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1. JOHDANTO 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) suunnittelee yhden tuulivoimalan sijoitta-

mista Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteyteen Espooseen Kirkkonummen rajan läheisyy-

teen. Nykyisin suunnitellun sijoituspaikan alue on merkitty asemakaavassa yhdyskuntateknistä 

huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET-2), eikä aluetta ole kaavoitettu tuulivoi-

marakentamiseen. Näin ollen tuulivoimalahankkeen rakentamisen on katsottu edellyttävän asema-

kaavan muutosta. Asemakaavan muutostyötä varten laadittiin tämä tuulivoimalahankkeen yhteis-

vaikutusten arviointi.  

 

Työn tilaajana toimi HSY, jossa yhteyshenkilönä oli Jukka Taskinen. Arvioinnin toteutti Ramboll 

Finland Oy, jossa projektipäällikkönä oli Pirjo Pellikka.  

 

2. TYÖN TAVOITE JA RAJAUS 

Tämän työn tarkoituksena oli Ämmässuon tuulivoimalahankkeen yhteisvaikutuksen arviointi ase-

makaavan muutosta varten. 

 

Ämmässuon tuulivoimalahankkeen ympäristövaikutukset arvioitiin syksyllä 2020 YVA-tarveharkin-

taa varten (Ramboll, 2020). Keskeisimmiksi tuulivoimalahankkeen ympäristövaikutuksiksi todettiin 

alueella olevan maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset, maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset 

ja vaikutukset luonnonympäristöön. Sen sijaan tuulivoimalasta ei aiheudu ilma- tai hajupäästöjä, 

maaperävaikutuksia tai päästöjä pinta- tai pohjavesiin. Näin ollen niiden osalta arvioitavia yhteis-

vaikutuksia toiminnasta ei muodostu. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen nykyiset toiminnot 

saattavat aiheuttaa ajoittain ilmanlaatuvaikutuksia. Yleisötilaisuudessa nousi esille hajun aiheut-

tama viihtyvyyshaitta, joten yhteisvaikutusten arviointiin otettiin mukaan ilmanlaatuvaikutuksista 

erityisesti tuulivoimalan vaikutus hajun esiintymiseen ja leviämiseen alueella. 

 

Tämän työn tavoitteena oli arvioida edellä mainittujen tuulivoimalahankkeen ympäristövaikutusten 

yhteisvaikutukset Ämmässuon ja Kulmakorven alueen muiden toimintojen vaikutusten kanssa. Li-

säksi työssä on tunnistettu sosiaalisten ja terveysvaikutusten keskeinen merkitys, sillä alueella ta-

pahtuvat muutokset aiheuttavat yleensä kielteisiä kokemuksia asukkaille. Sen vuoksi työ sisältää 

ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin edellä mainit-

tujen vaikutusten osalta.  

 

Työssä huomioitiin myös tuulivoimalan mahdolliset riskit ja poikkeustilanteet. 

 

Lähialueella ei ole muita tuulivoimalahankkeita, joista aiheutuu yhteisvaikutuksia. Ämmässuolle 

suunniteltua tuulivoimalaa lähimmät tuotannossa tai suunnitteilla olevat muut tuulivoimalat sijait-

sevat yli 70 kilometrin etäisyydellä. 
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3. HANKKEEN KUVAUS 

3.1 Hankkeen sijainti 

Tarkasteltava alue sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteydessä Länsi-Espoossa 

Kirkkonummen kunnan rajan tuntumassa (kuva 3-1). Suunniteltu tuulivoimala sijoittuu HSY:n toi-

minta-alueelle vanhan kaatopaikan kaakkoispuolelle ja biokaasulaitoksen sekä PIMA-hallin etelä-

puolelle ns. hyötykäyttökenttäalueelle (kuva 3-2). Tuulivoimalan itäpuolelle sijoittuu Espoon kau-

pungin Kalliosuon maanläjitysalue. Alueen eteläpuolella on metsätalousmaata sekä maaseutu-

maista haja-asutusta ja kyläasutusta. Tarkemmin lähialueen toimijat on kuvattu luvussa 4. 

 

 

Kuva 3-1. Suunnittelualueen sijainti. 
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Kuva 3-2. Tuulivoimalan sijainti.  

3.2 Tuulivoimalahankkeen kuvaus 

Suunniteltu tuulivoimalan yksikköteho on arviolta noin 4,2 MW ja kokonaiskorkeus on enimmillään 

203 metriä. Sen napakorkeus on 128 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. Tuulivoimala koostuu 

perustusten päälle asennettavasta putkirakenteisesta tornista, 3-lapaisesta roottorista ja konehuo-

neesta. Havainnekuva tuulivoimalasta on esitetty kuvassa (kuva 3-3).  

 

 

Kuva 3-3. Tuulivoimalan havainnekuva.  
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Tuulivoimalalle rakennetaan huoltotie, jonka leveys on 6 m ja nostoalue, jonka pinta-ala on noin 

60 m x 80 m. Suunniteltu sijoittumispaikka on valmiiksi rakennettu kenttäalue eikä edellytä nosto- 

ja perustusalueen louhintaa, mutta vaatii mahdollisesti kentän vahvistamista kulkureitin ja nosto-

alueiden kohdalla. Maanpinnan korkeus on alueella +64 m. Voimalan perustamisolosuhteet tarkis-

tetaan ennen rakentamista.  

 

Sähkönsiirrossa pyritään hyödyntämään alueen olemassa olevaa 20 kV jakeluverkkoa. Tarvittava 

sähkönsiirtoverkosto toteutetaan maakaapeleilla tiestöä ja muuta rakennettua infraa seuraten.  

Ämmässuon sähköasema on kytketty paikallisen sähköverkonhaltijan Caruna Oy:n 110 kV siirto-

johtoon (liite 3). Tuulivoimalan sijainti on hyväksytetty Caruna Oy:llä.  

3.3 Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu  

Tuulivoimalahanketta varten on laadittu hankesuunnitelma ja ympäristöselvitys vuosina 2014–

2015. Selvitys tuotti tiedot hankkeen teknisestä toteutettavuudesta, vaihtoehtoisista liiketoiminta-

malleista, alustavista ympäristövaikutuksista, tarvittavista luvista, selvityksistä ja mahdollisesta 

asemakaavamuutoksesta sekä hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulusta.  HSY:n hallitus on 

tehnyt päätöksen tuulivoimalan hankesuunnitelman hyväksymisestä 17.10.2014 § 117 ja 

14.11.2014 § 136. Ympäristöselvitystä esiteltiin Espoon kaupungille 30.10.2015. Rakennusvalvonta 

katsoi, että hankkeelle olisi mahdollista myöntää poikkeuslupa ottaen huomioon MRL 172 §:n 2 ja 

3 momentti. Asemakaavan muutos nähtiin tarpeellisena, mikäli tavoitteena on saada tuulivoimalalle 

erillinen tontti.  

 

Suunnitelmien edetessä tuulivoimalatyyppi tarkentui. Vuoden 2015 ympäristöselvityksessä oli tuu-

livoiman kokonaiskorkeus noin 184 metriä. Suunnitelmien edetessä on päädytty tuulivoimalaan, 

jonka yksikköteho on arviolta noin 4,2 MW ja kokonaiskorkeus on enimmillään 203 metriä. Tämän 

vuoksi vuoden 2015 ympäristöselvitystä päivitettiin vuonna 2020. Ympäristöselvityksen päivitys 

toimitettiin Uudenmaan ELY-keskukselle YVA-tarveharkintaa varten. ELY-keskus antoi selvityksen 

pohjalta 17.11.2020 lausuntonsa (UUDELY/11575/2020) YVA-menettelyn soveltamisesta. Uuden-

maan ELY-keskus katsoi, ettei HSY:n Ämmässuon tuulivoimalahanke esitetyssä laajuudessaan edel-

lytä YVA-menettelyä, eikä asiassa ole myöskään tarpeen tehdä päätöstä YVA-menettelyn sovelta-

misesta yksittäistapauksessa.  

 

Tuulivoimalahanketta varten on pyydetty aiemmin Puolustusvoimien lausunto (9.4.2015) hankkeen 

hyväksyttävyydestä sekä Ilmatieteen laitoksen lausunto koskien Kaivokselan säätutkaa ja Trafico-

milta lentoestelupapäätös (3.9.2019). Puolustusvoimilta on pyydetty ja saatu uusi lausunto 

1.9.2020 tuulivoimalahankkeen sijainnin ja hankekoon varmistuttua (liite 2). 

 

HSY on jättänyt tuulivoimalahanketta varten kaavahakemuksen asemakaavan muutosta varten Es-

poon kaupungille. Asemakaavan muutoksen viitesuunnitelma osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

valmisteluaineistona asetettiin julkisesti nähtävillä 8.2. – 9.3.2021 väliseksi ajaksi. Nähtävillä olon 

aikana järjestettiin asukastilaisuus 11.2.2021 etäyhteydellä. Ämmässuon tuulivoimalahanke on 

HSY:n vuoden 2024 investointiohjelmassa. 
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4. ALUEEN MUUT TOIMINNOT 

Ämmässuon ja Kulmakorven alueella on useita toimijoita, jotka on lueteltu taulukossa 4-1 ja sijain-
nit esitetty kuvassa 4-1. Tarkemmat toimintakuvaukset on esitetty nykyisten toimintojen osalta 
luvuissa 4.1 ja suunniteltujen toimintojen osalta luvussa 4.2. Lisäksi asemakaavojen mahdollista-
mia toimintoja on kuvattu luvussa 3.3. 

Taulukko 4-1. Ämmässuon ja Kulmakorven alueiden toiminnot vuonna 2020 ja suunnitellut toiminnot. 

Ämmässuon alue 

1   Espoon kaupunki ja Fortum, Ämmäsuontien suljettu maanläjitysalue 

2   NCC Industry Oy, kiviainesten jalostus ja asfalttiasema  

3   Espoon kaupunki, siirtoajoneuvovarasto 

4   Rudus Oy, betoni- ja tiilijätteen murskauslaitos sekä Rudus-turvapuisto 

5   HSY, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, johon kuuluvat: 

    a. viherjätekenttä 

    b. kompostointilaitokset ja biokaasulaitos sekä tukiainehalli 

    c. jälkikypsytyskenttä 

    d. hyötykäyttökenttäalue 

    e. vanha kaatopaikka, täyttöalueet 1-3 

    f. materiaalienkäsittelykenttä 

    g. tuhkan loppusijoitusalue T1 

    h. loppusijoitusalue, täyttöalue S1 

    i. vastaanotto- ja käsittelykenttä 

    j. pilaantuneiden maiden käsittelyhalli ja –kenttä 

    k. Sortti-asema 

    l. kaasuvoimala 

    m. vaaka-asema 

    n. vesiasema 

6   Espoon kaupunki, Kalliosuon maanläjitysalue (läjitys päättynyt) 

Kulmakorven alue 

7   Espoon kaupunki, Kalliosuon maanläjitysalueen jatke 

8   Espoon kaupunki, Kulmakorven maanläjitysalue (läjitys päättynyt) 

9   Rudus Oy, Jersanmäen maanläjitysalue 

10   Espoon kaupunki ja Rudus Oy, Takapellon louhinta- ja maanläjitysalue 

11   Espoon kaupunki, Kulmakorpi I asemakaava-alue (kiviaineksen louhinta ja murskaus alueen esiraken-
tamisvaiheessa) 

Suunnitellut toiminnot 

12  Esbogård Ab, louhinta-, murskaus- ja maanläjitysalue 

13  Ämmässuon hyötykäyttökenttäalueen laajennus 

14  Ämmässuon tuulivoimala 

15  Espoon kaupunki, Lankasuon louhinta- ja maanläjitysalue 

16  Espoon moottoriradat ry, moottorirata-aluevaraus 

17  Carunan voimajohto 

18  Stena Recycling Oy, Ämmässuon jätteenkäsittely-yksikkö 
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Kuva 4-1. Ämmässuon ja Kulmakorven alueiden toiminnot vuonna 2020 ja suunnitellut toiminnot (taulukko 4-1). 
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4.1 Nykyiset toiminnot 

Espoon kaupunki ja Fortum, Ämmässuontien suljettu maanläjitysalue (alue 1) 

Ämmässuontien maanläjitysalueella läjitys on päättynyt ja alue on peitetty tiivistyskerroksella ja 

viimeistelty ympäristöviranomaisten vaatimusten mukaisesti. Alueelle on 1990-luvulla sijoitettu 

Suomenojan voimalaitoksen kivihiilituhkaa ja rikinpoistotuotetta. Alueen itäosaan on rakennettu 

veneiden talvisäilytyspaikkaa. 

