä historiallisia kulkureittejä sijoittuu kaava-alueiden sisälle. Kangasniementienä tunnettu reitti on edelleen käytössä ja on aivan etelä- ja pohjoisosia lukuun ottamatta linjaukseltaan melko samanlainen kuin nykyisin. Kangasniementie yhdistää Tourunkulman ja Myllynkulman kylät ja toimii kulkuväylänä etelä- ja pohjoisosan asuintiloille, loma-asunnoille sekä soranottoalueille.
Kangasniementieltä historiallinen tielinja jatkuu kaava-alueen pohjoispuolella harjun laella kulkevana polkuna. Harjupolulta aukeaa näkymiä lehdettömään aikaan Kitusuon yli idän suuntaan
kohti Rappumäkeä, joka on lähdetiedon perusteella Humppilan korkein kohta ja luonnonmaiseman maamerkki. Rappumäen ja Kitusuon välille oli kaavaehdotuksessa esitetty tuulivoimalan
paikkaa (nro 21), joka olisi vaikuttanut merkittävästi harjulla kulkevan reitin näkymään. Harjureittiä on ehdotettu osaksi suunniteltua Tourunkulman maisema- ja kulttuuripolkua. Voimalan nro
21 poistettiin kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen ja kaava-alueen rajausta pienennettiin.
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Harjureitin maisemaa on muokannut merkittävästi Rappumäelle ja Lapinkalmaan sijoittuvat maaaineksenottoalueet. Osa harjutiestä on jäänyt sorakuopan reunalle ja tulee katoamaan.
Urjalan kaava-alueella on kulkenut vanhoja kulkureittejä Tourunkulman ja Venäjän välillä sekä
vanha kirkkopolku Tourunkulmalta Kangasniemeen. Vanhoilta kartoilta voi erottaa myös reittimerkinnän Venäjältä, Kangasniemen ja Mansikkamäen kautta Nuutajärvelle (mahdollinen talvireitti). Nämä vanhat kulkureitit sijoittuvat ainakin osaksi nykyisille poluille. Näiden vanhojen kulkureittien merkitys nykyään on muuttunut uusien parempien teiden rakentumisen myötä ja ne
palvelevat lähinnä omatoimista virkistyskäyttöä metsässä. Tuulivoimaloilla on vaikutusta metsäalueen luonteeseen ja vanhojen reittien luonne voi entisestään muuttua uusien teiden rakentamisen myötä
7.11.9 Vaikutukset kiinteisiin muinaisjäännöksiin

Humppilan kaava-alueella ei ole tunnettuja, muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähimpänä kaava-aluetta ja suunniteltuja voimaloita ovat Lapinkalman muinaisjäännös, joka on runsaan 1,5 km päässä voimalasta nro 10. Peuhkurin muinaisjäännökselle etäisyyttä
tulee noin 2 km. Voimalapaikka 12 on noin 850 m etäisyydellä Urjalan puolelle sijoittuvasta Ritamäen muinaisjäännöksestä.
Urjalan kaava-alueella tunnettuja, muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä
lähimmäs sijoittuvat suunnitellut voimalapaikat 14 ja 16.
Tuulipuistosuunnitelma ei uhkaa tunnettujen muinaisjäännöskohteiden säilymistä, suunnitellut
tuulivoimaloiden rakennuspaikat sijaitsevat etäällä niistä.
Muinaismuistolain (17.6.1963) mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina
Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. (Muinaismuistolaki 1 §). Ennen hankkeen kuljetus- ja rakennustöihin ryhtymistä voimalapaikkoja ja parannettavia / uusia teitä lähellä olevat
muinaisjäännökset tulee merkitä näkyvästi maastoon ja tarvittaessa suojata ne, jotta niiden säilyminen on taattu. Edelliseen liittyen kaavassa määrätään: "Rakennusluvassa tulee määrätä suojelukohde merkittäväksi maastoon, mikäli rakentamistoimenpiteet voivat vaarantaa sen säilymisen."
7.11.10

Sähkönsiirron ja huoltoteiden vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Tuulivoimapuistoon tarvitaan rakennus- ja huoltotieverkosto, jonka avulla kuljetetaan tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat rakennusmateriaalit ja pystytyskalusto. Metsämaastossa tielinjausten kohdalta raivataan ja kaadetaan puustoa noin 12–15 metrin leveydeltä työkoneiden ja
tien reunaluiskien tarvitseman tilan vuoksi. Varsinaisen tiealueen lopullinen leveys on noin kuusi
metriä. Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin että paikallisten maanomistajien tarpeisiin. Huoltotiet rakennetaan pääosin olemassa olevien teiden tilalle. Huoltoteiden rakentamisen myötä kapeiden metsäteiden luonne muuttuu, maisemavaikutukset levennettävien ja kokonaan uusien huoltoteiden osalta rajoittuvat teiden välittömään läheisyyteen.
Historiallisen Kangasniementien parantaminen ja käyttö huoltotienä muuttanee vain vähän tien
nykyistä luonnetta. Tie toimii nykyisin muun muassa reittinä soranottoalueille ja tiellä liikkuu sen
vuoksi raskasta kalustoa. Suurin osa parannettavasta tiestöstä on nykyisin vaihtelevassa kunnossa olevia metsäautoteitä. Tiestön parantaminen muuttaa niiden lähiympäristöä, mutta vaikutus ei
ole kovin laaja metsäisessä maisemassa. Kaavaehdotuksen jälkeen pohjoisimpana olleet voimalat
nro 20 ja 21 poistettiin kaavasta, jolloin Kangasniementietä tarvitaan huoltotienä vain tien alkuosassa valtatien 9 ja Kaitaluhdantien välisellä osuudella.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirto on suunniteltu kokonaisuudessaan maakaapeilla toteutettavaksi.
Maakaapelit rakennetaan muutenkin parannettavien huoltoteiden viereen ja vain pieneltä osalta
muualle. Kaapeliojan leveys on noin yksi metri. Kaapeliojan kaivaminen aiheuttaa paikallisesti
maisemanmuutoksen puiden kaatamisen myötä. Suunnitellulla maakaapelireitillä ei sijaitse tunnettuja muinaisjäännöksiä.
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Tuulivoimapuisto liitetään sähköverkkoon yhdellä uudella sähköasemalla. Sähköasema rakennetaan Elenian voimajohdon viereen Tampereentien eteläpuolelle Humppilaan. Kaava-alueelle ei ole
suunniteltu sähköasemia.
7.11.11
Maisemalliset yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa suhteessa
valtakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin

Punkalaitumen valtakunnallisesti arvokkaalle alueelle voi teoreettisesti näkyä samanaikaisesti
Humppila-Urjalan ja Punkalaitumen tuulivoimahankkeet, vaikka alueelta käsin tarkasteltuna tuulivoimahankkeet ovat hieman eri suunnissa. Humppila-Urjalan tuulivoimapuiston alueelle on etäisyyttä lähes 20 km, joten voidaan arvioida, ettei vaikutus ole merkittävä.
Tuulivoimalat sijoittuvat kahden valtakunnallisesti arvokkaan kartanoympäristön väliselle metsäalueelle. Nuutajärven ja venäjän kartanoiden välillä ei ole visuaalista yhteyttä, jonka tuulivoimapuisto katkaisisi. Muille alueille ei maisemallisia yhteisvaikutuksia muodostu, koska suunnitellut
tuulivoimahankkeet eivät ole samanaikaisesti näkyvissä.

Kuva 31.

Lähialueiden tuulivoimahankkeet ja merkittävät maisema-alueet ja kulttuuriympäristökohteet. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavojen rajaukset kaavaehdotuksien
mukaisina.
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7.11.12

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa merkittävästi voimalan koko, koska suuremmat voimalat näkyvät kauemmas. Lisäksi koko vaikuttaa voimalan väritykseen ja valaistustarpeeseen.
Vaikutuksia lähimaisemaan voidaan lieventää esimerkiksi rakentamalla tuulivoimalan alue lähiympäristöön luonnollisesti liittyväksi kasvillisuuden, käytettävien pinnoitteiden ja maastonmuotojen suhteen. Voimaloiden läheisyydessä visuaalisia vaikutuksia voidaan vähentää myös katkaisemalla näkymiä tuulivoimaloille istutettavan puuston avulla.
7.11.13

Epävarmuustekijät

Arviointia vaikeuttaa maiseman ja sitä kautta näkymien muuttuminen ajan kuluessa ja eri vuodenaikoina. Puuston ja muun kasvillisuuden kasvaminen sekä esimerkiksi avohakkuut voivat
muuttaa maiseman luonnetta ja näkymiä lyhyessäkin ajassa. Maisemavaikutukset eivät ole mitattavia tai yksiselitteisiä. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu pahin mahdollinen tilanne vaikutuksen voimakkuuden suhteen ja sen todennäköisyys sekä lieventämismahdollisuudet.
7.12 Vaikutukset luonnonympäristöön
Suunniteltujen voimaloiden ja huoltoteiden alustavilla rakentamisalueilla ei ole ennakkotietojen
tai maastokäyntien perusteella luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä, metsälain 10
§:n tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä, vesilain 2.luvun 11 §:n tarkoittamia arvokkaita pienvesiä, uhanalaisia luontotyyppejä tai uhanalaisten eliölajien elinympäristöjä. Rakentamisalueiden
ja huoltotieyhteyksien puusto on pääasiassa hakkuin hoidettua talousmetsää ja aluskasvillisuus
kasvimaantieteelliselle alueelle tyypillistä yleistä lajistoa.
Alueella on kattava metsäautotieverkosto, mikä vähentää uusien teiden rakentamisen tarvetta ja
siten luonnon pirstoutumista.
Tuulipuiston kasvillisuusvaikutukset ovat suurimmat rakentamisen aikana. Kasvillisuusvaikutuksia
voidaan ehkäistä rajaamalla maanmuokkaustoimet mahdollisimman pienelle alueelle tuulivoimalan ja huoltotien sijoituspaikan ympäristöön. Rakentamisalueiden puusto ja kasvillisuus häviävät
hakkuiden ja maanmuokkausten seurauksena. Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat
vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi, sillä rakentamisalueiden lajisto on tavanomaista kivennäismetsien lajistoa, eikä uhanalaisia lajeja, muita huomionarvoisia lajeja tai uhanalaisia luontotyyppejä havaittu maastoinventointien yhteydessä.
Rakentamisalueita laajemmilla alueilla saattaa syntyä pysyviä tai väliaikaisia maaston kulumis- ja
kasvillisuusvaurioita työkoneiden liikkumisesta ja maansiirtotöistä johtuen.
Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelointina teiden yhteyteen, eikä sillä ole vaikutusta alueen kasvillisuuteen tai luontotyyppeihin. Kaapelireittien varrelta joudutaan poistamaan ainoastaan yksittäisiä puita.
Kaava-alueella ja sen läheisyydessä merkittävimpiä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita ovat laajat avosuot, Sammakkolammin luonnonsuojelualue, Sammakkolamminkallion arvokas kallioalue, alueen itäpuolella sijaitseva Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alue sekä Natura-alueen länsipuolella sijaitsevat METSO-kohteet, jotka on rauhoitettu luonnonsuojelualueiksi.
Alueen itäpuolella sijaitseva Kaakkosuon-Kivijärven Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena alueena (SCI). Vaikutukset Kaakkosuon-Kivijärven Natura-alueeseen arvioitiin osana
YVA-menettelyä ja sen kuulemista. Tuulivoimatuotannolla ei ole sellaisia merkittäviä haitallisia
vaikutuksia, jotka ulottuisivat suojelluille direktiiviluontotyypeille tai -lajeille kun lieventävät toimenpiteet tehdään esitetyllä tavalla. Hankkeella ei myöskään ole yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa.
7.12.1 Linnustovaikutukset