NCC Industry Oy, asfalttiasema ja jätteen hyödyntämisalue (alue 2) 

NCC Industry Oy:n (myöhemmin NCC) asfalttiasema aloitti toimintansa vuonna 2017. Asfaltissa 

käytettävä kiviaines toimitetaan pääosin Ämmässuon alueelta. Alueelle vastaanotetaan myös käy-

töstä poistettua asfalttia, jota kierrätetään uuden asfaltin valmistuksessa. NCC:lle on vuonna 2016 

myönnetty ympäristölupa (ESAVI Nro 337/2016/1, Dnro ESAVI/93/04.08/2014). Ympäristölupa on 

myönnetty asfalttiaseman toimintaan ja jätteiden hyödyntämiseen. Alueella vastaanotetaan asfaltin 

valmistukseen käytettävää kiviainesta ja myös käytöstä poistettua asfalttia, jota kierrätetään uuden 

asfaltin valmistuksessa. Asfalttitehtaan tuotantokapasiteetti on noin 240 t/h ja vuosittaiset tuotan-

tomäärät vaihtelevat tilauskannan mukaan. 

Espoon kaupungin siirtoajoneuvovarasto (alue 3) 

Espoon kaupungin siirtoajoneuvovarastossa ainoastaan säilytetään ajoneuvoja. Kaupungin omis-

tukseen tulleet ja hävitettäväksi toimitettavat ajoneuvot noutaa kaupungin kanssa sopimuksen teh-

nyt toimija. Vuonna 2020 varastoalueelle otettiin vastaan 542 ajoneuvoa. 

Rudus Oy, betoni- ja tiilijätteen murskauslaitos (alue 4) 

Rudus Oy:n betoni- ja tiilijätteen murskauslaitoksella murskataan ja välivarastoidaan erilaisista 

purkukohteista tullutta betoni- ja tiilijätettä.  Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt toimin-

nalle ympäristöluvan (No YS 520, Dnro UUS2005Y403111) vuonna 2006. Lisäksi vuonna 2008 Uu-

denmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan (No YS 122, Dnro UUS2007Y357111) yli-

jäämälouheen, betoni- ja tiilijätteen vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskaukselle sekä kivihii-

len polton lento- ja pohjatuhkan vastaanotolle ja välivarastoinnille. Alueella ei tällä hetkellä käsitellä 

kivihiilen polton lento- ja pohjatuhkaa. Alueella sijaitsee myös Rudus Oy:n Turvapuisto, jossa suo-

ritetaan rakennusalan työturvallisuuden koulutusta. 

HSY, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus (alueet 5a-5n) 

HSY:n noin 200 hehtaarin laajuisen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja ovat muun 

muassa jätteen vastaanotto, rakennusjätteen esikäsittely ja sekajätteen paalaus, biojätteen laitos-

mainen käsittely, pilaantuneiden maiden sekä tuhkien ja kuonien käsittely ja hyötykäyttö tai lop-

pusijoitus, esikäsitellyn jätteen kaatopaikkasijoitus, alueella syntyvien vesien hallinta sekä kaato-

paikkakaasun ja biojätteen käsittelyssä muodostuvan biokaasun keräys ja hyötykäyttö. Vuonna 

2020 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa otettiin vastaan jätettä ja maata yhteensä noin 

370 600 tonnia. Ämmässuolla käsiteltävän toimintojen pääpaino on siirtynyt loppusijoittamisesta 

jätteen jalostamiseen. Jätteenkäsittelykeskuksessa on myös Sortti-asema jätteen pientuojille. 

HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle on myönnetty useampia Etelä-Suomen alue-

hallintoviraston myöntämiä ympäristölupapäätöksiä ja hallinto-oikeuden antamia päätöksiä.  

Ekomo-toiminnot HSY:n alueella 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen aluetta lähiympäristöineen kehitetään teollisten symbioo-

sien periaatteilla toimivaksi jätteenkäsittelykeskukseksi. Vuoden 2020 Ekomo-yhteistyökumppanit 

Ämmässuolla on esitetty taulukossa 4-2. Ekomo-yritykset toimivat toistaiseksi HSY:n ympäristölu-

pien alla lukuun ottamatta NCC Industry Oy:n asfalttiasemaa ja Lassila & Tikanoja Oyj:n siirtokuor-

mausasemaa sekä Remeo Oy:n jätteiden käsittelyä.  
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Taulukko 4-2. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella vuonna 2020 toimineet Ekomo-yritykset ja niiden 

toiminnot. 

Yritys Toiminta Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa 

Delete Demolition Oy Purkubetonin käsittely 

Eltel Networks Oy Maakaapelointimateriaalien varastointi (ei vaadi ympäristölupaa) 

Espoon Maansiirtopal-
velu Oy 

Jätejakeiden paalaus 

Fortum Power and Heat 
Oy 

HorsePower lantapohjaisen polttoaineen jalostus sekä SRF-polttoaineen ja 
metsätähdehakkeen sekoittamisen pilotointi 

Kekkilä Oy Kompostien hyödyntäminen Kekkilän toimipisteissä Ämmässuon ulkopuolella 

Lassila & Tikanoja Oyj  Jätejakeiden siirtokuormaus (oma ympäristölupa 21.1.2019 lähtien) 

NCC Industry Oy Kiviainesten jalostus ja asfalttiasema 

Remeo Oy Jätteiden välivarastointi ja käsittely 

Tarpaper Recycling Fin-

land Oy 

Kattohuopajätteen välivarastointi 

YIT Suomi Oy Blominmäen vedenpuhdistamon putkien ja laitteiden varastointi (ei vaadi 
ympäristölupaa) 

G&C Materials Oy Hevosenlannan välivarastointi 

Ralf Ajalin Oy Multatuotanto 

Espoon kaupunki, Kalliosuon maanläjitysalue (alue 6) ja Kalliosuon jatke (alue 7) 

Espoon kaupungin hallinnoimalle Kalliosuon maanläjitysalueelle myönnettiin ympäristölupa vuonna 

2011 (ESAVI Nro 71/2011/1, Dnro ESAVI/748/04.08/2010) ja Kalliosuon maankaatopaikan laajen-

nukselle (Kalliosuon jatke) vuonna 2012 (ESAVI Nro 137/2012/1). Alueelle tuodaan puhtaita ylijää-

mämaita Espoon ja Kirkkonummen alueilta. Kalliosuon maanläjitysalueella läjitystoiminta on päät-

tynyt. Vuonna 2020 maamassoja otettiin vastaan Kalliosuon laajennusalueella (jatke-alueella) 

94020 i-m3. 

Espoon kaupunki, Kulmakorven maanläjitysalue (alue 8) 

Espoon kaupungin Kulmakorven maanläjitysalueen toiminnalle myönnettiin ympäristölupa vuonna 

2002 (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 1725, Dnro UUS-2002-Y-74-111) ja lupa tuli lainvoi-

maiseksi vuonna 2004 (VHO No 04/0558/1). Maanläjitys on päättynyt, mutta Kulmakorven alueella 

suoritetaan kantojen varastointia ja murskaamista. Vuonna 2020 kantokuormia vastaanotettiin 534 

kpl. 

Rudus Oy, Jersanmäen maanläjitysalue (alue 9) 

Jersanmäen alueella on tehty kallion louhintaa ja murskausta vuodesta 1998 lähtien ja maanläji-

tystä vuodesta 2002 lähtien. Alueelle sai ottaa vastaan puhtaita maa- ja kalliomassoja. Alue siirtyi 

Rudukselle vuonna 2004. Alueella on louhinta ja maanläjitys päättynyt.  

Rudus Oy ja Espoon kaupungin Takapellon louhinta – ja maanläjitysalue (alue 10) 

Rudus Oy:lle on myönnetty Takapellon louhinta-alueelle ympäristölupa kallion louhinnalle ja kiven 

sekä ylijäämälouheen murskaukselle. Louhinta-alue on jaettu osa-alueisiin I-VI. Ympäristölupa on 

myönnetty vuonna 2015 (Espoon kaupungin ympäristölautakunta Dnro 14/11.01.00/2015) ja lain-

voimaiseksi se on tullut vuonna 2019 (VHO 18/0189/1, KHO 3.1.2019). Lisäksi Ruduksella on lupa 

maa-ainesten ottamiseen osa-alueilla V-VI (lupavaihe 2) (Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta, 

Dnro 4711/10.03.00/2014 ja HHO 15.11.2016, 16/0975/5, Dnro 07468/15/5404). Alkuperäisen 

maa-ainesluvan alueilla I-IV umpeuduttua (lupavaihe 1), myönnettiin uusi maa-aineslupa vuonna 
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2019 (Espoon ympäristölautakunta 19.9.2019 § 68). Vuonna 2020 Ruduksen alueella louhittiin yh-

teensä 1,48 milj. tonnia ja murskattiin 1,40 milj. tonnia kiviainesta. Alueelle vastaanotettiin ylijää-

mälouhetta 80 tonnia. Louhinta-alueet I-III on louhittu ja louhintaa tehdään louhinta-alueilla IV-VI. 

Käytössä on kaksi murskauslaitosta alueilla IV ja V.  

 

Espoon kaupungille on myönnetty lupa maa-ainesten ottamiseen ja puhtaiden maa- ja kiviainesten 

läjitystoimintaan Takapellon alueella. Maa-ainesluvat on myönnetty vuosina 2010 ja 2019 sekä ym-

päristölupa vuonna 2011 (ESAVI Nro 53/2011/1, Dnro ESAVI/488/01.08/2010). Vuonna 2020 maa-

massoja otettiin vastaan Takapellon 1 alueella 146 655 i-m3, joista louheen osuus oli 16 %.  

Espoon kaupunki, Kulmakorpi I asemakaava-alue (alue 11) 

Espoon kaupungin Kulmakorpi I asemakaava-alue sijoittuu Kulmakorven alueen pohjoisosaan. Kul-

makorpi I alueelle on kaavoitettu yritystontteja pääosin teollisuudelle ja varastoinnille. Espoon kau-

pungille on myönnetty Kulmakorpi I alueen esirakentamiseen liittyvälle louhinnalle ja murskaukselle 

vuonna 2016 ympäristölupa (Dnro 1918/11.01.00/2016, VHO 18.10.2018). Lisäksi Espoon kaupun-

gilla on vuonna 2017 myönnetty lupa maa-ainesten ottamiseen alueella.  

 

Asemakaava-alueen esirakentamistyöt aloitettiin vuonna 2019. Esirakentamisalueen pinta-ala oli 

noin 2,3 ha ja se sijoittuu sekä itä- että länsipuolelle Kulmakorventietä. Vuoden 2020 aikana esira-

kentamisurakassa tehtiin louhintaa noin 14 500 m3 ja murskattiin kiviainesta noin 70 800 t. Murs-

kauslaitos oli käytössä alkuvuodesta 2020 noin parisen kuukautta. Lisäksi kohteesta on poistettu 

kaivannaisjätteeksi luokiteltua maa-ainesta noin 1 300 tonnia. Nämä esirakentamistyöt liittyivät 

pääosin hulevesialtaan rakentamiseen. Kaava-alueen laajemmat esirakentamistyöt on tarkoitus 

aloittaa vuonna 2021. 

 

Kokonaisuudessaan asemakaava-alueelle luvitettu louhinta-alue (ottamisalue) on pinta-alaltaan 

39,8 ha ja siinä on louhittavaa kalliota noin 2 300 000 m3ktr (noin 6,2 milj. t). Tavoitteellinen 

louhintamäärä on 600 000 m3ktr / vuosi. Louhinnan kokonaiskestoksi on arvioitu vähintään 3,5 

vuotta. Louhintavaiheet 1 ja 2 käsittävä maanrakennusurakka, joka käsittää asemakaava-alueen 

noin 30 ha laajuisen itä- keskiosan louhinnat (noin 2 000 000 m3ktr) ja jossa toteutetaan myös 

urakka-alueen kadut, tiet ja vesihuolto, käynnistyy kevään 2021 aikana. Vaihe 3, eli ottamisalu-

een/kaava-alueen länsiosa louhitaan erikseen myöhemmin. Alueen suunnitellut louhintatasot vaih-

televat tasosta +53 alueen koilliskulmassa tasoon +65 alueen keskiosassa. Alueen keskiosasta län-

teen päin mentäessä tuleva louhintataso taas laskee siten, että se ottamisalueen länsiosassa on 

tasolla +60. Suurin osa louhittavasta kalliosta sijaitsee ottamisalueen itä- ja keskiosassa, jossa 

louhittava kerros on enimmillään noin 12…15 m. Muutoin louhittavan kerroksen paksuus vaihtelee 

pääosin 5…8 m välillä ja paikoin (varsinkin lännessä) louhintakerros on vieläkin matalampi. 

4.2 Suunnitellut toiminnot 

Esbogård Ab:n louhinta, kiviaineksen murskaus ja maanläjitys (alue 12) 

Esbogård Ab:lle on myönnetty 21.12.2018 ympäristölupa (Dnrot ESAVI/4141/2016, 

ESAVI/4140/2016) louhinnalle, kiviaineksen murskaukselle ja maanläjitykselle HSY:n toiminta-alu-

een eteläpuolelle. Päätöksestä on valitettu, joten se ei ole vielä lainvoimainen (tilanne 15.3.2021). 

Hanke edellyttää myös maa-ainesluvan, josta ei vielä ole päätöstä. 

 

Kokonaisuudessaan toiminta-alue on pinta-alaltaan 36,2 ha, josta louhittava alue on 20,3 ha. Lou-

hinnan kokonaisottomäärä on noin 3,9 milj. m3ktr (n. 10,5 milj. tonnia). Kallion louhintaa suorite-

taan keskimäärin noin 400 0000 m3ktr/a ja maksimissaan noin 800 000 m3ktr/a. Lisäksi alueella 

otetaan vastaan muualta tuotavaa louhetta maksimissaan 500 000 tonnia/a. Louhe murskataan 
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alueella kiviainestuotteiksi. Toiminta on ympärivuotista ja alueella on tarvittaessa kaksi murskaus-

laitosta käytössä samanaikaisesti. Murskekuljetukset suuntautuvat pohjoiseen Kalliosuon länsipuo-

lelle rakennettavaa tieyhteyttä pitkin Kulmakorventielle. Murskekuljetuksia on ympäri vuoden. 

 

Hankekokonaisuuteen liittyy myös puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto ja loppusijoitus, sillä lou-

hosalueet tullaan täyttämään muualta tuoduilla maa-aineksilla. Täytön myötä muodostuu täyttö-

mäki, joka kohoaa tasoon noin +90, eli samaan tasoon kuin viereinen jo rakennettu Kalliosuon 

täyttömäki. Täyttömäen pinta-ala on noin 21,6 ha ja sen tilavuus on noin 6,9 milj. m3, kun louhinta 

suoritetaan tämän ottosuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Louhintaa ja murskausta sekä maan-

täyttöä tulee olemaan samanaikaisesti käynnissä. 

HSY:n Ämmässuon hyötykäyttökenttäalueen laajennus ja Stenan Ämmässuon jätteenkä-

sittely-yksikkö (alueet 13 ja 18) 

Biojätteen käsittelylaitosten, kompostointikenttien ja Multakentän eteläpuolista noin 10 ha aluetta 

(”eteläiset hyötykäyttökentät”) otetaan käyttöön vaiheittain Ekomo-toiminnoille ja muille jätteen-

käsittelyä palveleville toiminnoille tarpeen mukaan. Alueen 6 ha laajuisen pohjoisosan esirakenta-

minen toteutettiin vuonna 2020 ja alueen 4 ha laajuisen eteläosan esirakentamistyöt toteutetaan 

vuoden 2021 aikana ESAVI:n myöntämän ympäristölupapäätöksen (Dnro ESAVI/294/04.08/ 2012) 

mukaisesti. Koko alueella tehtävien louhintojen arvioitu kokonaismäärä on noin 200 000 m3ktr. 

Alueelta irrotettu kiviaines jalostetaan kivenmurskaamossa HSY:n omaa käyttöä varten eri murs-

kejakeiksi. Pintamaat ja muut hyödyntämiskelpoiset maa-ainekset hyödynnetään jätteenkäsittely-

keskuksessa tai toimitetaan hyödynnettäväksi muualle. Alueelta kaivetut hyödyntämiskelvottomat 

savi- ja silttipitoiset maa-ainekset kuljetetaan Espoon kaupungin Takapellon maanläjitysalueelle.  

 

Alueen pohjoisosassa olevan noin 2 ha laajuisen alueen käytöstä on tehty varaussopimus ja esiso-

pimus metalliromun, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER), vaarallisen jätteen sekä romuajo-

neuvojen vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä koskevaa toimintaa (alue 19) varten HSY:n ja 

Stena Recycling Oy:n välille tammikuussa 2021. Toiminta käynnistyy sen jälkeen, kun toimintaa 

varten on saatu ympäristölupa ja toimintoja varten tarvittavat kenttäalue, rakennukset ja niihin 

liittyvät järjestelmät on rakennettu rakennuslupien mukaisesti. Kenttäalueen rakentamista varten 

haetaan toimenpidelupa vuoden 2021 alkupuolella HSY:n toimesta. Stena Recycling Oy hakee itse 

toiminnan edellyttämän ympäristöluvan (vireille kesällä 2021) sekä rakennuksia ja rakennelmia 

koskevat rakennusluvat. 

 

Alueen länsireunan käytöstä ja sinne rakennettavasta Ekomohallista on tehty varaussopimus erään 

toimijan kanssa vuonna 2019. Hallin rakennuslupa on vireillä Espoon kaupungin rakennusvalvon-

nassa.  

Espoon kaupungin Lankasuon kallion louhinta- ja murskausalue (alue 15) 

Espoon kaupungille on myönnetty vuonna 2020 yhteisluvan (Dnro 4855/11.01.00/2018) kallion 

louhintaan ja murskaukseen Lankasuon alueella. Lupa ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu 

Vaasan hallinto-oikeuteen. Louhinnan kokonaisottomäärä on 9,8 milj. m3ktr. Ottamisalue on pinta-

alaltaan kokonaisuudessaan 52,2 ha ja louhinta-alueen pinta-ala on 29,4 ha. Alueella murskataan 

ottoalueella louhittua louhetta maksimissaan 2,7 milj. tonnia vuodessa. Keskimääräinen tuotanto-

määrä on arviolta noin 1,3 milj. tonnia vuodessa. Alueelle voidaan lisäksi tuoda louhetta alueen 

ulkopuolelta rakennustyömailta murskattavaksi maksimissaan 500 000 t/a. Toiminta-aika on 20 

vuotta. Toiminta-ajat ovat ns. Muraus-asetuksen mukaisia. Ottamisalueen kuljetusliikenne ohjataan 

alueen pohjoispuolella olevalle Kulmakorventielle, josta kuljetukset ohjautuvat edelleen Nupurin-

tielle ja siitä pääosin Turunväylälle (vt 1).  
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Louhinnan aikana ja sen jälkeen suoritetaan alueella puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa ja 

loppusijoitusta sekä mahdollisia muita kierrätystoimintoja. Toiminta edellyttää ympäristölupaa, jota 

on tarkoitus laittaa vireille vuoden 2021 aikana.  

Espoon moottoriradat ry, moottorirata-aluevaraus (alue 16) 

Espoon Moottoriradat ry:lle on Espoon kaupungin ympäristölautakunta myöntänyt ympäristöluvan 

(1079/11.01.00/2011) vuonna 2012 Kulmakorven moottoriurheilukeskukselle. Keskukseen on 

suunniteltu aloitettavan kartingin, pienoisautoilun, motocrossin ja enduron harjoittelu- ja kilpailu-

toimintaa. 

 

Alueen pohjoisosaan on suunniteltu 9,9 ha laajuinen, kansainvälisten sääntöjen mukainen karting- 

ja pienoisautorata, sen keskiosaan 3,5 ha laajuinen huolto- ja varikkoalue, johon tulee myös toi-

misto- ja kahviorakennus. Alueen eteläosaan sijoittuu 11,5 ha laajuinen motocrossrata. Toiminta-

aika olisi maanantaista sunnuntaihin klo 10–21. Toiminta ei ole toistaiseksi vielä käynnistynyt eikä 

ratoja ole rakennettu.  

Carunan voimajohto (alue 17) 

Caruna Oy suunnittelee uuden 110 kV voimajohdon rakentamista Espoon Ämmässuon jätteenkä-

sittelykeskuksen ympäristöön ja Kolmirannan alueelle. Caruna Oy on käynnistänyt voimajohdon 

suunnittelun. Pylväspaikat on suunniteltu ja maaperäselvitykset tehty kesällä 2019. Voimajohdon 

rakentaminen käynnistynee vuoden 2022 alkupuolella. Voimajohto sijoittuu Espoon kaupungin 

maanläjitysalueen ja HSY:n toiminta-alueen väliin. Voimajohdon suunniteltu sijainti on esitetty liit-

teenä 3. Maanläjitysalueen kohdalla voimajohto on suunnitelmassa sijoitettu aidan reunalla sijait-

sevalle polulle, niin ettei rakennusraja ulotu HSY:n alueella olevalle huoltotielle, vaan rajoittuu tien 

reunaan. Käyttöoikeuden rajoitus ulottuu HSY:n puolelle, mikä rajoittaa puuston kasvua, muttei 

rakentamista. Tuulivoimalan sijainti on tarkistettu 90 metrin päähän uuden 110 kV ilmajohdon 9 

metrin rajoitusalueen reunasta. Sijainti on hyväksytetty Carunalla. 

Ekomotoiminnat 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella HSY:n toimintojen ympärille on muodostunut kier-

totaloutta edistävää innovaatio- ja yritystoimintaa, joka perustuu erilaisiin kumppanuuksiin. 

Ekomo-yritykset toimivat yleensä HSY:n ympäristölupien alla, mutta osa hakee myös omaa ympä-

ristölupaa toiminnalleen. Luvussa 4.1 kuvattiin vuonna 2020 toimineet Ekomo-toimijat. Tiedossa ei 

ole uusia Ekomo-toimijoita, sillä HSY:n alueelle tulevalle Stenan toimijalle haetaan omaa ympäris-

tölupaa.  