Vaikutukset linnustoon liittyvät paikalliseen pesimälinnustoon kohdistuviin vaikutuksiin ja alueen
kautta muuttaviin lintuihin kohdistuviin vaikutuksiin.
Tuulivoimapuiston kaikki sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, joten hankkeen yhteydessä ei
ole tarpeen rakentaa uusia ilmajohtoja. Linnustovaikutuksen kannalta sähkönsiirron vaikutukset
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arvioidaan vähäisiksi eikä niitä todennäköisesti ole mahdollista erottaa varsinaisen tuulivoimapuiston aiheuttamista linnustovaikutuksista.
Linnustovaikutuksia voidaan ehkäistä rakentamistöiden oikealla ajoituksella. Tuulivoimaloiden rakentaminen lintujen pesimäajan ulkopuolella vähentää erityisesti häiriöherkille lajeille (päiväpetolinnut, pöllöt, metso) aiheutuvaa häiriötä. Toisaalta petolintujen reviirit ovat niin suuria, että
kaikkia niihin kohdistuvia vaikutuksia ei ole mahdollista täysin ehkäistä yksittäisten tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen ja töiden suunnittelulla.
Tuulivoimapuiston linnustolle aiheuttamia törmäysriskejä voidaan vähentää myös voimaloiden
teknisten ominaisuuksien ja värityksen avulla, esim. yöaikaan käytetyn valaistuksen suunnittelussa. Nykyisin käytettyjen lentoestevalojen ei yleisesti ole havaittu lisäävän lintujen törmäysriskiä.
Linnustovaikutusten arviointia on täydennetty alkuvuodesta 2015. Vaikutustenarvioinnin täydennys on kaavaselostuksen liitteenä.
Vaikutukset pesimälinnustoon
Tuulivoiman vaikutus pesimälinnustoon on yleensä vähäinen. Mahdollisina vaikutusmekanismeina
voi olla lintujen törmäykset tuulivoimalaan, elinympäristön vähentyminen tuulivoimalan vievän tilan vuoksi ja tuulivoimalan aiheuttama häirintävaikutus.
Linnut oppivat väistämään pesimäalueensa tuulivoimaloita, eivätkä ne yleensä aiheuta törmäyskuolemia. Valtaosa hankealueella pesivistä lajeista on tyypillisiä runsaslukuisia metsälajeja, jotka
hakevat ravintonsa etupäässä metsäympäristön sisältä eivätkä juuri lennä tuulivoimaloiden lapojen korkeudella. Näiden lajien törmäysriski tuulivoimalaan on vähäinen, lisäksi mahdollisen törmäyksen vaikutukset runsaslukuisen lajin kantoihin jäisivät merkityksettömiksi. Poikkeuksena tähän voidaan suunnitellun tuulivoimapuiston osalta nostaa kuitenkin esiin alueella pesivät petolinnut ja metso. Nyt arvioitavana olevan tuulivoimahankkeen osalta petolinnuista kana- ja hiiri- ja
mehiläishaukka kuuluvat törmäysriskien kannalta alttiimpiin lajeihin, koska niiden reviirit ovat
laajoja ja ulottuvat käytännössä koko hankealueelle. Isojen petolintujen reviiri- ja saalistusalueet
ulottuvat usein hyvinkin etäälle niiden käyttämistä pesäpaikoista, minkä vuoksi hankealueella pesivät petolinnut liikkuvat todennäköisesti säännöllisesti myös suunniteltujen tuulivoimaloiden rakennusalueilla. Tuulivoimaloiden rakentamisen ja huoltamisen vuoksi lisääntyvä ihmistoiminta
saattaa häiritä syrjäisiä ja rauhallisia metsäalueita suosivaa metsoa ja em. petolintulajeja.
Yksittäisen voimalan vaatima pinta-ala on melko pieni, noin puoli hehtaaria. Tämän vuoksi suunniteltu tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittävää elinympäristöjen vähenemistä, etenkin kun suunnitellut rakennuspaikat ovat jo valmiiksi metsätalouskäytössä. Suuri osa rakennuspaikoista sijaitsee avohakkuulla tai taimikkoalueilla, joissa pesii tavanomaista nuorten metsien lajistoa.
Tutkimuksissa ei ole yleensä havaittu lintujen parimäärien laskevan tai pesintätuloksen heikkenevän tuulivoimalan läheisyydessä (Pöyry Management Consulting 2011: Tuulivoima ja linnusto –
kokemukset ja käytännöt Suomesta ja lähialueilta). Etenkään varpuslintuihin tuulivoimalla ei ole
juurikaan vaikutusta, mutta jotkin isokokoiset häiriöalttiit lajit voivat karttaa tuulivoimaloiden lähialueita. Vesi- ja kosteikkolinnut ovat yleensä kaikkein häiriöalttiimpia tuulivoimalle ja etenkin
pelloilla ruokailevien hanhien on todettu välttävän tuulivoimaloiden läheisyyttä. Humppila – Urjalan tuulivoimalat sijoittuvat metsäisille alueille, jolloin häirintävaikutus pelloilla ja muilla avoimilla
alueilla ruokaileviin lintuihin jää vähäiseksi.
Hankealueella pesii yksi kurkipari Kaitasuolla ja kaksi paria läheisellä Kaakkosuolla. Avosuolla pesivä kurki häiriintyy helposti ihmisten liikkumisesta suolla, mutta tuulivoimala ei vaikuta juurikaan kurjen pesintätulokseen. Saksalaisen tutkimuksen mukaan nykyaikainen, kookas tuulivoimala ei vaikuta kurjen pesintään yli 400 m päässä (Deutsche Naturschutzring 2012: Grundlagenarbeit für eine Informationskampagne "Umwelt- und naturverträgliche Windenergienutzung in
Deutschland (onshore)”). Kaitasuon kurjen reviiri oli yli 1 km päässä tuulivoimalasta nr. 12.
Kaakkosuon kurkien reviirit sijaitsevat reilusti yli kilometrin päässä lähimmistä suunnitelluista
tuulivoimaloista. Tämän vuoksi tuulivoimaloiden vaikutukset pesiviin kurkiin voidaan arvioida vähäisiksi.
Hankealueella tuulivoiman vaikutukset pesimälinnustoon arvioidaan merkittävyydeltään olemattomiksi tai vähäisiksi alueella pesivien lintujen osalta, lukuun ottamatta metsoa, hiirihaukkaa,
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kanahaukkaa sekä mehiläishaukkaa, joiden osalta vaikutukset voi arvioida kohtalaisiksi. Tämä
johtuu lähinnä kyseisten lajien herkkyydestä ihmistoiminnan vaikutuksille. Metso ja mehiläishaukka ovat lintudirektiivin liitteen I lajeja, lisäksi metso on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT).
Hiiri- ja mehiläishaukka on luokiteltu vaarantuneiksi (VU) lajeiksi.
Pesimälinnustoon kohdistuvien vaikutuksien vähentämiseksi kaavassa on annettu määräys: "Tuulivoimaloiden ja tieyhteyksien rakentamisessa on erityisesti huomioitava rakentamisen aikainen
vaikutus pesimälinnustoon. Petolintujen pesäpaikoilla tulee välttää toimenpiteitä ja häiriöitä pesintäaikana."
Vaikutukset muuttolinnustoon
Muuttolinnuston osalta alueen ei todettu useiden lajien osalta olevan merkittävällä muuttoa ohjaavalla reitillä ja näin ollen vaikutukset populaatioihin arvioitiin nykytietämyksen perustella pieniksi.
Yksittäisistä lajeista suurimmaksi hankkeen vaikutukset voidaan arvioida kurjen osalta, jonka
päämuuttoreitti voi sekä keväällä että syksyllä kulkea alueen yli. Kurkien päämuutto tapahtuu
yleensä kirkkaalla kelillä, jolloin kurjet lentävät niin korkealla, että ne eivät ole vaarassa törmätä
tuulivoimaloihin. Lisäksi kurkien on havaittu väistävän tuulivoimaloita jo satojen metrien etäisyydeltä (Deutsche Naturschutzring 2012). Myös Euroopan tuulivoimapuistoissa dokumentoidut lintukuolemat osoittavat, että kurki ei ole erityisen altis törmäämään tuulivoimaloihin (Landesamt
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg 2014: bird fatalities at windturbines
in Europe). Vaikka hankealue sijaitsee kurkien päämuuttoreitillä, tuulivoimapuiston vaikutus
muuttaviin kurkiin arvioidaan vähäiseksi.
Muista suurikokoisista lajeista hanhien muuttoreitit voivat joinain vuosina kulkea alueen kautta.
Syksyn 2012 tilanne oli poikkeuksellinen voimakkaiden itätuulien painaessa normaalisti ItäSuomen kautta muuttavien arktisten hanhien muuttoreitit normaalia lännemmäksi. Kokonaisuudessaan hankeen vaikutukset alueen kautta kulkevaan hanhimuuttoon voi arvioida normaalivuosina vähäisiksi. Sekä keväinen että syksyinen joutsenmuutto vastaa pääpiirteissään alueen kautta kulkevaa hanhimuuttoa, joten siihen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan rinnasteiseksi alueiden kautta muuttaviin hanhiin.
7.12.2 Vaikutukset suoalueiden ekologiseen kytkeytyneisyyteen

Tuulivoimapuistoalueelle sijoittuva Kaitasuo ja itäpuolella sijaitseva Natura-verkostoon kuuluva
Kaakkosuo kuuluvat suoluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaseen Isosuon–
Telkunsuon–Kaakkosuon muodostamaan vyöhykkeeseen. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat suot
sijaitsevat niin lähellä toisiaan, että ne voidaan laskea toisiinsa kytkeytyneeksi yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa suolajistolla on mahdollisuus siirtyä suolta toiselle.
Isosuon–Telkunsuon–Kaakkosuon muodostama vyöhyke on laajahko, ja siihen lukeutuu edellä
mainittujen soiden lisäksi useita pienialaisempi soita. Kyseisiä Natura-verkostoon lukeutuvia soita
voidaan kuitenkin pitää kokonaisuuden arvokkaimpina kohteina. Arvokkaan vyöhykkeen soihin on
aiemmin lukeutunut myös Kaitasuo, mutta sen merkitys tulee jatkossa muuttumaan Urjalan puoleiselle alueelle myönnetyn turvetuotannon ympäristöluvan (LSSAVI nro 182/2011/1) myötä.
Kaitasuon alueella Humppilan puolella on Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:lle myönnetty ympäristölupa turvetuotantoon 26.2.2015 (ESAVI/119/04.08/2014). Lupa koskee noin 85 ha:n aluetta,
josta tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 41 ha. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.
Päätöksen valitusaika päättyy 30.3.2015. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut
lainvoiman.
Kaitasuon ottaminen turvetuotantokäyttöön tulevaisuudessa arvioidaan korostavan Kaakkosuolta
kohti länttä suuntautuvien yhteyksien merkitystä. Turvetuotantokäytön myötä luonnontilaisen
suon pinta-ala Kaitasuolla vähenee huomattavasti, ja siten Kaakkosuon ja Kaitasuon muodostama toiminnallinen kokonaisuus heikkenee.
Humppila-Urjalan tuulivoimapuistoalueen tuulivoimalat sijoittuvat Kaakkosuon eteläisimmän kärjen eteläpuolelle. Tuulivoimaloita ei sijoitu Kaakkosuolta kohti Kitusuota ja Telkunsuota suuntautuvalle alueelle. Tuulivoimalat eivät sijoitu siten, että niistä arvioitaisiin muodostuvan vaikutuksia
Isosuon-Telkunsuon-Kaakkosuon välisiin yhteyksiin.
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Kuva 32.

Isosuo-Telkunsuo-Kaakkosuon arvokkaan suovyöhykkeen merkittävimmät suoalueet
suhteessa Humppila-Urjalan tuulivoimapuiston voimaloihin. Kaakkosuon-Kivijärven Natura-aluekokonaisuuden osalta yhteys on osoitettu Kaakkosuolta, joka sijoittuu Naturaalueen pohjoisosiin.