 

Aiemmin alueelle suunniteltu Fortumin lämpölaitos ei toteudu alueelle. Tulevaisuuden Fortumin 

energiajärjestelmä perustuu kasvavassa määrin sähköön, joten Fortum luopuu suunnitelmista ra-

kentaa bio- ja kierrätyspolttoaineita hyödyntävä lämpölaitos Ämmässuon Ekoteollisuuskeskuksen 

alueelle. Samassa yhteydessä HSY:ltä vuokratun Ämmässuon tontin vuokrasopimus lakkautetaan 

eikä Fortum suunnittele ko. alueelle enää toimintaa. 
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4.3 Arvioitavat yhteisvaikutukset  

Alueen nykyisten (ks. luku 4.1) ja suunniteltujen (ks. luku 4.2) toimintojen ja tuulivoimalan aiheut-

tamien vaikutusten arvioitavat yhteisvaikutukset on koottu alla olevaan taulukkoon 4-3. 

Taulukko 4-3. Arvioitavat yhteisvaikutukset tuulivoimalahankkeen ja alueen nykyisten ja suunniteltujen toiminto-

jen kesken. 

Toimija Toiminto Arvioitavat yhteisvaikutukset  

Nykyiset   

Espoon kaupunki Ämmäsuontien suljettu maanläjitysalue maisemavaikutukset, elinolot ja viihty-
vyys 

NCC Industry Oy (Ekomo-
toimija) 

asfalttiasema ja kiviainesten jalostus  liikenne-, melu-, maisemavaikutukset, 
elinolot ja viihtyvyys 

Espoon kaupunki siirtoajoneuvovarasto  ei arvioitavia yhteisvaikutuksia  

Rudus Oy betoni- ja tiilijätteen murskauslaitos liikenne-, meluvaikutukset, elinolot ja 
viihtyvyys 

HSY Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 
 

 kompostointi ja biokaasulaitos  liikenne-, melu-, hajuvaikutukset, vaiku-
tukset luonnonympäristöön, riskit, elin-

olot ja viihtyvyys 

 jätteiden vastaanotto ja käsittelyalueet 

(hyötykäyttökenttäalue, materiaalinkäsit-
telykenttä, pilaantuneet maat) 

liikenne-, meluvaikutukset, vaikutukset 

luonnonympäristöön, elinolot ja viihty-
vyys 

 suljetut jätteiden loppusijoitusalueet  maisemavaikutukset, vaikutukset luon-
nonympäristöön, elinolot ja viihtyvyys 

 käytössä olevat loppusijoitusalueet (S1 ja 
T1) 

liikenne-, melu-, maisemavaikutukset, 
vaikutukset luonnonympäristöön, elinolot 
ja viihtyvyys 

 Sortti-asema liikenne-, meluvaikutukset, elinolot ja 
viihtyvyys 

 kaasuvoimala melu- ja maisemavaikutukset, riskit, elin-
olot ja viihtyvyys 

Ekomo-toimijat   

Delete Demolition Oy purkubetonin käsittely liikenne-, meluvaikutukset, elinolot ja 

viihtyvyys 

Eltel Networks Oy materiaalien varastointi  liikennevaikutukset 

Espoon Maansiirtopalvelu Oy jätejakeiden paalaus liikenne-, meluvaikutukset, elinolot ja 

viihtyvyys 

Kekkilä Oy kompostien hyödyntäminen Ämmässuon 

ulkopuolella 

liikennevaikutukset 

Lassila & Tikanoja Oyj jätejakeiden siirtokuormaus liikenne, meluvaikutukset, elinolot ja viih-

tyvyys 

Remeo Oy jätteiden välivarastointi ja käsittely liikenne-, meluvaikutukset, vaikutukset 
luonnonympäristöön, elinolot ja viihty-

vyys 

Tarpaper Recycling Finland Oy jätteen välivarastointi liikennevaikutukset 

YIT Suomi Oy, varastointi materiaalien varastointi liikennevaikutukset 

G&C Materials Oy hevosenlannan välivarastointi liikennevaikutukset 

Ralf Ajalin Oy multatuotanto liikennevaikutukset 

Espoon kaupunki Kalliosuon maanläjitysalue ja sen jatke liikenne-, maisema-, meluvaikutukset, 
vaikutukset luonnonympäristöön, elinolot 

ja viihtyvyys 

Espoon kaupunki Kulmakorven suljettu maanläjitysalue, 

kantojen käsittely 

liikenne-, maisema-, meluvaikutukset, 

elinolot ja viihtyvyys 

Rudus Oy Jersanmäen louhinta-, murskaus ja maan-

läjitysalue 

liikenne-, maisema-, meluvaikutukset, 

elinolot ja viihtyvyys 

Espoon kaupunki ja Rudus Oy Takapellon louhinta- ja maanläjitysalue liikenne-, maisema-, meluvaikutukset, 

elinolot ja viihtyvyys 

Espoon kaupunki Kulmakorpi I asemakaava-alue kiviainek-

sen louhinta ja murskaus, maa-aines-
tenotto 

liikenne-, meluvaikutukset, vaikutukset 

luonnonympäristöön, elinolot ja viihty-
vyys 

Suunnitellut   

Caruna  110 kV voimajohto maankäyttö- ja maisemavaikutukset, 
elinolot ja viihtyvyys 

Esbogård Ab louhinta-, murskaus- ja maanläjitysalue liikenne-, maisema-, meluvaikutukset, 
vaikutukset luonnonympäristöön, elinolot 
ja viihtyvyys, elinolot ja viihtyvyys 

HSY Ämmässuon hyötykäyttökenttäalueen laa-
jennus 

meluvaikutukset, vaikutukset luonnon-
ympäristöön, elinolot ja viihtyvyys 
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Toimija Toiminto Arvioitavat yhteisvaikutukset  

Espoon kaupunki Lankasuon louhinta- ja maanläjitysalue maisema- ja meluvaikutukset vaikutukset 

luonnonympäristöön, elinolot ja viihty-
vyys 

Stena Recycling Oy Ämmässuon jätteenkäsittely-yksikkö maankäyttö- ja meluvaikutukset, riskit, 
elinolot ja viihtyvyys 

4.4 Kaavan mahdollistamat toiminnot 
Alueella voimassa olevat ja vireillä olevat asemakaavat mahdollistavat eri maankäyttömuotojen 
mukaista rakentamista Ämmässuon tuulivoimalan vaikutusalueella.  
 

Ämmässuon alueen asemakaavalla on mahdollistettu alueen kehittäminen jätteenkäsittelyyn ja yh-

dyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten sekä yleisen pysäköintialueen raken-

taminen. Asemakaavassa on käyttämätöntä rakennusoikeutta, mikä mahdollistaa uusien toiminto-

jen sijoittumisen. Kaavassa on määrätty suojaviheralueista alueen ympärille. Kaava on lainvoimai-

nen. Ote Ämmässuon alueen asemakaavasta on esitetty luvussa 0. 

 

Kirkkonummella Kauhala, Ämmässuon asemakaavassa on mahdollistettu alueen kehittäminen jät-

teenkäsittelyyn ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten sekä jätteenkä-

sittelyn jälkihoidon päätyttyä retkeily- ja ulkoilukäyttöön. Kaava on lainvoimainen. Ote Kauhala, 

Ämmässuon alueen asemakaavasta on esitetty luvussa 0. 

 

Kulmakorven I asemakaavalla on turvattu yritystonttitarjontaa pääosin teollisuudelle ja varastoin-

nille sekä toimivan työpaikka- ja yritysalueen rakentuminen. Kaava on lainvoimainen. Ote Kulma-

korven asemakaavasta on esitetty luvussa 0.  

 

Ämmäsmäen asemakaavan muutoksella on mahdollistettu veneiden ja ajoneuvojen säilytys sekä 

urheilu- ja virkistyspalvelut. Kaava on lainvoimainen. Ote Ämmäsmäen asemakaavasta on esitetty 

luvussa 0. 

 

Kolmeperänrannan asemakaava ja asemakaavan muutos jaettiin ehdotusvaiheen jälkeen kahteen 

osaan, joista itäisen osan käsiteltävä alue, vietiin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi loppuvuo-

desta 2020. Hyväksyttäväksi viety alue nimettiin Kolmperänsuoraksi (641600). Kolmperän suoran 

asemakaava on lainvoimainen (3.2.2021). Järveä ympäröivän asuinalueen käsittävä Kolmperän-

ranta on edelleen vireillä. Tavoitteena on pientaloalueen maltillinen täydennysrakentaminen, virkis-

tys- ja katualueiden tarkistukset sekä rakennus- ja luonnonsuojelun määritteleminen. Kaupunki-

suunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 
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5. ARVIOINTIMENETELMÄT 

5.1 Vaikutusalueen rajaus 

 

Vaikutusten arviointia varten määriteltiin kunkin vaikutuksen osalta vaikutusalue, jonka pohjalta 

arviointityötä lähdettiin tekemään. Vaikutusalueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuk-

sesta, sillä osa vaikutuksista rajoittuu rakennuskohteiden läheisyyteen ja osa levittäytyy laajem-

malle alueelle. Vaikutusalueen rajauksessa on huomioitu erityisen herkiksi kohteiksi tunnistetut 

seuraavat kohteet: 

- nykyinen asutus ja tulevat asuinalueet (Kolmperänranta, Nupuri, Hista ja muut yleis-

kaavan asuinalueet, lähialueen haja- ja kyläasutus) 

- päiväkodit, koulut, hoitolaitokset ja sairaalat 

- virkistyskäyttökohteet; leikki- ja liikuntapaikat, urheilukentät, nuotiopaikat, virkistys-

reitit 

- alueen merkitykselliset kulttuuriympäristökohteet 

- luonnonsuojelualueet 

- muut herkät kohteet; Fageräng hevostila 

 

Ympäristövaikutukset, kuten melu-, välkevaikutukset, ovat selvimmin havaittavissa suunnittelualu-

een välittömässä läheisyydessä. Kun siirrytään alueelta kauemmas, ympäristövaikutukset vähene-

vät asteittain ja lopulta ne eivät enää ole havaittavissa olevia. Vaikutukset tutkitaan niin laajalta 

alueelta kuin on tarpeellista, huomioiden mm. välkkeen vaikutusalueen ulottuminen ja tuulivoima-

laitoksen aiheuttama melutaso suhteessa muiden melulähteiden vaikutukseen. 

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää suunnittelualueen lähiympäristön asuin-, 

virkistys- ja muut sidosryhmien toiminta-alueet. 

 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin: Maisemavaikutusten tarkastelualue on 

laaja. Lähimaisema-alue ulottuu useimmiten noin 2–3 kilometrin päähän. Kaukomaisema-alue aja-

tellaan olevan 10–30 kilometrin päähän ulottuva alue. Erityisesti maisemavaikutusten osalta huo-

mioidaan nykyiset ja suunnitellut asuinalueet.      

 

Luontovaikutukset (arvokkaat elinympäristöt, linnusto): Alueen linnustoa tarkastellaan laajem-

massa mittakaavassa. Pesimälinnuston lisäksi tarkastellaan lintujen muuttoreittejä ja kerääntymis-

alueita noin 2 kilometrin etäisyydeltä suunnittelualueesta.     

 

Luontovaikutukset (maa- ja kallioperä, pohja- ja pintavedet): Vaikutukset rajoittuvat rakennuspaik-

kaan ja sen lähiympäristöön.  

 

Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää suunnittelualueen lähiym-

päristöä ja Ämmässuon Kulmakorven työpaikka-aluetta laajemman alueen. Vaikutusten arvioin-

nissa huomioidaan rakentuneen yhdyskuntarakenteen lisäksi maankäytön suunnittelulla tavoitel-

tava rakenne. Vaikutusalue kattaa haja-asutus- ja taaja-asutusalueita noin 3 kilometrin etäisyy-

delle.  