Tuulivoimapuistoalueella sijaitsevan Kaitasuon ja sen läheisyydessä sijaitsevan Kaakkosuon ensisijaiset luontoarvot liittyvät luontotyyppeihin. Kaakkosuo on luontodirektiivin (SCI) mukainen tärkeä alue, ja sen suojeluperusteena ovat luontodirektiivin mukaiset luontotyypit. Pirkanmaan suojelluista soista Kaakkosuo on erityisesti rehevien suotyyppien kannalta tärkeä suojelualue. Myös
soidensuojeluohjelman täydennysten arvoluokituksessa, jossa Kaitasuo on sijoittunut Pirkanmaan
alueen korkeimpaan arvoluokkaan, pääpaino on soiden luontotyypeissä (uhanalaiset luontotyypit). Soidensuojeluohjelman täydennysten pisteytykseen vaikuttavat tämän lisäksi myös mm. lajisto (soiden putkilokasvit, sammalet ja linnut) ja alueiden kytkeytyneisyys.
Tuulivoimalat sijaitsevat lähimmilläänkin useiden satojen metrien etäisyydellä toisistaan, eivätkä
voimalat tai niihin liittyvät huoltotierakenteet muodosta ekologisia yhteyksiä katkaisevaa leviämisestettä soiden kasvi-, sammal- tai perhoslajistolle. Tuulivoimaloiden linnustoa karkottavan vaikutuksen ja estevaikutuksen arvioidaan kohdistuvan vain eniten ihmistoimintaa välttäviin ja herkimpiin lintulajeihin. Valtaosalle lintulajeista yksittäin sijaitsevista tuulivoimaloista ei arvioida aiheutuvan kulkuyhteyksiin kohdistuvia vaikutuksia. Voimaloiden este- ja karkottava vaikutus on
suurimmillaan rakentamisaikana, jolloin ihmistoimista aiheutuva häiriövaikutus on suurimmillaan.
Suokokonaisuuden kannalta arvokkaimmat linnut ovat pohjoista suoluontoa ilmentävät liro, kapustarinta, kurki ja metso. Etenkin kapustarinta on Etelä-Suomessa nykyisin harvinainen pesimälintu. Lajin on arveltu taantuneen Suomessa, vaikka se onkin edelleen luokiteltu elinvoimaiseksi
uusimmassa uhanalaisuustarkastelussa. Liro ja kapustarinta oleilevat pesimäaikaan pääosin reviireillään avosoilla, eivätkä ne juurikaan liiku eri suoalueiden välillä. Tästä johtuen tuulivoimapuisto
ei muodosta estevaikutusta näiden lajien kannalta. Pesivien kurkien ei ole todettu häiriintyvän
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tuulivoimaloista yli 400 m päässä (Deutsche Naturschutzring 2012, ks. tarkemmin 7.12.1.). Pesimäaikaan kurjet ruokailevat pesimäsuolla ja läheisillä kosteikoilla ja pelloilla. Kurkien tutkimuksissa todettu hyvä pesintämenestys tuulivoimaloiden läheisyydessä indikoi sitä, että lajin ruokailulennot eivät myöskään häiriinny tuulivoimaloista.
Soiden reunarämeillä ja -korvissa elävää metsoa pidetään yleisesti häiriöherkkänä lajina. Metsot
ovat paikkalintuja, jonka ruokailualueiden sijainti ja sitä kautta reviirin sijainti vaihtelee jonkin
verran vuoden kierron mukaan. Metsot saattavat kokoontua hyville soidinpaikoille laajalta alueelta ja yksittäisen linnun keskimääräinen päiväreviiri voi olla joitain kymmeniä hehtaareja. Koko
vuoden aikana linnut hyödyntävät kuitenkin melko laajan alueen muodostamaa kokonaisuutta.
Isosuo-Telkunsuo-Kaakkosuo muodostaa metson kannalta laajan ja melko yhtenäisen alueen,
jonka metsoja voi pitää samaan metapopulaatioon kuuluvina. Alueen säilyminen metsojen kannalta elinvoimaisena riippuu eniten alueella tehtävistä metsätaloustoimista. Tuulivoimaloiden perustusten vuoksi menetettävä maapinta-ala ei ole merkityksellinen kokonaisuuden kannalta, mutta lisääntyvä ihmisten häiriö etenkin soidinaikaan voi olla kohtalokasta. Tuulivoimaloiden rakennustöiden ajoittamisella soidinajan ulkopuolelle voidaan turvata lähiseudun reviirien elinkykyä.
Metson ekologisten yhteyksien toimivuuden kannalta oleellista on se, kuinka paljon tuulivoimaloiden huolto lisää ihmistoimintaa alueella ja houkutteleeko alueen parantuva metsätieverkosto alueelle lisää ihmisiä ulkoilemaan. Koska ihmisten liikkuminen alueella lisääntyy ympärivuotisesti
jonkin verran, voidaan tällä arvioida olevan lievä haitallinen vaikutus metson ekologisen verkoston toimivuuteen.
Kaavaluonnosvaiheessa esitetty maakaapeliyhteys Humppilan puoleiselta tuulivoimalalta 12 länteen Kaitasuota sivuten on kaavaehdotusvaiheessa poistettu. Kaitasuon eteläistä ja pohjoista
osa-aluetta erottavalle kivennäismaakannakselle (Kaitasaari/Tuomarinsaari) on suunniteltu rakennettavaksi voimalat nro 12 ja 13 sekä näiden välinen huoltotieyhteys. Metsäiselle ja metsätaloustoimin käsitellylle kannakselle sijoittuva huoltotie (tiealueen leveys noin 6 metriä) ei muodosta liikkumisestettä soiden eliölajeille. Uuden tieyhteyden myötä lisääntyvä liikenne voi aiheuttaa
ajoittaista häiriötä herkimmille lajeille (mm. metso, jonka osalta vaikutuksia on käsitelty edellä).
Kokonaisuudessaan huoltotieyhteyden vaikutukset eliölajien kulkuyhteyksiin arvioidaan erittäin
vähäisiksi.
Kanta-Hämeen suokasvillisuusinventoinnissa (Juutilainen 2010) Tottamussuo on todettu luonnonsuojelullisesti arvokkaaksi, alueen huomionarvoiseen lajistoon lukeutuu mm. Suomen kansainvälinen vastuulaji pallorahkasammal. Suon ojittamattomalla alueella esiintyy myös muuta edustavaa keidasrämeen kasvillisuutta.
Lähimmäksi Tottamussuota sijoittuvilta tuulivoimaloilta (voimalat nro 9 ja 8) on vähimmilläänkin
yli 200 metrin etäisyys avosuoalueelle, eikä rakentamisesta siten arvioida kohdistuvan vaikutuksia suon hydrologiaan. Tottamussuon alue on osoitettu kaavassa merkinnällä luo-1 luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
7.12.3 Vaikutukset luonnonsuojeluun

Tuulivoimaloiden toteutumisella ei ole vaikutusta Sammakkolammin luonnonsuojelualueeseen.
Tuulivoimahankealueen itäpuolella sijaitseville METSO-kohteille hankkeen toteuttaminen tai käyttö ei aiheuta vaikutuksia.
7.12.4 Kaakkosuo- Kivijärven Natura-alue, vaikutukset direktiiviluontotyyppeihin ja –lajeihin

Humppilan tuulivoimapuistoalue sijoittuu yli kilometrin etäisyydelle Kaakkosuo-Kivijärven Naturaalueesta, joka on suojeltu luontodirektiivin perusteella (SCI-alue). Natura-alueeseen kohdistuvia
vaikutuksia on tarkemmin arvioitu Urjalan tuulivoimapuistokaavan kaavaselostuksessa. Urjalan
kaava-alueelle sijoittuvista voimaloista lähimmät sijoittuvat noin 500 metrin etäisyydelle Naturaalueesta.
Humppilan alueelle sijoittuvilla tuulivoimaloilla ei ole käytönaikaisia vaikutuksia KaakkosuoKivijärven Natura-alueen direktiiviluontotyyppeihin tai -lajeihin.
Humppila-Urjala tuulipuistohankkeella ei oikein toteutettuna ole yksin eikä yhdessä muiden
hankkeiden kanssa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alueeseen.
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7.12.5 Vaikutukset liito-oraviin ja lepakoihin

Suunnitellun tuulivoimapuiston ei ole vaikutuksia lepakoihin tai liito-oraviin, sillä kummallakaan
lajilla ei ole alueelle sijoittuvia elinympäristöjä. Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset
myös lepakoihin jäävät vähäisiksi, sillä karuilla lakialueilla havaittiin vain vähän lepakoita. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu myös kokonaisuudessaan metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla ei
todennäköisesti sijaitse lepakoiden kannalta merkittäviä muuttoväyliä.
Tuulivoimapuiston mahdollisia haitallisia vaikutuksia lepakoihin voidaan vähentää säilyttämällä
hankealueella sijaitsevat suuret kivikot, merkittävät kolopuut sekä mahdolliset autiot rakennukset, jotka voivat toimia lepakoiden päiväaikaisina piilopaikkoina, mutta myös mahdollisina talvehtimispaikkoina. Näin lepakoiden kannalta merkittävät lisääntymis- ja talvehtimisalueet voidaan
alueella turvata hankkeen toteutumisesta huolimatta.
7.13 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Tuulivoimapuiston vaikutukset alueen maa- ja kallioperään muodostuvat voimaloiden ja tie- sekä
kaapeliyhteyksien rakentamisessa tapahtuvasta maa- ja kallioperän muokkauksesta. Rakentamisen vaikutukset kohdistuvat alueille, joille tehdään rakentamistoimia. Maaperää muokataan tuulivoimaloiden perustusten, nosto- ja asennusalueen, huolto- ja tulotieyhteyksien sekä rakennettavien maakaapeleiden kattamalta alueelta. Rakentamistöissä mahdollisesti tarvittava kiviaines on
mahdollista saada tuulipuiston alueelta tai sen läheisyydestä. Vaikutukset maa- ja kallioperään
tulevat sekä rakennus- että käyttövaiheessa jäämään vähäisiksi.
Yhden voimalan tarvitsema rakentamis- ja nostoalue on alle hehtaarin kokoinen, jossa suurimmat toimenpiteet kohdistuvat varsinaisen voimalan perustusten kohdalle. Perustusten pinta-ala
on noin 25 x 25 metriä ja korkeus 1-3 metriä.
Vaikutukset maa- ja kallioperään voidaan katsoa vähäisiksi. Tuulipuiston alueelle tullaan rakentamaan jokaiselle tuulivoimalalle oma huoltotieyhteys. Tiet tulevat olemaan sorapintaisia ja noin
kuuden metrin levyisiä. Kaarteissa tien leveys voi olla suurempi. Olemassa olevia tieyhteyksiä
hyödynnetään mahdollisimman paljon. Kokonaan uusia teitä on suhteessa erittäin vähän.
Tiet on pyritty sijoittamaan moreeni- ja kallioalueille. Tielinjoilta kuoritaan pintamaat, pohja tasataan ja rakennusaineena käytetään moreenia ja mursketta tai vastaavia materiaaleja. Kivikkoisissa ja kallioisissa kohdissa pohjaa louhitaan riittävän tasauksen saavuttamiseksi. Mikäli tietä
joudutaan rakentamaan heikommin kantavalle pohjalle (turve, savi), niin tie tullaan tekemään
riittävän kantavaksi massanvaihdolla.
Teiden ja tuulivoimala-alueiden rakentamisen ja maakaapeleiden asentamisen jälkeen toiminta ei
aiheuta muutoksia maa- ja kallioperään. Alueelle rakennettavan tiestön, kaapeliyhteyksien ja
tuulivoimaloiden perustusten ulkopuolella kaavalla ei ole vaikutuksia maa- ja kallioperään.
Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää rakentamisaikana käyttämällä nykyistä alueen tieverkostoa hyväksi siten kuin se on mahdollista huomioimalla maastonmuodot. Vaikutuksia suoalueiden
olosuhteisiin voidaan vähentää rakentamalla tiet suoalueiden reunoja myötäillen.
7.14 Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen
Suunnitellut uudet huoltotieyhteydet eivät sijoitu pintavesien pääpurkureiteille eivätkä luonnontilaisten purouomien kohdille, eivätkä siten olennaisesti vaikuta pintavesien kulkeutumiseen alueella. Huoltoteiden rakentaminen ei myöskään edellytä purouomien siirtoja.
Muut mahdolliset vaikutukset pintavesiin muodostuvat rakennusvaiheessa, jolloin rakennetaan
perustuksia tuulivoimayksiköille. Puusto raivataan perustusalueelta ja pintamaata poistetaan 1-3
m. Tämä saattaa tilapäisesti lisätä kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin, mikäli
rakentamisen ajankohta on hyvin sateinen. Mahdollinen vaikutus rajoittuu suppealle alueelle, lähinnä läheisiin ja ojiin ja vaikutus on lyhytaikainen. Rakentamisen aikaisen mahdollisen kiintoaineksen valuminen voidaan estää väliaikaisella keräilyaltaalla (lavalla), joka sijoitetaan
ojaan/puroon työn ajaksi.
Etäisyyksistä ja valuma-alueista johtuen mahdollinen pintavesikuormitus ei vaikuta alueella olvein lähteiden antoisuuteen tai veden laatuun.
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Käytönaikaisia vaikutuksia pintavesiin ei ole. Tuulivoimapuistot eivät muodosta normaalitilanteessa kuormitusta, joka vaikuttaisi pintavesiin. Myöskään huollon aikaisella toiminnalla ei katsota
olevan vaikutusta pintavesien tilaan.
Tuulivoimaloille johtavat maakaapelit pyritään sijoittamaan teiden yhteyteen, jolloin vältytään
ylimääräisiltä rakennustöiltä. Kohdissa, joissa kulkee pelkkä maakaapeli, kaapelin asennussyvyys
on sellainen, että esim. ylittävien soiden kuivatusohjat eivät kaapelikaivannosta tukkeudu.
Uoman yli rakennettavien teiden rakentamisessa tulee välttää kiintoaineksen kulkeutumista uomaan. Teiden rakentamisessa tulisi käyttää mahdollisimman karkeita maa-ainesmateriaaleja.
Tierumpujen riittävällä määrällä ja oikealla mitoituksella voidaan vähentää vaikutuksia valuntaan
ja ojien virtaamiin.
Tehdyissä luontokartoituksissa ja katselmuksissa ei voimaloiden suunnituilla sijaintipaikoilla havaittu lähteitä, Karttatarkastelun perusteella voimalat eivät sijoitu myöskään lähteiden arvioiduille valuma-alueille, joten voimaloiden rakentaminen ei vaikuta lähteiden vesitaseeseen tai veden
laatuun.
Kaava-alueella sijaitsee Kangasniemen II-lk (0410351) pohjavesialue. Se on osoitettu kaavassa
merkinnällä pv Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Tuulivoimaloita ei ole sijoitettu pohjavesialueelle. Kaavaehdotuksessa pohjavesialueella ollut voimala nro 20 on poistettu
suunnitelmista kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen. Tuulivoimapuiston rakentamisella ei ole
vaikutuksia pohjaveteen. Pohjavesivaikutuksia ei tule esiintymään kaava-alueen ympäristössä sijaitsevilla pohjaveden ottoalueilla.
Kallioalueella vähäisiä vaikutuksia kalliopohjaveteen voi ilmaantua mahdollisen kalliolouhinnan
aikana. Vaikutus kohdistuu lähinnä pohjaveden virtaukseen ja on hetkellinen, kunnes louhittavan
tuulivoimalan paikka täytetään maa-aineksilla.
Rakennettavien teiden reunaojat voivat vaikuttaa suoalueiden vesitaseeseen kuivattavasti, mikäli
tiet rakennetaan ihan suoalueiden reunoille tai niiden läpi. Alueen suot ovat kuitenkin jo nykyisellään ojitettuja, joten haitallisia vaikutuksia ei synny, kun vielä huomioidaan, että uudet tielinjat
rakennetaan lähes kokonaisuudessaan kovalle maaperälle.
Teiden rakentamisella ja maakaapeleiden asentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia pohjaveteen. Moreenissa esiintyvä pohjavesi saattaa hieman samentua, mutta vaikutus on hetkellinen ja
paikallinen.
7.15 Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun
Tuulivoimahankkeella voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia ilmastoon kasvihuonepäästöjen
vähenemisen kautta. Tuulivoimatuotannolla pystytään korvaamaan fossiilisten polttoaineiden
käyttöä energiantuotannossa, minkä avulla voidaan vähentää energiatuotannon aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa. Vaikutusten suuruuden määrittelevät ensisijaisesti hankkeen
toteuttamisen laajuus.
Tuulivoimapuiston aiheuttamat päästöt ilmaan aiheutuvat lähes täysin osien valmistamisen ja
voimalaitosten rakentamisen aikaisista päästöistä. Osien valmistamisesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia voidaan pienentää esimerkiksi tuottamalla valmistusprosessissa kuluva energia vähäpäästöisellä menetelmällä.
Sähkönsiirto tuulivoimaloilta kaava-alueen ulkopuolelle sijoitettavalle sähköasemalle tapahtuu
maakaapeleilla. Sähkönsiirron koko elinkaaren aikaiset päästöt aiheutuvat lähes yksinomaan rakennusvaiheessa käytettävien ajoneuvojen ja koneiden pakokaasupäästöistä. Rakentamisen aikaiset päästöt eivät poikkea normaalista rakentamisen ilmapäästöistä, eikä niillä arvioida olevan
haitallisia vaikutuksia alueen ilmanlaatuun. Käytönaikaisia vaikutuksia ilmanlaatuun tai ilmastoon
ei sähkönsiirrolla normaalitilanteessa juuri ole. Kaapelin vikaantuessa hetkellisiä päästöjä ilmaan
voi aiheutua korjaustöissä käytettyjen ajoneuvojen ja koneiden pakokaasupäästöistä.
7.16 Vaikutukset metsästykseen ja riistahoitoon
Suunniteltu tuulivoimapuisto alue kuuluu pääasiassa Metsästysyhdistys Peura ry:n metsästysalueeseen. Alueella metsästetään sekä lintu- että nisäkäsriistaa. Tärkeimpiä riistaeläimiä ovat hirvieläimet (hirvi, valkohäntäpeura ja kauris) ja metsäkanalinnut (teeri, pyy ja metso). Myös Urjalan metsästäjät metsästävät alueella hirviä.
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Hirvien talvehtimisalueelle sijoittuu kaksi tuulivoimalaa. Riistanhoidon kannalta tärkeitä ruokintapaikkoja sijoittuu tuulivoimaloiden läheisyyteen Kaitasuon etelälaidalla sekä Kaakkosuon läheisyydessä (voimala 12 Humppilassa ja voimalat 13 ja 16 Urjalassa).
Hirvieläinten kannalta tuulivoimapuistojen merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat pääasiassa
hankkeen rakentamisvaiheessa, jolloin ihmistoiminnan määrä on alueella suurimmillaan. Rakentamisen aikainen häirinnän seurauksena on todennäköistä, että osa lähimpänä rakentamisaluetta
ruokailevista hirvieläimistä siirtyy rauhallisemmille alueille. Vaikutukset voidaan kuitenkin arvioida pääosin väliaikaisiksi eläinten palatessa vanhoille ruokailu- ja elinalueilleen rakentamisen aiheuttaman häirinnän vähentyessä. Pienriistaan sekä muihin pieniin nisäkkäisiin kohdistuvat vaikutukset tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa arvioidaan olevan samankaltaisia kuin hirvieläimiinkin kohdistuvat vaikutukset.
Hirvieläinten käyttäytymisestä tuulivoimaloiden läheisyydessä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että voimaloiden suorat, käytönaikaiset vaikutukset, esim. melu ja visuaaliset häiriötekijät,
ovat kokonaisuudessaan suhteellisen pieniä, eivätkä eläimet merkittävällä tavalla vierasta niiden
elinympäristöön sijoitettavia voimalarakenteita. Rakentamisesta aiheutuvat muutokset luovat
myös uusia elinympäristöjä, joita eläimet voivat hyödyntää. Rakentamisalueille ja niiden kupeeseen syntyy matalana pidettävää pensaikkoa ja heinikkoja, joista hirvieläimet saavat ravintoa.
Rakentamisaikaista häiriötä lukuun ottamatta tuulivoimaloista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä
hirvieläimiin kohdistuvia vaikutuksia.
Tuulilvoimahankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia hirvieläinten ravinnonsaantiin ja sitä kautta
niiden lisääntymiseen.
Metsästys ja riistanhoito alueella voi jatkua. Lähinnä hirvenmetsästyksen järjestelyihin hankkeella voi olla vähäisiä vaikutuksia. Metsästysseurojen on tarkistettava ampumalinjat ja jahtitornien
sijainti, jotta voimaloille ei aiheudu vaurioita ja kimmokkeiden vaara saadaan eliminoitua. Tieyhteyksien ja teiden kunnon paraneminen hankkeen myötä helpottavat kulkemista alueella ja siten
myös metsästystä.
Tuulivoimatoiminnan päätyttyä voimaloiden purkamisvaiheessa vaikutusten hirvieläimiin voidaan
arvioida olevan samankaltaisia kuin rakentamisvaiheessakin, kun liikenne ja muu ihmistoiminta
alueella lisääntyy voimalakomponenttien purkamisessa ja pois kuljetuksessa.
Alueella ei ole merkittäviä pienvesialueita (lampia tai puroja), joten alueella ei ole kalastusta tai
kalataloutta. Näin ollen hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia kalastoon tai kalatalouteen.
7.17 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Tuulipuiston tuulivoimaloiden ja sen oheisrakenteiden valmistus edellyttävät raaka-aineita sekä
energiaa. Luonnonvarojen käyttö painottuu tuulivoimaloissa rakentamisvaiheeseen eikä energian
tuottamiseen tarvita lisää luonnonvarojen käyttöä.
Tuulivoimapuistojen tehokkuutta energiantuotantomuotona on selvitetty useissa tutkimuksissa.
Yleisesti tuulivoimapuiston on arvioitu tuottavan sen rakentamisessa ja käytöstä poistossa kuluvan energiamäärän keskimäärin 4-6 käyttökuukauden aikana. Laskennassa otetaan huomioon
varsinaisen tuulivoimapuiston ohella myös niissä käytettävät voimajohdot, sähköasemat sekä
muut oheisrakenteet.
7.18 Vaikutukset metsätalouteen
Alue on metsätalousvaltaista aluetta, jossa hakkuukypsiä metsiä esiintyy vähän.
Hankkeen vaikutukset metsätalouteen rajautuvat hankkeesta vastaavan vuokraamille alueille eli
suunniteltujen tuulivoimaloiden perustamisalueille sekä kunnostettaville ja rakennettaville tiealueille sekä teiden reuna-alueille, joihin maakaapelit kaivetaan. Näiltä alueilta puustoa ja kasvillisuutta tullaan poistamaan ja raivaamaan myös toiminnan aikana.
Rakentamis- ja nostoalueilta puustoa poistetaan alle hehtaarin alalta. Tuulivoimalan pystyttämisen jälkeen tuulivoimalan läheisyyteen voi istuttaa puita. Tornin juureen tarvitsee varata ainoastaan huoltotöiden (nosturin) vaatima huoltoalue.
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Tuulivoimarakentamisen vaikutukset kohdistuvat rakentamisaikaan, jolloin rakennetaan ja kunnostetaan tuulivoimaloille meneviä teitä. Tällöin metsätaloustoiminta alueella voi hankaloitua teiden osittaisen käytön esteen vuoksi. Vaikutus on tilapäistä.
Kaava-alueella, muulla kuin tuulivoimaloiden perustamisaloilla, metsätalouteen (puiden kaato ja
kuljetus) ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta hankkeen toiminnan aikana.
7.19 Vaikutukset talouteen ja kunnallistalouteen
Sekä työpajassa, asukaskyselyssä, että YVA:sta ja kaavasta saaduissa mielipiteissä on noussut
esille asukkaiden huoli kiinteistöjen arvon laskemisesta ja siitä, kuinka korvauksia maksetaan.
Voimamylly Oy:n 29.10.2012 antaman tiedotteen mukaan yhtiö tulee maksamaan korvauksia
suunniteltujen tuulivoimalaitosten varsinaisten sijoituspaikkojen maanomistajien lisäksi myös
naapurimaanomistajille. Korvaus maksetaan menetetystä mahdollisuudesta rakentaa tuulivoimalaitos kyseisille alueille. Yhtiöt tulevat maksamaan myös vuotuista kehittämistukea kyläyhdistyksille, joiden alueelle tuulivoimaloita rakennetaan.
Rakentamisen ja käytön aikana muodostuu tuloveroja hankkeen rakentajien tai projektille palveluja tuottavien työntekijöiden tuloista. Lisäksi tuulivoimapuiston toiminnan aikana syntyy vuokratuloja maataan tuulivoiman käyttöön vuokranneille maanviljelijöille, metsänomistajille sekä muille maan omistajille.
Tuulivoimaloista maksetaan kiinteistöveroa kunnalle. Tuulivoiman kiinteistövero määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin ja tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon ja siitä vuosittain tehtävien ikäalennusten perusteella. (Kiinteistöverolain 14 §:n 2 momentin mukaan vesi- ja
tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään kymmenen megavolttiampeeria, sovelletaan
yleistä kiinteistöveroprosenttia. Tätä tehokkaammista menee voimalaitoskiinteistövero. )
Käytössä olevan tuulivoimalan rakennelmien verotusarvoksi katsotaan vähintään 40 prosenttia
jälleenhankinta-arvosta. Vuosittainen ikäalennus voimalan arvolle on 2,5 prosenttia.
Yleensä kunnanvaltuuston määräämä kiinteistöveroprosentti vaihtelee 0,5 – 1,0 %:n välillä ja
vuosittainen ikäalennus voimalan arvolle esimerkiksi Torniossa on ollut neljä prosenttia. Lainsäädäntö mahdollistaa myös joissakin kunnissa käytettävän voimalaitoksiin sovellettavaa korkeampaa veroprosenttia, kuitenkin enintään 2,85 %.
Kiinteistöveron tarkkaa ennakkoarviointia vaikeuttaa se, että hankkeen toteuttamisajankohtana
veroperusteet voivat olla eri kuin suunnitteluvaiheessa. Yleisesti tuulivoimalaitosten kiinteistövero
määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin ja tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon
ja siitä vuosittain tehtävien ikäalennusten perusteella.
7.20 Vaikutukset energiatalouteen
Humppila-Urjalan tuulivoimapuiston suunnittelualue käsittää yhteensä 17 tuulivoimayksikkö, joista 11 sijoittuu Humppilan kunnan alueelle. Tuulivoimaloiden yksikkötehot ovat noin 2 – 3,3 megawattia (MW). Tuulivoimalaitosten yhteenlaskettu nimellisteho Humppilassa olisi maksimissaan
noin 22 – 36,3 (34 - 56 koko tuulipuiston alueella). Yksi tuulivoimalaitos tuottaa sähköä noin
1800 kotitalouden tarpeisiin. Kaavan toteutuminen lisää uusiutuvan energiamuodon osuutta koko
sähköntuotannossa.
7.21 Vaikutukset elinoloihin ja terveyteen
Tuulivoimalla tapahtuva sähköntuotanto ei aiheuta ihmisen terveydelle haitallisia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään. Tuulivoima korvaa muita sähköenergian tuotantotapoja, joista
aiheutuu tuotantomuodoista riippuen erilaisia päästöjä. Tuulivoimaan ei liity suuria onnettomuusriskejä, joilla voi olla laajoja vaikutuksia ihmisille ja yhteiskunnalle. Onnettomuusriskit liittyvät
voimaloiden lähiympäristöön. Koska voimalat sijoitetaan useiden satojen metrien etäisyydelle
asutuksesta, ei terveysriskejä muodostu.
Tuulivoimalat synnyttävät ääntä. Tuulivoimalat on sijoitettu niin, että niiden melu ei aiheuta terveydellisiä vaikutuksia. Voimaloiden varjostusvaikutus jää loma- ja vakituisen asutuksen kohdalla
niin lyhytaikaiseksi ja harvoin tapahtuvaksi, että se ei aiheuta terveydellistä haittaa. Melu- ja välkevaikutuksia on käsitelty seuraavissa luvuissa.
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Kaavassa kaikki tuulivoimalat on osoitettu säädettäviksi, jolloin tuulivoimalan toiminnan aikana
niiden ääntä ja välkettä voidaan säätää tuulennopeuden, ajan ja suunnan suhteen. Vaimennus
toteutetaan hidastamalla voimalan lapojen pyörimisnopeutta ja/tai lapojen kulmaa säätämällä.
Vaimennus voi vaihdella tarpeen mukaan yhdestä desibelistä 5-6 desibeliin, ja se voidaan toteuttaa joko tietyille voimaloille (sektoreittain) tai koko voimalan äänialueelle tuulennopeuden ja/tai
vuorokaudenajan mukaan. Vastaavasti tuulivoimala voidaan pysäyttää, kun välke halutaan estää
joltain sektorilta.
Rakentamisen aikana ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia syntyy lähinnä tuulivoimalaitosten vaatimien perustusten maarakennustöistä sekä voimalaitosten osien kuljetuksesta ja pystytyksestä. Varsinkin perustusten louhinta- tai paalutustyöt tuottavat melua lähiympäristöön. Lisäksi rakentaminen lisää työmatkaliikennettä ja kuljetuksia niin merellä, satamissa kuin maallakin. Hankkeella on
merkittävä työllistävä vaikutus.
7.22 Meluvaikutukset
Alueen rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä voimaloiden perustusten sekä huoltoteiden ja
sähkönsiirtolinjojen maarakennustöistä (kaivuu, louhinta, kuljetukset jne.). Varsinainen voimalaitoksen pystytysvaihe vastaa meluvaikutuksiltaan normaalia rakennus- ja asennustyötä.
Tuulivoimalaitoksen toiminnasta syntyvän ääni on pääosin laajakaistaista jaksollisesti voimistuvaa ja heikentyvää "kohinaa" tai "huminaa", joka aiheutuu roottorin lapojen liikkumisesta ilman
läpi. Äänen havaitsemiseen ja häiritsevyyteen vaikuttavat merkittävästi alueen taustamelu ja
luontaiset ääniolosuhteet (liikenne, tuulen humina puustossa, maaston muodot jne.).
Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä.
Asetus tuulivoimalaitosten melun ohjearvoista on valmisteilla, mutta sen julkaisun tai voimaantulon ajankohdasta ei ollut tietoa kaavan laatimisen aikana.
Taulukko 1. Melun ohjearvot ulkona
Alue ja käyttötarkoitus