 

Liikennevaikutuksia on tarkasteltu rakentamisen aikaisten kuljetusreittien varrella.  Laajimmillaan 

tarkastelualue ulottuu erikoiskuljetusreitillä aina tuontisatamaan asti. Erikoiskuljetusreittitarkastelu 

on tehty erillisselvityksenä ympäristövaikutusten arviointiselvityksen yhteydessä vuonna 2020.  
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Riskien vaikutusalue määräytyy kunkin riskin osalta erikseen. Raportissa on esitetty tuulivoimalan 

jäänheitto- ja kaatumisriskialueet kartalla. Näiden vaikutusten osalta riskit kohdistuvat tuulivoima-

lan lähiympäristöön.  

5.2 Merkittävyyden arviointi 

Arviointi etenee systemaattisesti arvioimalla aluksi vaikutuskohteen nykytila, minkä perusteella ar-

vioidaan kohteen herkkyys muutoksille. Hankkeen aiheuttamaa vaikutusta arvioidaan tarkastele-

malla toimintojen vaikutusten suuruutta (muutoksen suuruus verrattuna nykytilanteeseen), laa-

juutta ja kohdentumista (kuinka laajalle alueelle ja mihin vaikutus kohdistuu). Edellä mainittujen 

perusteella saadaan vaikutuksen merkittävyys (eli ympäristössä tapahtuvan muutoksen suuruus), 

kun huomioidaan muutosta aiheuttavan vaikutuksen suuruus ja ympäristön kyky vastaanottaa vai-

kutus eli vaikutuksen kohteen herkkyys. 

 

Kuva 5-1. Vaikutusten merkittävyyden peruskehikko. 

 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Herkkyyden arviointi perustuu kohteen nykytilaan. Herkkyys on kuvattu vaikutuksittain kullekin 

vaikutuskohteelle kolmiportaisella asteikolla: 

• Vähäinen herkkyys  

• Kohtalainen herkkyys 

• Suuri herkkyys 

 

Herkkyyden arviointi perustuu kohteen nykytilaan, esimerkiksi kohteen melun tai liikenneolosuh-

teiden tilanteeseen tai kohteen lailla suojeltuihin arvoihin. Vaikutuskohteen muutosherkkyys kuvaa 

kohteen kykyä kestää tai sietää siihen hankkeesta kohdistuvaa vaikutusta. Esimerkiksi asuinalueen 

herkkyys on suurempi kuin teollisuus- tai jätehuoltoalueen eli asuinalue sietää muutoksia huonom-

min kuin teolliset alueet. Vaikutuskohteen herkkyyden määrittämisessä otettiin siten huomioon 

muun muassa kohteen alttius muutoksille, lainsäädännöllinen ohjaus sekä yhteiskunnallinen mer-

kitys. 

Muutoksen suuruus 

Hankkeen aiheuttaman vaikutuksen (muutoksen) suuruutta arvioitiin muutoksen voimakkuuden ja 

suunnan, alueellisen laajuuden sekä keston perusteella. Muutoksen suuruus kuvattiin vaikutuksit-

tain kullekin vaikutuskohteelle seitsenportaisella asteikolla: 

• Suuri kielteinen vaikutus 

• Kohtalainen kielteinen vaikutus 

• Pieni kielteinen vaikutus 

• Ei vaikutusta 

• Pieni myönteinen vaikutus 

• Kohtalainen myönteinen vaikutus 

• Suuri myönteinen vaikutus 
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Muutoksen suuruuden arvioiminen edellyttää asiantuntemusta ja kyseiseen vaikutukseen liittyvien 

menetelmien, esimerkiksi melumallinnuksen, tuntemista. Muutoksen suuruusluokan arvioimisessa 

käytetäänkin useita menetelmiä. Muutoksen suuruusluokka pyritään ilmaisemaan määrällisesti, 

mutta kaikille vaikutuksille ei ole olemassa määrällisiä mittareita. Tällöin muutosta arvioidaan laa-

dullisesti asiantuntija-arviona ja käytetyt lähtötiedot esitetään arvion yhteydessä. 

Vaikutuksen merkittävyys 

Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruuden ja vastaanottavan ympäristön herk-

kyyden perusteella. Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla muutoksen suuruus 

ja vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutuksen merkittävyyttä on tarkasteltu tässä arviointityössä alla 

kuvatun kehikon avulla (kuva 5-2), ristiintaulukoimalla muutoksen suuruus ja vaikutuskohteen 

herkkyys. 
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Kuva 5-2. Kaavio vaikutuksen merkittävyyden määräytymisestä. 

 

 

  

Muutoksen suuruus 

V
a
ik

u
tu

s
a
lu

e
e
n

 h
e

rk
k
y
y
s
 



Ramboll - HSY 

 

 

 

21/126 

6. YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

6.1 Maankäyttö ja kaavoitus  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Uudenmaan maakuntakaavassa suunniteltu tuulivoimala sijoittuu jätteenkäsittely-

alueeksi (EJ) osoitetulle alueelle. Merkinnällä osoitetaan jätteiden vastaanottoon, kä-

sittelyyn ja loppusijoitukseen varatut alueet. Maakuntavaltuuston hyväksymässä Uu-

simaa-kaavassa 2050, joka on täytäntöönpanokiellossa valitusten perusteella Äm-

mässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue on osoitettu kiertotalouden ja jätehuollon 

alueeksi sekä tuotannon ja logistiikkatoimintojen kehittämisalueeksi, jolle on osoi-

tettu myös voimajohtoja. Alueen eteläpuolelle on merkitty viheryhteystarve sekä 

pohjoispuolelle valtakunnallisesti merkittävä kaksiajoratainen tie ja päärata keskus-

tatoimintojen alueen keskuksen, joukkoliikenteen vaihtopaikan ja liityntäpysäköimis-

alueen yhteyteen. Ämmässuon kiertotalouden ja jätehuollon alueen länsipuolelle on 

osoitettu suojelu- ja virkistysalueet. 

Tuulivoima on voimassa olevan ja hyväksytyn yleiskaavan alueelle osoitetun käyttö-

tarkoituksen mukainen maankäyttömuoto. Voimassa olevassa Espoon pohjoisosien 

yleiskaavassa osa 1 (vahvistettu 27.6.1997) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus on 

osoitettu kaatopaikka-alueeksi (EK). Valtuuston 7.6.2021 hyväksymässä Pohjois- ja 

keskiosien yleiskaavassa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue on osoitettu 

yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Aluetta kehitetään yhdyskuntateknistä huoltoa 

varten. Ämmässuo: Alue on tarkoitettu ensisijaisesti jätteenkäsittelyn, kiertotalouden 

ja energiatuotannon alueeksi. 

Tuulivoimala on suunniteltu sijoitettavan HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuk-

sen hyötykäyttökenttäalueelle. Kenttäalueen pohjoispuolella on HSY:n biokaasulai-

toksen, kompostointilaitoksen ja pilaantuneiden maiden käsittelyalueita. Länsi-luo-

teispuolella on HSY:n vanha kaatopaikka ja eteläpuolella suunniteltu ja rakenteilla 

oleva hyötykäyttökentän laajennusalue. Itäpuolella on Espoon kaupungin Kalliosuon 

maanvastaanottoalue. Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön herkkyys on vähäi-

nen. Haja-asutuksen, loma-asuin- ja asuinalueiden herkkyys on kohtalainen. 

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Voimassa olevissa maakunta- tai yleiskaavoissa ei ole suunnittelualueelle, eikä lä-

hiympäristöön osoitettu sellaista maankäyttöä, jonka toteutumisen tuulivoimala voisi 

estää tai rajoittaa. Yhden tuulivoimalan käsittävä tuulivoimalahanke ei ole ristirii-

dassa maakuntakaavoituksessa alueelle ja sen ympäristöön osoitettujen maankäyt-

tömuotojen kanssa. Kaavoituksessa ei ole osoitettu tarvetta taajamarakenteen asuin-

alueiden laajentamiselle Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueen suuntaan, ei-

vätkä alueen nykyiset maankäyttömuodot sitä mahdollista, joten tuulivoimalan alue 

ei rajoittaisi suunniteltua tai näköpiirissä olevaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä.  

Tuulivoima on voimassa olevan ja hyväksytyn yleiskaavan maankäytön käyttötarkoi-

tuksen mukainen toiminto. Tuulivoimala ei myöskään estä tai heikennä maakunta- 

tai yleiskaavassa osoitettujen tavoitteiden ja toimintojen toteuttamista. 

Tuulivoimala sijoittuu asemakaavan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-

nusten ja laitosten alueelle (ET-2), eikä aluetta ole kaavoitettu tuulivoimarakentami-

seen. Näin ollen tuulivoimalahankkeen rakentamisen on katsottu edellyttävän ase-

makaavan muutosta. 

Suunnittelualueelle ja sen lähiympäristölle vaikutuksen suuruus on pieni kielteinen. 

Asuinalueille etäisyydestä johtuen vaikutuksen suuruus on pieni kielteinen. 



Ramboll - HSY 

 

 

 

22/126 

 

 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Yhteisvaikutukset Ämmässuolle suunniteltua tuulivoimalaa lähimmät tuotannossa tai suunnitteilla ole-

vat muut tuulivoimalat sijaitsevat yli 70 kilometrin etäisyydellä. Voimalalla ei näin 

ollen ole maankäyttöön tai kaavoitukseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia muiden tuu-

livoima-alueiden kanssa. 

Yhteisvaikutuksena tuulivoimalan itäpuolelle suunniteltu Carunan uusi 110 kV:n il-

majohto rakennusrajoitusalueella ja tuulivoimalan rakennuspaikka rajoittavat mah-

dollisuutta rakentaa rakennuksia välittömään läheisyyteen asemakaavan ET-2-kort-

telialueella Ekomo-toimintojen alueella. 

Ämmässuon tuulivoimala ei tuo muutosta nykytilanteeseen, jossa Ämmässuo-Kulma-

korven alueella jo sijaitsevat toiminnot rajoittavat mahdollisuutta kaavoittaa ja ra-

kentaa asuinalueita, hoitolaitoksia, kouluja tai päiväkoteja jätteenkäsittelykeskuksen 

ja sitä ympäröivien toimintojen välittömään läheisyyteen. Tuulivoimalan vaikutukset 

yhdessä nykyisten ja suunniteltujen toimintojen kanssa eivät laajenna tätä aluetta. 

Voimassa tai vireillä olevissa kaavoissa ei ole näitä herkkiä toimintoja tuulivoimalan 

melun ohjearvot ylittäville alueille tai vilkkuvan varjostuksen välkealueille osoitettu. 

Tuulivoimala ei yhdessä Ämmässuon-Kulmakorven tiedossa olevien muiden toimin-

tojen kanssa rajoita yleiskaavan mukaisten asemakaavoitettavien asuinalueiden to-

teuttamista. Yhteisvaikutuksia tuulivoimalan ja Ämmässuon-Kulmakorven tiedossa 

olevien muiden toimintojen kanssa ei muodostu asuinalueille. 

Suunnittelualueelle ja sen lähiympäristölle vaikutuksen merkittävyys on vähäinen 

kielteinen. Asuinalueille vaikutuksen merkittävyys on vähäinen kielteinen. 

 

6.1.1 Nykytila 

6.1.1.1 Maankäyttö 

Nykyinen maankäyttö 

Tuulivoimala on suunniteltu sijoitettavan HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen hyötykäyt-

tökenttäalueelle (ks. luku 3.1 kuva 3-2), jossa on puhtaan puun, risujen ja kantojen vastaanotto- 

ja käsittelykenttä. Lisäksi kenttäalueella vuonna 2020 toimi Ekomo-yhteistyökumppaneista Fortum 

Power and Heat Oy, joka jalosti alueella lantapohjaista polttoainetta. Kenttäalueen pohjoispuolella 

on HSY:n biokaasulaitoksen, kompostointilaitoksen ja pilaantuneiden maiden käsittelyalueita. 