LAeq, enintään
klo 0722

klo 22-07

Asumiseen käytettävät alueet

55 dB

50 dB

Virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä
läheisyydessä

55 dB

50 dB

Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

50 dB 1)

Uudet asuinalueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai
oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

45 dB 1)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet ja virkistysalueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB 2)

1) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon
havainnointiin yöllä.
LAeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso).
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Ympäristöministeriön julkaisemassa ”Tuulivoima rakentamisen suunnittelu” -ohjeessa (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012) on esitetty tuulivoimamelulle suunnitteluohjearvot, jotka toimivat riskienhallinnan työkaluna ja suunnittelun apuvälineenä. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason
suunnitteluohjearvot määritetään A-taajuuspainotettuna keskiäänitasona L Aeq erikseen päiväajan
(klo 7-22) ja yöajan (klo 22-7) osalta. Kyse ei ole hetkellisistä enimmäisäänitasoista.
Taulukko 2. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot
LAeq Päiväajalle

LAeq Yöajalle

(07–22)

Asumiseen käytettävillä alueilla, loma-asumiseen käy-

(22–07)

45 dB

40 dB

40 dB

35 dB

ei sovelleta

ei sovelleta

tettävillä alueilla taajamissa, virkistysalueilla
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla, luonnonsuojelualueilla*
Muilla alueilla (esim. teollisuusalueilla)

* yöarvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin
yöllä
LAeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso)

Ympäristöministeriön oppaassa 4/2012 on mainittu, että mikäli tuulivoimalan ääni on tarkastelupisteessä soivaa (tonaalista), kapeakaistaista tai impulssimaista tai merkityksellisesti sykkivää
(amplitudimoduloitua eli äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- tai mittaustulokseen 5 desibeliä ennen suunnitteluohjearvoon vertaamista. Häiritsevyyskorjauksia ei lisätä automaattisesti tuulivoimalaitosten meluun, sillä melutason alhaisemmat suunnitteluohjearvot
huomioivat jo tuulivoimalaitosten melun muuta melua häiritsevämmän luonteen. Ympäristöministeriön mallinnusohjeessa 2/2014 on esitetty, että kaavavaiheen selvityksissä tarkastellaan vain
melun mahdollista kapeakaistaisuutta ja impulssimaisuuden sekä merkityksellisen sykinnän vaikutukset sisältyvät lähtökohtaisesti tuulivoimalan melupäästön takuuarvoihin.
Oppaassa 4/2012 on myös mainittu, että ulkomelutason suunnitteluohjearvojen lisäksi asuntojen
sisätiloissa käytetään Terveydensuojelulain (763/94) sisältövaatimuksiin pohjautuen asumisterveysohjeen mukaisia taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon Leq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja koskien pienitaajuista melua. Sisämelutasot voidaan arvioida ulkomelutasojen perusteella ottamalla huomioon rakennusten vaipan ääneneristävyys. Arvot on annettu yöaikaiselle
melulle ja päiväaikana voidaan hyväksyä 5 dB voimakkaampia tasoja.
Taulukko 3. Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvot terssikaistoittain (Asumisterveysohje,
STM:n oppaita 2003:1)
Kaista

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

/ Hz
LLeq,
1h /
dB

Tuulivoimalaitosten aiheuttamat melutasot ympäristössä mallinnettiin SoundPlan 7.1 melulaskentaohjelmalla. Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014
”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” raportin mukaisilla laskentaparametreilla. Koska kyseessä on kaavoituksen käyttöön tehty selvitys, on meluvyöhykkeiden mallinnuksessa käytetty laskentamallia ISO 9613-2. Pientaajuisen melun tarkastelu tehtiin soveltaen DSO 1284 mukaista
menetelmää YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti. Esitetyt melutasot ovat suoraan mallinnuksen tuloksia, eikä niihin ole lisätty mitään mahdollisia häiritsevyyskorjauksia. Mallinnustulokset vastaavat tilannetta, jolloin on myötätuuliolosuhde kaikkiin suuntiin.
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Laskennoissa on käytetty Nordex N131/3000 -voimalaa. Valmistajan ilmoituksen mukaan laitoksen taattu kokonaisäänitehotaso (LWA) on 104,5 dB. Voimalaitoksen melupäästö oli käytössä 1/3oktaavikaistoittain taajuusvälillä 20 Hz – 10 kHz. Laitosten napakorkeus on 144 m maanpinnan
yläpuolella. Laitosmalli ei käytettävissä olevien tietojen mukaan tuota kapeakaistaista melua.
Kaavaa laadittaessa ei ollut vielä täyttä varmuutta siitä, mikä voimalaitosmalli tulisi olemaan toteutusvaiheessa. Tästä syystä valittiin tarkasteltavaksi laitosmalliksi sellainen malli, jolla hanke
on mahdollista toteuttaa siten että meluvaikutukset ovat hallittavissa. Mallinnuksessa huomioitiin
sekä Humppilan että Urjalan puolen tuulivoimalaitokset.
Humppilan ja Urjalan tuulivoimalaitoksilla (äänitehotasolla L WA 104,5 dB) mallinnetut melutasot
ovat Humppilan puolen asuintalojen ja yksittäisten lomarakennusten kohdalla alle päiväajan
suunnitteluohjearvon 45 dB. Yöajan suunnitteluohjearvo 40 dB ylittyy yhden asuintalon ja yhden
yksittäisen lomarakennuksen kohdalla. Humppilan puolella olevan viiden loma-asuinkeskittymän
kohdalla melutaso alittaa päiväajan suunnitteluohjearvon 40 dB, mutta ylittää yöajan suunnitteluohjearvon 35 dB. Pelkkien Humppilan puolen tuulivoimalaitosten aiheuttamat melutasot jäävät
Urjalan puolella kaikkien asuintalojen ja lomarakennusten kohdalla alle 35 desibeliin.
Lisäksi tarkasteltiin meluoptimointisuunnitelmia, jolla osoitettiin käytettävät melumoodit tai pysäytettävät laitokset, jotta melutasot jäävät yöaikaisten suunnitteluohjearvojen alle. Yöaikainen
vaimennustarve alkaa, kun tuulennopeus on 10 m korkeudella 5 m/s eli napakorkeudella 7,5
m/s, josta ylöspäin on esitetty yksi meluoptimointisuunnitelma sekä suunnitelma mahdollisesti
pysäytettävistä tuulivoimaloista tuuliluokittain. Optimointisuunnitelmat on eristetty liitteenä olevassa melun erillisraportissa.
Pienitaajuisen melun laskenta tehtiin Humppilan puolella yhden vakituisen asuintalon kohdalla
(voimalan nro 6 länsipuolella reseptoripiste 8) ja yhden loma-asuinalueen (voimalan nro 11
kaakkoispuolella reseptoripiste 13) kohdalla, jossa meluvyöhykelaskennan mukaan on voimakkaimmat melutasot. Laskentaperiaatteiden mukaan myös pienitaajuinen melu on vaimeampaa,
kun kokonaisäänitaso pienenee. Kun huomioidaan ulkoseinän ilmaääneneristävyys DSO 1284 menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittavat lasketut terssikohtaiset melutasot sisätilojen yöajan ohjearvot selvästi hankealueen ympäristön rakennuksilla. Reseptoripisteisiin lasketut
terssikaistakohtaiset ulkomelutasot ovat taajuusvälillä 20…40 Hz sisätilojen ohjearvojen alle tai
tasolla ja taajuusvälillä 50…200 Hz noin 3…6 dB suurempia kuin sisätilojen ohjearvot.
Hankkeen meluvaikutukset riippuvat lopullisesti valittavasta tuulivoimalaitosmallista. Saman kokoluokan sisälläkin eri voimalaitosmalleilla on eroa paitsi äänitehotasoissa, myös äänitehotason
riippuvuudessa tuulennopeudesta sekä äänen taajuusjakaumassa. Hankkeen tässä vaiheessa lopullista päätöstä valittavasta tuulivoimalaitosmallista ei ole vielä tehty. Kaavamääräyksellä (tv-1)
on varmistettu, etteivät voimalat saa aiheuttaa suunnitteluohjearvojen ylittävää melua, ja että
rakennusluvan liitteenä tulee olla melu- ja varjostusselvitykset valitulla voimala tyypillä:
"…Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemusten liitteenä tulee olla melu- ja varjostusselvitykset valitulla voimalatyypillä. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee varmistaa, etteivät voimalat aiheuta ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen 4/2012 keskiäänitasojen ylittävää melua
(asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB, loma-asuntoalueilla päiväaikaan 40 dB ja
yöaikaan 35 dB)…"
Erillinen meluselvitysraportti on kaavaselostuksen liitteenä.
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Kuva 33.

Meluvyöhykekartta tuulivoimaloiden normaalitilassa
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Kuva 34.

Meluvyöhykekartta, kun osaa voimaloista säädetään
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7.23 Välkevaikutukset
Toiminnassa olevat tuulivoimalat voivat aiheuttaa liikkuvaa varjoa eli välkettä ympäristöönsä,
kun auringon säteet suuntautuvat tuulivoimalan lapojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. Välkkeen voimakkuus ja määrä ovat säästä ja etäisyydestä riippuvaisia. Välkettä ei esiinny kun aurinko on pilvessä tai kun tuulivoimala ei ole käynnissä. Pisimmälle varjo ulottuu aamulla ja illalla,
kun aurinko on matalalla. Kun aurinko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä varjoa ei enää muodostu. Tämä johtuu siitä, että valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilmakehän läpi,
jolloin säteily hajaantuu.
Tuulivoimaloista aiheutuvan välkkeen esiintymisalue ja -tiheys laskettiin EMD WindPRO 2.9. –
ohjelman Shadow –moduulilla, joka laskee kuinka usein ja minkälaisina jaksoina tietty kohde on
tuulivoimaloiden luoman liikkuvan varjon alaisena. Suomessa välkevaikutukset ulottuvat kauimmas tuulivoimalan kaakkois- ja lounaispuolelle.
Tuulivoimaloiden lavoista aiheutuvalle liikkuvan varjon vaikutuksen esiintymiselle ei ole Suomessa määritelty raja- tai ohjearvoja. Ympäristöministeriön julkaisemassa Tuulivoimarakentamisen
suunnittelu (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012) oppaassa suositellaan käyttämään apuna muiden
maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. Saksalaisen ohjeistuksen (WEA-SchattenwurfHinweise) mukaan tuulivoimalan aiheuttaman välkevaikutuksen määrä viereiselle asutukselle saa
olla vuodessa enintään kahdeksan tuntia todellisessa tilanteessa ja worst case –skenaariossa 30
minuuttia päivässä ja 30 tuntia vuodessa. Esimerkiksi Tanskassa on ohjeistuksena annettu, että
vuotuinen todellinen välkemäärä ei saa ylittää kymmentä tuntia vuodessa. Ruotsissa käytännön
laskelmissa on ohjeellisena arvona kahdeksaa tuntia vuodessa ja esimerkiksi ruotsalaisessa
suunnitteluohjeistuksessa vuodelta 2009 (Vindkraftshandboken - Planering och prövning av
vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden) viitataan saksalaiseen ohjeistukseen.
Real Case -mallinnuksen mukainen tulos kuvaa tavanomaisen vuoden tilannetta, jossa on otettu
huomioon lähimmät saatavilla olevat 30 vuoden ilmastollisen vertailukauden tuulensuunnan jakautuneisuuden ja auringonpaisteisuuden mittaustiedot. Tästä syystä todelliset välkevaikutukset
voivat vaihdella jonkin verran vuosittain riippuen sääolosuhteista. Mallissa ei myöskään huomioida metsän tai rakennusten rajoittavaa vaikutusta. Jos tuulivoimalat eivät ole nähtävissä esimerkiksi pihapiiristä, eivät ne myöskään aiheuta välkevaikutuksia.
Real Case mallinnus tehtiin tuulivoimalaitoksilla joiden roottorin halkaisija on 131 metriä ja napakorkeus 144 metriä. Mallinnus tehtiin kahdessa tilanteessa, joissa ensimmäisessä huomioitiin sekä Humppilan ja Urjalan puolen tuulivoimalaitokset ja toisessa vain Humppilan puolen tuulivoimalat. Mallinnuksessa ei huomioida puuston aiheuttamaa peittovaikutusta. Laskennallisten välkemäärien esiintyvyyttä ympäristön asuin- ja lomarakennusten kohdalla on tarkasteltu sijoittamalla
välkekäyrät näkyvyysanalyysikartan päälle. Jos tuulivoimalat eivät ole nähtävissä esimerkiksi pihapiiristä, eivät ne myöskään aiheuta välkevaikutuksia.
Mallinnustilanteessa jossa huomioidaan vain Humppilan puolen tuulivoimalaitoksen, on Humppilan alueella kolme asuintaloa ja kolme loma-asuntoa 8-10 tuntia vuodessa välkealueella. Yli 10
tuntia vuodessa välkemäärän ylittävällä alueella on viisi asuintaloa ja kuusitoista loma-asuntoa,
joista kolme on yksittäisiä lomarakennuksia. Suurimpaan osaan vakituisista asuintaloista, joissa
välkemäärä ylittää 8 tuntia, ainakin joitakin tuulivoimaloita olisi näkemäanalyysin mukaan nähtävissä. Kolmen yksittäisten loma-asunnon luona sekä Kangasniemen pohjoispuolella olevan kuuden loma-asunnon keskittymän, joissa mallinnuksen mukainen välkemäärä ylittää kahdeksan
tuntia vuodessa, tuulivoimaloita olisivat nähtävissä. Kangasniemen eteläpuolella olevan lomaasuntokeskittymän (10 lomarakennusta) laskennallinen välkemäärä olisi luokkaa 15 tuntia, mutta
näkemäanalyysin mukaan tuulivoimalat eivät näy kyseiselle alueelle. Humppilan puolen tuulivoimalaitokset eivät aiheuta välkevaikutuksia Urjalan puolen asutukselle.
Mallinnuskuvasta jossa on huomioitu Humppilan tuulivoimalaitosten lisäksi myös Urjalan puolen
laitokset, voidaan nähdä että verrattuna tilanteeseen, jossa huomioidaan vain Humppilan puolen
tuulivoimalaitokset, jää yksi Humppilan puolen loma-asuntokeskittymää (yhteensä 5 lomarakennusta) lisää kahdeksan tuntia vuodessa ylittävälle välkealueelle. Näkyvyysanalyysin mukaan kyseiseen loma-asuinkeskittymään tuulivoimalaitokset eivät olisi nähtävissä.
Hankkeen välkevaikutukset riippuvat lopullisesti valittavasta tuulivoimalaitosmallista. Välkevaikutuksia voidaan vähentää valitsemalla tornin korkeudeltaan ja roottorin halkaisijalta pienempivoimalaitosmalli. Välkkeen vähentäminen ympäristössä on mahdollista myös tuulivoimalaitokseen
liitettävällä välkkeen rajoitusjärjestelmällä. Hankkeen tässä vaiheessa lopullista päätöstä valitta84
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vasta tuulivoimalaitosmallista ei ole vielä tehty. Kaavamääräyksellä (tv-1) on varmistettu, että "
…Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemusten liitteenä tulee olla melu- ja varjostusselvitykset valitulla voimalatyypillä..."
Varjostusraportti ja isommat karttakuvat on kaavaselostuksen liitteenä.

Kuva 35.

Välkemallinnus, jossa nykyistä kasvillisuutta ei huomioida. Voimaloiden napakorkeus 144
m, roottorin halkaisija 131 m.
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Kuva 36.

Näkyvyysanalyysin periaate

Kuva 2.