Länsi-luoteispuolella on HSY:n vanha kaatopaikka ja eteläpuolella suunniteltu ja rakenteilla oleva 

hyötykäyttökentän laajennusalue (ks. luku 4 kuva 4-1 ja taulukko 4-1). Itäpuolella on Espoon kau-

pungin Kalliosuon maanvastaanottoalue.  

 

Lähiympäristön muut toiminnat 

Lähiympäristön muut suunnitellut toimijat on kuvattu luvussa 4.2. 

  



Ramboll - HSY 

 

 

 

23/126 

6.1.1.2 Kaavoitus  

 
Maakuntakaavoitus 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan maakuntakaavan 8.11.2006, joka on saanut 

lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 15.8.2007. Uudenmaan maakuntakaavassa 

suunniteltu tuulivoimala sijoittuu jätteenkäsittelyalueeksi (EJ) osoitetulle alueelle. Merkinnällä osoi-

tetaan jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn ja loppusijoitukseen varatut alueet. EJ -alueen pohjois-

puoli on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi Turunväylään saakka. Suunnittelualueen itäpuoli on 

osoitettu erityisalueeksi (EY), jonka käyttö määritellään yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. 

Alueen suunnittelussa on huomioitava sopeutuminen ympäröivään maankäyttöön. Erityisalueen itä-

puolelle on osoitettu viheryhteystarve etelään, pohjoiseen ja koilliseen. Ämmässuon jätteenkäsit-

telykeskuksen länsipuolelle osoitetulta virkistysalueelta on osoitettu viheryhteystarve pohjoiseen ja 

ulkoilureitti etelään.  

Ote Uudenmaan maakuntakaavasta on esitetty kuvassa 6-1. 

 

Kuva 6-1. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta, johon suunnittelualue on merkitty vihreällä ympyrällä (lähde: Uu-
denmaan liitto). 
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Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan 22.6.2010. Ämmäs-

suon jätteenkäsittelykeskus on osoitettu jätteenkäsittelyalueeksi (EJ1), jossa alue varataan jättei-

den vastanottoon, käsittelyyn ja/tai loppusijoitukseen sekä vaihtoehtoiseksi sijoituspaikaksi ener-

gia- ja jätehuoltoa palvelevia laitoksia varten (EJ/EN). Alue on osoitettu ylijäämämaiden loppusijoi-

tukseen varatuksi alueeksi (EJ3). Alueella sijaitsee myös merkittäviä kiviainesvarantoja. Alueen 

itäosaan on osoitettu ohjeellinen 110 kV voimajohdon linjaus sekä sen itäpuolelle ampumarata ja 

moottoriurheilurata. 

 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 30.10.2014. Kaa-

vassa käsiteltiin vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavaa, 1. vaihemaakuntakaavaa sekä Itä-

Uudenmaan maakuntakaavaa uudelleen. Kaavan keskeisimpiä ratkaisuja ovat toimiva ja kestävä 

yhdyskuntarakenne, rakennetta tukeva liikennejärjestelmä, kaupan palveluverkko ja maakunnalli-

nen kyläverkko. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen koillispuolelle on kaavassa osoitettu Kul-

makorven työpaikka-alue sekä 110 kV:n voimajohdon linjaus Veikkolasta Kulmakorven kautta ete-

lään. 

 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavan 14.12.2012. Samalla 

ministeriö kumosi aiemmista maakuntakaavoista Suomenojan puhdistamoa ja puhdistamon vaih-

toehtoisia sijoituspaikkoja koskevia merkintöjä. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätök-

sellä lainvoiman vuonna 2014. Kaavassa etsittiin paikka uudelle jätevedenpuhdistamolle Espoon 

Blominmäessä. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus ei sijaitse 3. vaihemaakuntakaavan alueella. 

 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 24.7.2017 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan, 

joka kattaa koko maakunnan 26 kunnan alueen. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava 

tulee voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Siinä määritellään yhteiset kehittämislinjat seuraavien 

teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuu-

riympäristöt. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle ei ole 4. vaihemaakuntakaavassa 

osoitettu merkintöjä ja määräyksiä. Alueen länsipuolelle on osoitettu virkistysalue ja eteläpuolelle 

viheryhteystarve. 

 

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä on esitetty kuvassa 6-2.  
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Kuva 6-2. Ote maakuntakaavayhdistelmästä, johon suunnittelualue on merkitty vihreällä ympyrällä (lähde: Uu-

denmaan liitto).  
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Uusimaa-kaavaa 2050 on kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava maakuntakaava, 

jota valmistellaan vuosina 2016–2020. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonaisuuden kokouk-

sessaan 25.8.2020 ja maakuntavaltuusto päätti kaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Muutoksen-

hakuviranomaisena toimiva Helsingin hallinto-oikeus on kuitenkin välipäätöksellään 22.1.2021 kiel-

tänyt valtuuston hyväksymispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella. 

Täytäntöönpanokielto aiheuttaa sen, että maakuntakaavat eivät ole voimassa ennen kuin hallinto-

oikeuden varsinainen päätös ratkaisee asian. Uusimaa-kaava rakentuu kolmen eri seudun vaihe-

kaavoista, joista Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen aluetta koskee Helsingin seudun vaihemaa-

kuntakaava. Voimaan tullessaan Uusimaa-kaava korvaa Uudellamaalla voimassa olevat maakunta-

kaavat lukuun ottamatta 4. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisua ja Östersundomin alueen 

maakuntakaavaa. 

 

Uusimaa-kaavassa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue on osoitettu kiertotalouden ja jäte-

huollon alueeksi sekä tuotannon ja logistiikkatoimintojen kehittämisalueeksi, jolle on osoitettu myös 

voimajohtoja. Alueen eteläpuolelle on merkitty viheryhteystarve sekä pohjoispuolelle valtakunnal-

lisesti merkittävä kaksiajoratainen tie ja päärata keskustatoimintojen alueen keskuksen, joukkolii-

kenteen vaihtopaikan ja liityntäpysäköimisalueen yhteyteen. Ämmässuon kiertotalouden ja jäte-

huollon alueen länsipuolelle on osoitettu suojelu- ja virkistysalueet. 

 

Ote maakuntavaltuuston 25.8.2020 hyväksymästä Uusimaa-kaavasta on esitetty kuvassa 6-3. 

 

 

Kuva 6-3. Ote maakuntavaltuuston 25.8.2020 hyväksymästä Uusimaa-kaavasta, johon suunnittelualue on merkitty 

vihreällä ympyrällä (lähde: Uudenmaan liitto). 
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Yleiskaavoitus 

Tuulivoima on voimassa olevan ja hyväksytyn yleiskaavan alueelle osoitetun käyttötarkoituksen 

mukainen maankäyttömuoto. 

 

Suunnittelualueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa 1 (vahvistettu 27.6.1997). 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus on kaavassa osoitettu kaatopaikka-alueeksi (EK). Alueen poh-

joisosa on osoitettu virkistysalueeksi (V) ja teollisuusalueeksi (T) Turunväylän eteläpuolella. Tuuli-

voimalan sijoituspaikka sijoittuu yhdyskuntateknisen huollon alueelle (ET). Merkintä ei salli jätteen 

polttolaitoksen sijoittamista alueelle. 

 

Ote Espoon pohjoisosien (osa I) yleiskaavasta on esitetty kuvassa 6-4. 

 

 

Kuva 6-4. Ote Espoon pohjoisosien (osa I) yleiskaavasta, johon tarkastelualue on merkitty vihreällä ympyrällä 

(lähde: Espoon kaupunki). 
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Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaava on hyväksytty valtuustossa 7.6.2021. Yleiskaavan kaava-

luonnos oli nähtävillä 3.4.–2.5.2018. Kaupunginhallitus päätti Espoon Pohjois- ja keskiosien kaava-

ehdotuksen nähtäville asettamisesta (KH 18.5.2020). Kaavan materiaalia on päivitetty kaupungin-

hallituksen päätöksen 18.5.2020 ja 25.5.2020 jälkeen. Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotus 

oli nähtävillä 7.9.–20.10.2020. 

 

Pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue on osoitettu yh-

dyskuntateknisen huollon alueeksi. Aluetta kehitetään yhdyskuntateknistä huoltoa varten. Ämmäs-

suo: Alue on tarkoitettu ensisijaisesti jätteenkäsittelyn, kiertotalouden ja energiatuotannon alu-

eeksi. 

 

Ote Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta on esitetty kuvassa 6-5. 

 

 

Kuva 6-5. Ote Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta, johon tarkastelualue on merkitty vihreällä ympyrällä 

(lähde: Espoon kaupunki).  
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Asemakaavoitus 

Suunnitellun tuulivoimalan alueella on voimassa Ämmässuon asemakaava (kuva 6-6), jonka val-

tuusto hyväksyi 13.11.2006 ja kaava sai lainvoiman 18.6.2008. Asemakaavassa suunniteltu tuuli-

voimala sijoittuu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueelle 

(ET-2). Alueelle rakennettavissa jätehuoltoa palvelevissa rakennuksissa ja laitoksissa on käytettävä 

parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Suunnitellun tuulivoimalan eteläpuolella kulkee ohjeellinen 

johtoa varten varattu alueen osa. ET-2 korttelin länsipuolelle sijoittuu jätteenkäsittelyalue (EJ/VR). 

Alueelle rakennettavissa jätehuoltoa palvelevissa rakennuksissa ja laitoksissa on käytettävä parasta 

käytettävissä olevaa tekniikkaa. Alueelle saadaan rakentaa jätteenkäsittelyä ja alueen jälkihoitoa 

palvelevia tunneleita ja niihin liittyviä teknisiä tiloja. Muita jätteenkäsittelyä ja alueen jälkihoitoa 

palvelevia rakennuksia saadaan rakentaa enintään erillisellä kaavamerkinnällä osoitettu määrä. 

Alue on jätteenkäsittelyalueen jälkihoidon päätyttyä kunnostettava retkeily- ja ulkoilukäyttöön so-

veltuvaksi alueeksi. Ämmässuolle on asemakaavoitettu 165 000 k-m2 rakennusoikeutta. 

 

Kirkkonummen puoleiselle osalle Ämmässuota on laadittu asemakaava yhteistyössä Espoon kau-

pungin kanssa.  Ote asemakaavayhdistelmästä on esitetty kuvassa 6-7.  

 

 

Kuva 6-6. Ote Ämmässuon asemakaavasta, jossa suunnitellun tuulivoimalan sijainti näkyy sinisellä pallolla (lähde: 

Espoon kaupunki). 
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Kuva 6-7. Ote asemakaavayhdistelmästä, johon tarkastelualue on merkitty vihreällä ympyrällä (lähde: HSY).  
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Kirkkonummella Kauhala, Ämmässuon asemakaavassa (kuva 6-8) on mahdollistettu alueen ke-

hittäminen jätteenkäsittelyyn ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 

sekä jätteenkäsittelyn jälkihoidon päätyttyä retkeily- ja ulkoilukäyttöön. Kunnanvaltuusto on hy-

väksynyt kaavan 2.3.2006. Kaava on saanut lainvoiman 8.2.2008.  

 

 
 

Kuva 6-8. Ote Kauhala, Ämmässuon asemakaavasta Kirkkonummella. (lähde: Kirkkonummen kaupunki, karttapal-

velu). 
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Suunnittelualueen pohjoispuolella on lainvoimainen Kulmakorpi I asemakaava (kuva 6-9), jonka 

tavoitteena on mahdollistaa laajan teollisuustyöpaikka-alueen rakentuminen logistisesti hyvälle pai-

kalle. Kaavoitettu 65 hehtaarin alue sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen koillispuolelle 

Nupurilantien varressa. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi lisäyksin kaavaehdotuksen 

26.8.2015.  Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu alueita maankaatopaikkaan liittyville toimin-

noille sekä varasto- ja teollisuustoiminnoille. Asemakaavaehdotuksessa on merkitty harmaalla te-

ollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet (T, T-1 ja T-2). Huoltoaseman korttelialue (LH) on 

merkitty vaaleanpunaisella, toimitila- ja liikerakennusten korttelialueet (KTY-1, KL ja K) on merkitty 

oranssilla ja suojaviheralueet (EV ja EV-1) on merkitty turkoosilla. Lisäksi on merkitty katualueet. 

 

 

Kuva 6-9. Ote Kulmakorven I asemakaavasta (lähde: Espoon kaupunki). 
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Suunnittelualueen luoteispuolella on lainvoimainen Ämmäsmäen asemakaava (kuva 6-10), jonka 

tavoitteena on mahdollistaa urheilu- ja virkistyspalvelut sekä veneiden ja ajoneuvojen säilytys sekä 

lähivirkistys. Alueella sijaitsee lennokkikenttä. 

 

 

Kuva 6-10. Ote Ajantasa-asemakaavasta Ämmäsmäen asemakaavan kohdalta (lähde: Espoon kaupunki).   
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Suunnittelualueesta luoteeseen on vireillä Kolmperänrannan asemakaava ja asemakaavan 

muutos jaettiin ehdotusvaiheen jälkeen kahteen osaan, joista itäisen osan käsiteltävä alue, vietiin 

kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2020. Hyväksyttäväksi viety alue nimettiin 

Kolmperänsuoraksi (641600) (kuva 6-11). Kolmperän suoran asemakaava on lainvoimainen 

(3.2.2021). Järveä ympäröivän asuinalueen käsittävä Kolmperänranta on edelleen vireillä. Ta-

voitteena on pientaloalueen maltillinen täydennysrakentaminen, virkistys- ja katualueiden tarkis-

tukset sekä rakennus- ja luonnonsuojelun määritteleminen. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hy-

väksynyt kaavaehdotuksen (kuva 6-12) kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

 

Kuva 6-11. Ote Kolmperänsuoran asemakaavasta (lähde: Espoon kaupunki). 
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Kuva 6-12. Ote Kolmperänrannan asemakaavaehdotuksesta (lähde: Espoon kaupunki). 

 

Asemakaavan muutos Ämmässuon tuulivoimala (640102) tuulivoimalan yhden tuulivoimalan 

rakentamista varten on vireillä Ämmässuon alueelle (kuva 6-13). Asemakaavan muutoksesta jär-

jestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 20.11.2020. Kaavatyön osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto asetettiin julkisesti nähtäville 8.2.-9.3.2021 väliseksi 

ajaksi. 
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Kuva 6-13. Ote ajantasa-asemakaavasta, johon asemakaavan muutoksen suunnittelualue on merkitty punaisella 

katkoviivalla (Lähde: Espoon kaupunki). 

6.1.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset  

Suunniteltu tuulivoimala sijoittuu Espoon ja Kirkkonummen kuntarajan tuntumaan yhdyskuntara-

kenteen reuna-alueelle jätteenkäsittelykeskuksen yhteyteen. Alueen itäpuolella sijaitsevat Espoon 

kaupungin puhtaiden ylijäämämassojen vastaanottoalueet sekä kiviainesten ottoalue. Alueen luo-

teis- ja pohjoispuolella sijaitsevat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikka-alueet sekä 

kaasuvoimala. Alueen eteläpuolella on metsätalousmaata sekä maaseutumaista haja-asutusta ja 

kyläasutusta.  Tuulivoimala sijoittuu siten, ettei se vaikuta alueen nykyistä tai suunniteltua maan-

käyttöä rajoittavasti, eikä synnytä tarvetta yhdyskuntarakenteen laajentamiselle. Tuulivoimalan 

melu- ja välkevaikutukset on arvioitu osana ympäristöselvitystä, eikä niiden osalta ohjearvojen 

ylityksiä aiheudu herkillä alueilla. 

 

Tuulivoimalan rakentaminen vaatii nostoalueen, joka on noin 60 m x 80 m tai enimmillään noin 

6 000 m2. Koska tuulivoimala sijoittuu rakennetulle hyötykäyttökentälle, jää muuttuva maa-ala 

pinta-alaltaan vähäiseksi.  Liikenteen järjestäminen ei edellytä muutoksia päätieverkkoon. Huoltotie 

rakennetaan hyötykäyttökentälle. Rakentamisen aikaiset liikennemäärät ovat verrattain pienet ver-

rattuna alueen muuhun liikenteeseen, eikä liikenne tapahdu asuinalueiden kautta.  Jätteenkäsitte-

lykeskuksen alueella liikkuminen on muutenkin rajoitettua, mutta tuulivoimalahankkeen rakenta-

misaikana voidaan turvallisuussyistä johtuen rajoittaa rakentamisalueella liikkumista. 
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Sähkönsiirto tuulivoimalalta sähköasemalle tai liityntäpisteeseen tapahtuu maakaapelilla tai ilma-

johdolla huoltotietä ja rakennettuja katulinjoja seuraten jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Säh-

könsiirto ei edellytä maastoon uuden johtokäytävän avaamista tai nykyisen laajentamista.  Tuuli-

voimalan ja Carunan suunnitteleman 110 kV ilmajohdon sijainnit on yhteensovitettu. Tuulivoimalan 

sijainti on tarkistettu 90 metrin päähän Carunan suunnitteleman uuden 110 kV ilmajohdon 9 metrin 

rajoitusalueen reunasta. 

 

Tuulivoimalan vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokkaisiin alueisiin ja kohteisiin, ku-

ten lähimpiin rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteisiin Espoonkartanon kulttuurimaisemaan 

sekä Oitbackan kartanon ja kulttuurimaiseman arvoihin on arvioitu osana ympäristöselvitystä. Ym-

päristön asutus sijaitsee riittävällä etäisyydellä, jolloin tuulivoimalan arvioidut melu- ja välkevaiku-

tukset jäävät vähäisiksi. 

 

Tuulivoimala sijoittuu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan jätteenkäsittelyalueelle (EJ), jossa alue 

varataan jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn ja/tai loppusijoitukseen sekä energia- ja jätehuoltoa 

palvelevien laitosten alueelle (EJ/EN).  Maakuntavaltuuston hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihe-

maakuntakaavassa ei tuulivoimalan alueelle ole osoitettu merkintöjä, mutta alueen itäpuolelle on 

varattu 110 kV:n voimajohdon linjaus Veikkolasta Kulmankorven kautta etelään. Uudenmaan 3. 

vaihemaakuntakaava ei koske hanketta, koska Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus ei sijaitse 

kaava-alueella. Maakuntahallituksen hyväksymässä Uudenmaan 4. maakuntakaavassa yhtenä tee-

mana on tuulivoima. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella ei ole 4. vaihemaakuntakaa-

vassa osoitettu merkintöjä ja määräyksiä. Alueen länsipuolelle on osoitettu virkistysalue ja etelä-

puolelle viheryhteystarve. Maakuntavaltuuston hyväksymässä Uusimaa-kaavassa Ämmässuon jät-

teenkäsittelykeskuksen alue on osoitettu kiertotalouden ja jätehuollon alueeksi sekä tuotannon ja 

logistiikkatoimintojen kehittämisalueeksi, jolle on osoitettu myös voimajohtoja.  

 

Suunnittelualueella voimassa olevassa Espoon pohjoisosien yleiskaavassa Ämmässuon jätteenkä-

sittelykeskuksen alue on osoitettu kaatopaikka-alueeksi (EK). Tuulivoimala sijoittuu yhdyskunta-

teknisen huollon alueen (ET) reunalle, joten muiden toimintojen ja rakennusten sijoittamiselle jää 

tilaa. Pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue on 

osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Tuulivoima on voimassa olevan ja vireillä olevan 

yleiskaavan maankäytön käyttötarkoituksen mukainen toiminto. 

 

Voimassa olevissa maakunta- tai yleiskaavoissa ei ole suunnittelualueelle, eikä lähiympäristöön 

osoitettu sellaista maankäyttöä, jonka toteutumisen tuulivoimala voisi estää tai rajoittaa. Yhden 

tuulivoimalan käsittävä tuulivoimalahanke ei ole ristiriidassa maakuntakaavoituksessa alueelle ja 

sen ympäristöön osoitettujen maankäyttömuotojen kanssa. Kaavoituksessa ei ole osoitettu tarvetta 

taajamarakenteen asuinalueiden laajentamiselle Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueen 

suuntaan, eivätkä alueen nykyiset maankäyttömuodot sitä mahdollista, joten tuulivoimalan alue ei 

rajoittaisi suunniteltua tai näköpiirissä olevaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Yhteisvaikutusten 

arviointi Kolmperän ja kehitettävän Histan asuinalueille tehdään asemakaavan muutoksen yhtey-

dessä. Tuulivoimala ei myöskään estä tai heikennä maakunta- tai yleiskaavassa osoitettujen tavoit-

teiden ja toimintojen toteuttamista. Tuulivoimala pieneltä osin edistää valtakunnallisten alueiden-

käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen osalta. 

 

Tuulivoimala sijoittuu asemakaavan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-

ten alueelle (ET-2), eikä aluetta ole kaavoitettu tuulivoimarakentamiseen. Näin ollen tuulivoimala-

hankkeen rakentamisen on katsottu edellyttävän asemakaavan muutosta. Kaavahakemus asema-

kaavan muutoksesta on jätetty Espoon kaupungille, joka on tehnyt alustavan esityksen aikatau-

lusta.  
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6.1.3 Yhteisvaikutukset 
Ämmässuon tuulivoimalahankkeen läheisyydessä ei ole suunnitteilla tai olemassa muita tuulivoima-

lahankkeita. Ämmässuolle suunniteltua tuulivoimalaa lähimmät tuotannossa tai suunnitteilla olevat 

muut tuulivoimalat sijaitsevat yli 70 kilometrin etäisyydellä. Voimalalla ei näin ollen ole maankäyt-

töön tai kaavoitukseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia muiden tuulivoima-alueiden kanssa. 

 

Seuraavassa on arvioitu tuulivoimalan ja Ämmässuon-Kulmakorven nykyisten ja suunniteltujen toi-

mintojen yhteisvaikutuksia maankäyttöön ja kaavoitukseen. 

 

Yhteisvaikutukset asutukseen  

Kaavoituksessa ei ole osoitettu tarvetta taajamarakenteen asuinalueiden laajentamiselle Ämmäs-

suon jätteenkäsittelykeskuksen alueen suuntaan, eivätkä alueen nykyiset maankäyttömuodot sitä 

mahdollista, joten tuulivoimalan alue ei rajoittaisi suunniteltua tai näköpiirissä olevaa yhdyskunta-

rakenteen kehittymistä. Voimassa olevissa ja vireillä olevissa kaavoissa on tunnistettu Ämmässuon-

Kulmakorven alueen ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot, eikä voimakasta yhdyskuntara-

kenteen laajenemissuuntaa ole osoitettu lähiympäristöön. Sen sijaan Histan alue Turunväylän ja 

Länsiradan pohjoispuolella on voimakas asuinrakentamisen laajenemissuunta, johon kohdistuvia 

Ämmässuon-Kulmakorven alueen vaikutuksia on arvioitu Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 

yhteydessä.  