Välkemallinnus, jossa on huomioitu kasvillisuuden vaikutus voimaloiden näkymiseen
(näkemäalueet). Kartta on lisäksi liitteessä 6.
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7.24 Sosiaaliset vaikutukset
Elinoloiin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista käytetään termiä sosiaaliset vaikutukset.
Tuulivoimaloiden ääni, varjostus ja näkyminen haittaavat jonkin verran lähimpien asukkaiden
asumisviihtyvyyttä sekä hankealueen ja sen lähiympäristön virkistyskäyttöä. Nämä vaikutukset
kohdistuvat erityisesti hankkeen lähialueelle, kauempana hankkeen sosiaaliset vaikutukset ovat
lievempiä ja liittyvät lähinnä hankkeen maisemavaikutuksiin. Melu- ja välkearviointien yhteydessä esitetyt mahdollisuudet ehkäistä haitallisia vaikutuksia ovat samalla keinoja vähentää haitallisia vaikutuksia asuin- ja elinympäristön viihtyvyyteen.
Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteeltaan pääasiassa laadullisia eivätkä ne siksi ole mitattavissa.
Ne ovat yksilö-, yhteisö- ja paikkasidonnaisia. Vaikutusarvioinnissa kootaan yksilöiden ja yhteisön tiedot, näkemykset ja kokemukset ja pyritään niiden avulla tunnistamaan olennaiset ihmisiin
kohdistuvat vaikutukset.
Osa vaikutuksista koostuu rakentamisen aikana, osa toiminnan aikana. Tuulivoimahankkeissa rakentamisen aikainen vaikutus asumisviihtyvyyteen voi syntyä lähinnä liikenteestä sekä rakennustöistä ja niiden aiheuttamista häiriöistä. Käytön aikaisia vaikutuksia ovat maisemakuvamuutos,
tuulivoiman melu ja välke sekä taloudelliset vaikutukset.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin pääasiallisena tietolähteenä on käytetty vaikutusarvioinnin
(YVA) osana toteutettua asukaskyselyä, joka lähetettiin tuhanteen talouteen, työpajamuistiota
sekä YVA-ohjelmasta annettuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä lehtikirjoituksia.
Asukaskysely toteutettiin tammikuussa 2013. Kyselylomake postitettiin yhteensä tuhanteen talouteen siten, että lähimmillä alueilla (alle 2 km YVA:ssa määritellyn hankealueen rajasta) tavoitteena oli jakelu joka talouteen ja 2-10 km säteellä jakelu otettiin satunnaisotannalla. Kyselystä ja
sen menettelytavoista on tarkemmin kuvattu YVA-selostuksen sivulla 146- sekä YVA-selostuksen
liitteissä.
Tuulivoimahankkeissa huoli vaikutuksista asumisviihtyvyyteen on usein yksi merkittävimpiä sosiaalisia vaikutuksia. Vaikka yli puolet (54 %) suhtautuu hankkeeseen kokonaisuudessaan myönteisesti ja näkee sen hyödyt mahdollisia haittoja suurempana, osa asukkaista on huolissaan tuulivoimaloiden vaikutuksista asuin- ja elinympäristön viihtyvyyteen. Lähin yksittäinen asuinrakennus sijaitsee noin 600 metrin päässä voimaloista (voimala 5, Humppila) ja lähin vapaa-ajan asunto noin 850 metrin päässä (voimala 8, Humppila). Lähiasukkaat suhtautuvat hankkeen vaikutuksiin kriittisemmin kuin kauempana asuvat. Merkittävimmät kielteiset sosiaaliset vaikutukset kohdistuvatkin lähialueelle, kauempana voimaloiden vaikutuksista koetaan lähinnä maisemavaikutus.
Lähiasukkaista keskimäärin 60 % arvioi hankkeella olevan kielteisiä vaikutuksia elinympäristöön.
Näistä merkittävimmiksi nousivat vaikutukset maisemaan, rauhallisuuteen, linnustoon, kiinteistön
arvoon ja virkistysreittien käyttöön. Kaukoasukkaat arvioivat kielteisempien vaikutusten kohdistuvan linnustoon ja raskaan liikenteen määrään rakentamisen aikana, mutta valtaosa (50-70 %)
heistä ei koe hankkeella olevan vaikutuksia elinympäristöön. Sekä lähi- että kaukoasukkaat arvioivat vaikutuksen asumisviihtyvyyteen vähemmän kielteiseksi kuin vaikutukset edellä lueteltuihin asioihin. Työpajassa osallistuja arvottivat merkittävimmiksi vaikutuksiksi ympäristön muuttumisen ja vaikutukset luontoon. Tätä perusteltiin sillä, että ne kattavat myös monet muut tärkeänä pidetyt asiat, kuten esimerkiksi vaikutukset linnustoon ja riistaeläimiin, vaikutukset asumisviihtyvyyteen ja maiseman muuttumisen teollisuusmaiseksi.
Yksi Humppila-Urjalan tuulivoimapuiston sosiaalisista vaikutuksista on hankkeeseen liittyvät huolet muutoksista ympäristössä. Tätä haitallista vaikutusta voidaan ehkäistä ja lieventää tarjoamalla osallisille tutkittua tietoa, seurantatietoa sekä avointa tiedotusta.
Osaa haitallisista sosiaalisista vaikutuksista on pyritty ja pystytty ehkäisemään jo suunnittelu- ja
arviointiprosessin aikana tuulivoimaloiden uudelleen sijoittelun arvioinnilla. Joitakin asukkaiden
tärkeiksi nimeämiä kohteita on jätetty tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle. Voimaloiden sijoittelussa on pyritty myös minimoimaan haitat sijoittamalla voimalt mahdollisimman kauaksi asunnoista. Maiseman ja ympäristön muutosta ei voida kuitenkaan estää tuulivoimaloiden rakentuessa.
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7.25 Vaikutukset ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin
Tuulivoimaloiden huoltotöiden yhteydessä alueella käsitellään öljyjä. Yhdessä voimalassa on satoja litroja öljyä. Normaalitilanteissa öljyt eivät pääse kulkeutumaan ympäristöön. Onnettomuustilanteessa konehuoneen öljyt vain harvoin valuvat maaperään saakka.
7.26 Riskit ja häiriötilanteet
Rakentamisen aikaiset riskit liittyvät lähinnä työturvallisuuteen. Rakentamisen aikana tuulivoimapuiston rakennusalue, jolla ulkopuolisten liikkuminen on rajoitettua, merkitään maastoon. Ympäristövahinkojen todennäköisyys on pieni, minkä lisäksi mahdollisia vaikutuksia vähentää alueen
tiivis maaperä. Ilmailulle mahdollisesti aiheutuvia riskejä vähennetään viranomaisten määräysten
mukaan toteutettavilla lentoestemerkinnöillä ja alueen merkitsemisellä ilmailukarttoihin. Tuulivoimalan roottoreista irtoavien kappaleiden tai vakavien tuulivoimalaonnettomuuksien todennäköisyys on maailmalta saatujen kokemusten perusteella pieni.
Tuulivoimalan lapoihin voi tietyissä sääolosuhteissa kertyä jäätä, joka irrotessaan voi lentää
etäälle voimalasta. Tällä alueella on 2-3 viikkoa vuodessa, jolloin jäätämisriski on olemassa. Jään
muodostusta ja irtoavan jään aiheuttamaa riskiä voidaan vähentää lapojen sulatuksella ja tarpeen mukaisella voimalan pysäytyksellä. Kokemuksien mukaan (Muukko, Lappeenranta) jäävaara-alue on noin 80 metriä tuulivoimalasta, joka on suunnilleen tuulivoimalan rakentamiseen tarvittava alue.
Säännöllisellä huollolla ja ylläpidolla varmistetaan voimaloiden turvallinen käynti. Mahdollisten
häiriötilanteiden ehkäisemiseksi tuulivoimalat varustetaan erilaisin hälyttimin ja voimalat ohjelmoidaan pysähtymään jos jokin raja-arvo on rikottu, esimerkiksi kova tuuli.
Lentoestevalot voidaan havaita niillä alueilla, jonne näkyy tuulivoimalatornin korkein kohta (napakorkeus). Käytännössä valo on siis mahdollista havaita sää- ja valaistusolosuhteista riippuen
kauempaa kuin itse voimala eli esimerkiksi kirkkaana yönä yli 30 kilometrin päästä. Valonlähteet
on suunnattu ylöspäin, joten ne valaisevat enemmän taivasta kuin ympäröivää maisemaa. Päiväsaikaan taivaan valoisuus on niin suuri, ettei lentoestevalon kirkkaus pysty nousemaan häiritsevän voimakkaaksi taustavaloon nähden. Pilvisellä säällä valot voivat jonkin verran heijastua
pilvissä, mikä erottuu erityisesti pimeään aikaan. Päiväsaikaan huonolla kelillä valot eivät näy
kauas runsaan pilvisyyden ja sateen takia. Korkeisiin voimaloihin vaaditaan yöllä vilkkuva valkoinen valo, joka on paljon päivävaloja himmeämpi. Valon vilkkuminen muuten pimeässä näkymässä voidaan kuitenkin kokea häiritsevänä tekijänä.
Tuulivoimaloiden perustamisessa ja rakentamisessa käytettävä laitteisto ja kuljetuskalusto ovat
kooltaan suuria. Rakentamisen aikana syntyvät vaikutukset ovat pääasiassa paikallisia ja pienialaisia. Rakentamisen visuaaliset vaikutukset ulottuvat pääasiassa lähimaisemaan. Rakentamisessa käytettävä laitteisto ja keskeneräiset tuulivoimalat voivat synnyttää väliaikaisesti sekavan
maisemakuvan. Laajempia maisemavaikutuksia syntyy kuitenkin rakentamisen edetessä vaiheeseen, jossa tuulivoimaloiden tornit ovat pystyssä.
Tuulivoimapuiston aiheuttamat päästöt ilmaan aiheutuvat lähes täysin osien valmistamisen ja
voimalaitosten rakentamisen aikaisista päästöistä. Osien valmistamisesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia voidaan pienentää esimerkiksi tuottamalla valmistusprosesseissa kuluva energia vähäpäästöisellä menetelmällä.
7.27 Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueen toiminnoista, tuulivoimapuistosta syntyviä mahdollisia ympäristöhäiriöitä kuten
melua ja varjostusta on arvioitu kaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä aiemmissa luvuissa.
Tuulivoimaloiden sijoittelulla on pyritty sekä optimoimaan tuulivoimaloilla saavutettava sähköntuotanto että minimoimaan hankkeen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Lisäksi tuulivoimalat on
tarkoituksenmukaisesti sijoitettu mahdollisimman etäälle vakituisessa asutuskäytössä olevista rakennuksista ja lomarakennuksista, millä on pyritty osaltaan ehkäisemään tuulivoimaloiden alueen
paikallisiin ihmisiin kohdistamia vaikutuksia.
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8.

OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS

8.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Kaavan toteuttamista ohjataan erillissuunnitelmien, kaavoituksen sekä tarvittavien lupien mm.
ympäristö-, tutkimus-, lunastus-, lentoeste- ja rakennuslupien kautta.
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista rakennuslupaa Humppilan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaa hakee alueen
haltija. Rakennusluvan myöntämisen edellytys on, että Ilmailuhallinnolta on saatu lausunto lentoturvallisuuden varmistamiseksi.
Ympäristöluvan tarve selvitetään tapauskohtaisesti paikallisten viranomaisten kanssa. Ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa tarvitaan, jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua lähiasutukiselle naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristöluvan tarvetta
harkittaessa otetaan huomioon muun muassa voimalasta aiheutuva melu sekä lapojen pyörimisestä syntyvä valon ja varjon liike.
Ilmailulain (11/2009) 165 §:n mukaan tulee ilmailun turvaamiseksi yli 30 m korkeiden rakennelmien, rakennusten ja merkkien rakentamiseen olla Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämä lentoestelupa. Hakemukseen tulee liittää asianosaisen ilmaliikennepalvelujen tarjoajan antama lausunto asiasta. Mikäli kohde on yli 100 m korkea, tulee pyyntö toimittaa viimeistään viisi
kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista. Lupaa hakee alueen haltija. Hakemukseen tulee
liittää ilmaliikennepalvelujen tarjoajan Finavian lausunto asiasta.
Trafilta on saatu lentoestelupa (30.6.2014) kaavaehdotuksessa esitettäville voimaloille. Lentoesteluvassa on annettu tarkemmat määräykset voimaloiden väreistä ja lentoestevaloista.
Ennen rakennusluvan myöntämistä on laadittava turvallisuusselvitys. Kaavassa on annettu seuraava määräys: "Tuulivoimaloita koskevan rakennuslupahakemuksen yhteydessä on laadittava
turvallisuusselvitys. rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää pelastusviranomaisen lausunto."

8.1.1

Kytkentä sähköverkkoon

Tuulivoimalat kytketään kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan sähköasemaan maakaapeleilla.
Maakaapelit pyritään asentamaan alueella kulkevien teiden viereen. Asennustyö tehdään pääasiassa teiden rakentamisen ja kunnostamisen yhteydessä.

Kuva 37.

Maakaapelireitit ja yhteydet kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevalle sähköasemalle
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8.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Suuren maatuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista ja lupaa maaalueiden omistajilta. Kaavoista päättävät osaltaan Humppilan ja Urjalan kunnat. Päätökset hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta tekee Voimamylly Oy ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja kaavoitusmenettelyn jälkeen.
Kaava on toteuttamiskelpoinen sen saatua lainvoiman. Tuulivoimahankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tuulivoimayhtiö. Hankeen suunnittelu jatkuu ja tarkentuu osayleiskaavoituksen jälkeen. Tuulivoimayhtiö päättää investoinneista kaavamenettelyn jälkeen.
Tuulivoimalat tarvitsevat mm. rakennusluvan ja lentoesteluvan, joita hakee tuulivoimayhtiö.
Myös sähkönsiirtoverkoston ja uusien huoltoteiden rakentaminen edellyttää asianmukaisia lupia.
Tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa Voimamylly Oy.
Koko hankkeen eri vaiheet voidaan yksinkertaistaa alla olevan luettelon muotoon:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lupaprosessi
Hankkeen suunnitelmien laatiminen
Urakoitsijoiden kilpailutus
Alueelle tulevan tiestön rakentaminen / nykyisen tieyhteyden parantaminen
Voimalaitosten tilavarausten tekeminen ja nostoalueiden rakentaminen
Voimalaitosten perustusten rakentaminen
Voimalaitosten pystytys
Voimalaitosten koekäyttö
Voimalaitosten käyttöönotto

Kaavan toteuttamisen ajankohta riippuu tuulivoimahankkeen teknis-taloudellisista reunaehdoista.
Voimamylly Oy:n koko hankkeen toteuttaminen edellyttää, että sekä Urjalan että Humppilan
kunnat ovat hyväksyneet omat osayleiskaavansa ja kaavat ovat vahvistuneet. Molemmat
osayleiskaavat on suunniteltu niin, että ne voidaan toteuttaa myös omina hankkeinaan. Tästä
poikkeus on kuitenkin Humppilan alueelle oleva tuulivoimala 12. Sen tie- ja sähköverkko tulevat
Urjalan alueen kautta, joten sen rakentaminen edellytykset ilman Urjalan hankkeen toteutumista
ovat teknistaloudellisesti heikot.
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9.

KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLON JÄLKEEN TEHDYT TARKISTUKSET

9.1

Kaava-alueen rajaus ja aluevarausten muuttuminen
Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen pohjoisimmat voimalat nro:t 20 ja 21 poistettiin. Koska
voimalat poistuivat, ei Kangasniementietä ollut enää tarpeen osoittaa huoltotieyhteytenä koko
matkalla. Voimaloiden poistamisen myötä kaava-alueen rajausta tarkistettiin pohjoisesta rajaamalla kaava-alueen ulkopuolelle tuulivoimaosayleiskaavan kannalta tarpeettomat alueet. Samalla
kaava-alueen rajausta tarkistettiin eteläosissa rajaamalla pois alueet, joiden maankäyttöä ei ole
tarkoituksen mukaista ratkaista tuulivoimaosayleiskaavalla.

Kuva 38.

Ote kaava-alueen pohjoisosasta. Ylempänä nähtävillä ollut kaavaehdotus, alempana tarkistettu kaavaehdotus.
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Kuva 39.

Ote kaava-alueen rajauksen muuttumisesta eteläosassa. Ylempänä nähtävillä ollut kaavaehdotus, alempana tarkistettu kaavaehdotus.

Rajauksen muuttumisen myötä seuraavia aluevarauksia ja kohteita jäi kaava-alueen ulkopuolelle.
-

voimalat nro 20 ja 21 sekä niille johtanut huoltotieyhteys

-

valtakunnallisesti arvokas kallioalue (ge)

-

maatilan talouskeskuksia (AM)

-

Pientalovaltaisia asuntoalueita (A)

-

loma-asuntoalueita (RA)

-

yksittäisiä loma-asuntoja (ra)

-

muinaismuistokohteet (SM)

-

kalliokiviaineisten ottoalueita (eok, eok-1)

-

Kitusuon luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1)
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Kaitasuon muuttuneen suojelutarpeen perusteella kaavassa ollut luo-1 rajaus poistettiin. Viimeisimpien tietojen mukaan Kaitasuo ei ole mukana soidensuojelun täydennysohjelmassa. Kaitasuon
alueelle ei ole voimassa olevissa maakuntakaavoissa suojelumerkintöjä eikä myöskään vireillä
olevassa Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa (nähtävillä 26.1.2015 27.2.2015). Kaitasuon alueella on Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:lle myönnetty ympäristölupa
turvetuotantoon 26.2.2015 (ESAVI/119/04.08/2014). Lupa koskee noin 85 ha:n aluetta, josta
tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 41 ha. Päätös ei ole vielä lainvoimainen eikä
toimintaa saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen valitusaika päättyy
30.3.2015.

Kuva 40.

Ote Kaitasuon alueesta. Vasemmalla nähtävillä ollut kaavaehdotus, oikealla tarkistettu
kaavaehdotus

Voimalan 10 itäpuolelle johtanut ohjeellinen maakaapelivaraus poistettiin tarpeettomana ja voimaloiden 9 ja 10 rakennuspaikkoja ja alueiden rajoja tarkistettiin siten, että kunkin tuulivoimalan
alue on kokonaan yhden kiinteistön alueella.

Kuva 41.

Ote voimaloiden 9 ja 10 rakennuspaikoista ja maakaapelivarauksesta.

93

HUMPPILAN JA URJALAN
TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

Osalliselta saadun palautteen perusteella Tottamussuontien alkupää muutettiin nykyiseksi tielinjaukseksi ja voimalan 1 rakennuspaikkaa siirrettiin siten, että tuulivoimalan alue on kokonaan
yhden kiinteistön alueella.

Kuva 42.

Ote Tottamussuontien alkupäästä ja voimalan 1 rakennuspaikasta. Vasemmalla
nähtävillä ollut kaavaehdotus, oikealla tarkistettu kaavaehdotus.

Voimalan 4 lähellä ohjeellinen maakaapeli siirrettiin tien varteen. ja voimalan 4 rakennusalan rajoja tarkistettiin siten, että tuulivoimalan alue on kokonaan yhden kiinteistön alueella.

Kuva 43.

Ote maakaapelin siirrosta ja voimalan 4 rakennuspaikasta. Vasemmalla nähtävillä ollut
kaavaehdotus, oikealla tarkistettu kaavaehdotus.
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9.2

Kaavamerkinnät ja -määräykset

9.2.1

Poistuneet merkinnät ja määräykset

Muuttuneiden aluerajauksien myötä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä poistettiin seuraavat
kaava-alueen ulkopuolelle jääneet merkinnät:

9.2.2

Muuttuneet merkinnät ja määräykset

Saatujen lausuntojen perusteella sekä samanaikaisesti vireillä olleen Urjalan puoleisen tuulivoimaosayleiskaavaan tehtyjen muutoksien perusteella kaavamerkintöjä ja -määräyksiä päivitettiin.
Ilmailulaki (864/2014) on annettu Helsingissä 7. päivänä marraskuuta 2014, jonka vuoksi viittaus ilmailulakiin päivitettiin.

Merkintä

Kaavaehdotuksessa ollut määräys

Hyväksyttävässä kaavassa esitetty
määräys

Tuulivoimalan alue.

Tuulivoimalan alue.

Merkinnällä osoitetaan alue, jolle on
mahdollista rakentaa tuulivoimala.

Merkinnällä osoitetaan alue, jolle on
mahdollista rakentaa tuulivoimala.

Tuulivoimalan tornin korkeus saa olla
enintään 145 metriä ja kokonaiskorkeus ei saa ylittää 210 metriä. Tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue on
huoltoaluetta lukuun ottamatta maisemoitava rakentamisen jälkeen.

Tuulivoimalan tornin korkeus saa olla
enintään 145 metriä ja kokonaiskorkeus ei saa ylittää 210 metriä. Tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue on
huoltoaluetta lukuun ottamatta maisemoitava rakentamisen jälkeen.

Tuulivoimalan tulee olla tarvittaessa
säädettävissä melu- ja välkevaikutusten vähentämiseksi. Tuulivoimalat eivät saa aiheuttaa lähiympäristön
asunnoille ja loma-asunnoille asetuksessa määriteltyjen ohjearvojen ylittävää melua.

Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemusten liitteenä tulee olla melu- ja
varjostusselvitykset valitulla voimalatyypillä. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee varmistaa, etteivät voimalat aiheuta ympäristöministeriön
suunnitteluohjearvojen 4/2012 keskiäänitasojen ylittävää melua (asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan
40 dB, loma-asuntoalueilla päiväaikaan

Ennen kunkin tuulivoimayksikön rakentamista on haettava ilmailulain
1194/2009) 165 §:n mukainen len-
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YLEISET
MÄÄRÄYKSET

toestelupa.

40 dB ja yöaikaan 35 dB).

Aluetta suunniteltaessa ja rakennusja toimenpidelupia käsiteltäessä tulee
turvata Puolustusvoimien toiminnasta,
kuten tutkajärjestelmistä, valvontasensoreista ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. Tuulivoimaloiden maanpäällisiä rakenteita
ei saa toteuttaa ilman puolustusvoimien lupaa.

Ennen kunkin tuulivoimayksikön rakentamista on haettava ilmailulain
(864/2014) 158 §:n mukainen lentoestelupa.

Tuulivoimaloiden rakentamisessa on
erityisesti huomioitava rakentamisen
vaikutus pesimälinnustoon pesintäaikana.

Tuulivoimaloiden ja tieyhteyksien rakentamisessa on erityisesti huomioitava rakentamisen aikainen vaikutus pesimälinnustoon. Petolintujen pesäpaikoilla tulee välttää toimenpiteitä ja häiriöitä pesintäaikana.

Uusia asuin- ja loma-asuinrakennuksia
tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa alueille, joilla asetuksessa määriteltyjen melun ohjearvojen mukaiset melutasot voivat ylittyä.

Uusia asuin- ja loma-asuinrakennuksia
tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa alueille, joille voi aiheutua ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen 4/2012 keskiäänitasojen
ylittävää melua (asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB, lomaasuntoalueilla päiväaikaan 40 dB ja yöaikaan 35 dB).

Tätä osayleiskaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §).

Tätä osayleiskaavaa saa käyttää
osayleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §).

Aluetta suunniteltaessa ja rakennus- ja
toimenpidelupia käsiteltäessä tulee turvata Puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä, valvontasensoreista ja radioyhteyksien turvaamisesta
johtuvat rajoitteet. Tuulivoimaloiden
maanpäällisiä rakenteita ei saa toteuttaa ilman puolustusvoimien lupaa.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 5.1.2017 hylännyt valitukset Humppilan kunnanvaltuuston 26.3.2015 § 5 tekemästä päätöksestä sekä samalla kumonnut yleismääräyksen: ” Uusia
asuin- ja loma-asuinrakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa alueille,
joille voi aiheutua ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen 4/2012 keskiäänitasojen ylittävää
melua (asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB, loma-asuntoalueilla päiväaikaan 40
dB ja yöaikaan 35 dB).”
9.2.3

Uudet merkinnät ja määräykset

Kaavaan lisättiin seuraava yleismääräys:
Tuulivoimaloita koskevan rakennuslupahakemuksen yhteydessä on laadittava turvallisuusselvitys.
Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää pelastusviranomaisen lausunto.
Lahdessa 3. päivänä maaliskuuta 2015.
Ramboll
Kaavoitusyksikkö

Matti Kautto
johtava asiantuntija, RA

Tuuli Tolonen
Kaavasuunnittelija, YKS-544
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