 

Alueen maankäytön suunnittelussa on huomioitu tarve osoittaa ympäristövaikutuksia aiheuttavien 

toimintojen ja herkkien maankäyttömuotojen välille etäisyyttä ja suojaviheralueita. Ämmässuon 

jätteenkäsittelykeskuksen etelä-, länsi- ja pohjoispuolelle on voimassa olevissa Espoon ja Kirkko-

nummen asemakaavoissa osoitettu suojaviheralueita sekä Espoon Kulmakorven asemakaavassa 

teollisuus- ja työpaikka-alueita. Tuulivoimalan asemakaavan muutoksen itäpuolella ei ole suojavi-

heraluetta, vaan asemakaavoittamaton alue, jolla sijaitsevat Espoon kaupungin Kalliosuon maanlä-

jitysalue sekä Takapellon Espoon kaupungin ja Ruduksen louhinta- ja maanläjitysalueet. Ympäris-

töhäiriötä aiheuttavien toimintojen lupamenettelyissä kuten ympäristölupien lupaehdoissa huomi-

oidaan näiden toimintojen vaikutukset ja lieventämiskeinot. 

 

Ämmässuon tuulivoimala ei tuo muutosta nykytilanteeseen, jossa Ämmässuo-Kulmakorven alueella 

jo sijaitsevat toiminnot rajoittavat mahdollisuutta kaavoittaa ja rakentaa asuinalueita, hoitolaitok-

sia, kouluja tai päiväkoteja jätteenkäsittelykeskuksen ja sitä ympäröivien toimintojen välittömään 

läheisyyteen. Tuulivoimalan vaikutukset yhdessä nykyisten ja suunniteltujen toimintojen kanssa 

eivät laajenna tätä aluetta. Voimassa tai vireillä olevissa kaavoissa ei ole näitä herkkiä toimintoja 

tuulivoimalan melun ohjearvot ylittäville alueille tai vilkkuvan varjostuksen välkealueille osoitettu. 

Melun yhteisvaikutukset asutukseen on arvioitu tarkemmin kohdassa 6.5.3 ja välkkeen (vilkkuvan 

varjostuksen) kohdassa 6.6.3. 

 

Histan alue on osoitettu vireillä olevassa Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavassa uutena laajana 

asuinrakentamiseen osoitettavana alueena ja voimakkaasti kasvavana keskuksena. Hista tukeutuu 

Länsirataan ja sen kehittyminen on riippuvaista radan toteuttamispäätöksestä. Valtaosa Histan noin 

15 000 uudesta asukkaasta sijoittuisi juna-aseman ympäristöön tiiviille kerrostalotypologioihin pe-

rustuvalle jalankulkupainotteiselle alueelle. Hista sijaitsee Ämmässuon tuulivoimalasta lähimmillään 

noin kaksi kilometriä pohjoiseen teollisuus- ja työpaikka-alueiden, Turunväylän ja Länsiradan poh-

joispuolella.  Liikenneväylien meluvyöhykkeet ja rautatien tärinävaikutukset huomioidaan Länsira-

dan rakentamisen sekä lähimpien asuinkerrostalokortteleiden kaavoituksessa ja suunnittelussa. 

Ämmässuo-Kulmakorven ja tuulivoimalan kokonaismelu ei ylitä asutukselle asetettuja melun oh-

jearvoja. Yhteisvaikutukset maisemaan on arvioitu kohdassa 6.2.3. 

 

Kolmperän alueelle on osoitettu vireillä olevassa Kolmperänrannan asemakaavassa ja asemakaavan 

muutoksessa pientaloalueen täydennysrakentamista. Kolmperän lähimmät pientalojen korttelialu-

eet ja rakennetut asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,8 kilometriä luoteeseen tuulivoimalasta ja 
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Laitamaan rakennetut asuinrakennukset sijaitsevat noin kaksi kilometriä luoteeseen tuulivoima-

lasta. Tuulivoimala ei yhdessä Ämmässuon-Kulmakorven tiedossa olevien muiden toimintojen 

kanssa rajoita asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa osoitettavan pientaloalueen toteutta-

mista. Yhteisvaikutuksia tuulivoimalan ja Ämmässuon-Kulmakorven tiedossa olevien muiden toi-

mintojen kanssa ei muodostu. 

 

Nupurin lähimmät asemakaavoitetut erillispientalojen korttelialueet sijaitsevat noin 2,5 kilometriä 

itään tuulivoimalasta. Lähimmät Nupurin asuinrakennukset sijaitsevat noin 2 kilometrin etäisyydellä 

tuulivoimalasta. Noin kolmen kilometrin etäisyydellä koillisessa ja idässä valtatien 1 läheisyydessä 

ja tien pohjoispuolella sijaitsee Nupuri. Tuulivoimala ei yhdessä Ämmässuon-Kulmakorven tiedossa 

olevien muiden toimintojen kanssa rajoita Nupurin alueen kaavoissa osoitetun maankäytön toteut-

tamista. Yhteisvaikutuksia tuulivoimalan ja Ämmässuon-Kulmakorven tiedossa olevien muiden toi-

mintojen kanssa ei muodostu. 

 

Suunnittelualueesta etelään ja lounaaseen sijaitsee maaseutumaista haja- ja kyläasutusta. Lähin 

loma-asunto sijaitse noin kilometrin etäisyydellä tuulivoimalasta lounaaseen. Tuulivoimalan ja mui-

den Ämmässuo-Kulmakorven alueen toimintojen maisemallisia yhteisvaikutuksia haja-asutukseen 

on arvioitu kohdassa 6.2.3. Uutta haja-asutuksen rakentamista ei Ämmässuon-Kulmakorven lä-

hiympäristöön ole mahdollista sijoittaa nykyisin, eikä tuulivoimalan rakentaminen tuo tähän tilan-

teeseen muutosta.  

 

Yhteisvaikutukset Ämmässuon-Kulmakorven alueelle  

Ämmässuon-Kulmakorven alue on nykyisellään merkittävä yhdyskuntateknisen huollon toimintojen 

keskittymä ja Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava tukee alueen keskeisten toimintojen jatku-

mista ja mahdollistaa alueen kehittymisen kiertotaloutta palvelevaksi monipuoliseksi keskittymäksi. 

Ämmässuon-Kulmakorven alueelle sijoittuu seudullisesti merkittäviä teknisen huollon alueita ja -

verkostoja, energiantuotantoa ja työpaikka-alueita. Alueen rooli osana kiviaineshuoltoa tulee kas-

vamaan. Alueelta louhitaan kiviainesta ja sinne sijoitetaan pilaantumattomia ylijäämämassoja.  

 

Tuulivoimalan esirakentaminen ei edellytä louhintoja, koska rakentamispaikka on tasattua kenttä-

aluetta, eikä siten muodosta yhteisvaikutuksia kuten liikenne- tai tärinävaikutuksia muiden toimin-

tojen alueiden, kuten kiviaineshuollon louhintojen kanssa lähialueen maankäyttöön. Tuulivoimala, 

alueen rakennukset, rakennelmat ja infraverkosto on huomioitava ympäristön toimintojen louhin-

noissa (luvat, katselmukset, mittaukset).   

 

Yhteisvaikutuksena tuulivoimalan itäpuolelle suunniteltu Carunan uusi 110 kV:n ilmajohto raken-

nusrajoitusalueella ja tuulivoimalan rakennuspaikka rajoittavat mahdollisuutta rakentaa rakennuk-

sia välittömään läheisyyteen asemakaavan ET-2-korttelialueella hyötykäyttökentän alueella. Tuuli-

voimalan vaikutukset huomioidaan lähialueen rakentamisen lupamenettelyjen yhteydessä. Suosi-

tuksena asuin- ja lomarakennuksille käytetyt vuotuiset välkemäärät 8 h/a tai 10 h/a ylittyvät Äm-

mässuon toimistorakennusten kohdalla. Tuulivoimalan ja Ämmässuon muiden toimintojen ai-

heuttama melu, välke ja jäänheittoriski on huomioitava Ämmässuon alueen toimintojen suunnitte-

lussa esimerkiksi ET-2-korttelialueen eteläosassa. Jäänheittoriski on arvioitu vähäiseksi ja riskin 

muodostumista voi vähentää varautumistoimenpiteillä. Välkkeen yhteisvaikutukset on arvioitu tar-

kemmin kohdassa 6.6.3. 

 

Rakennusrajoitusalueen leveys on Kalliosuon maankaatopaikan reunassa kulkevalla uudella Caru-

nan 110 kV:n johtolinjalla 9 m sen keskilinjan molemmin puolin ja Ämmässuon kytkinasemalle 

kulkevalla uudella johtolinjalla 13 m sen keskilinjan molemmin puolin. Rajoitusalueille ei saa raken-

taa rakennuksia. Muiden rakenteiden, kuten teiden, sähkö- ja puhelinjohtojen, vesijohtojen, vie-

märeiden, altaiden ym. sijoittamiseen ja rakentamiseen tarvitaan Carunan lupa. ET-2-korttelialueen 

eteläosan jäljellä oleva esirakentaminen (erityisesti louhinnat) olisi rajoituksista johtuen saatava 

toteutettua ennen Carunan uusien johtolinjojen rakentamista. 
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Valtuustokaudelle 2017–2021 laaditussa kaupungin strategiassa eli Espoo-tarinassa yksi kaupungin 

tärkeimpiä tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmasto-ohjelmassa Espoon 

kaupunki on sitoutunut edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja edistämään 

maankäytön suunnittelulla vähäpäästöisempää elämäntapaa. Yhteisvaikutuksena Ämmässuon alu-

een Ekomo-toiminnoilla, kiertotalouden kehittämisellä ja energiatalouden ratkaisuilla, kuten tuuli-

voimalalla vastataan Espoon kaupungin maankäytön suunnittelulle asetettuihin hiilineutraaliusta-

voitteisiin. Maankäytön myönteisenä yhteisvaikutuksena on fossiilivapaa energian tuotanto ja hiili-

neutraalien toimintojen keskittymän muodostuminen Ämmässuo–Kulmakorven alueelle. 

 

Vaikutuksen merkittävyys 

 

Kohteen herkkyys 

Yhteisvaikutusten herkkyystarkastelussa huomioidaan kohteena olevan alueen nykytilanne ja 

maankäyttömuoto. Asuinalueet ovat muita herkempiä ympäröivällä alueella tapahtuville muutok-

sille. 

 

Ämmässuon–Kulmakorven alueella sijaitsee seudullisesti merkittäviä teknisen huollon toimintoja, 

jätteenkäsittelykeskus sekä työpaikka-aluetta. Ämmäsmäen maantäyttöalue sijaitsee jätteenkäsit-

telykeskuksen ja tuulivoimalan rakennuspaikan luoteispuolella, Kulmakorven maantäyttöalue itä-

puolella ja Kalliosuon maantäyttöalue kaakkoispuolella. Suunniteltuja toimintoja ovat Esbogårdin 

Ab:n louhinta, kiviaineksen murskaus ja maanläjitys, HSY:n Ämmässuon hyötykenttäalueen laa-

jennus, Espoon kaupungin Lankasuon kallion louhinta- ja murskaus, Espoon moottoriradat ry:n 

moottorirata, Carunan voimajohto ja Ekomo-toiminnat. Suunnittelualueen tai lähiympäristön nykyi-

set tai suunnitellut toiminnot eivät ole erityisen herkkiä tuulivoimalan keskeisille maankäyttöön 

kohdistuville vaikutuksille, joita ovat melu-, välke- ja maisemavaikutukset. Suunnittelualueen ja 

sen lähiympäristön herkkyys on vähäinen. 

 

Lähin taajama-asutus sijaitsee suunnitellusta tuulivoimalasta noin kahden kilometrin etäisyydellä 

luoteessa (Laitamaa ja Kolmperä) ja noin kolmen kilometrin etäisyydellä koillisessa ja idässä valta-

tie 1 läheisyydessä ja tien pohjoispuolella (Nupuri). Suunnittelualueesta etelään ja lounaaseen si-

jaitsee maaseutumaista haja- ja kyläasutusta. Vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-

kaavaehdotuksessa on suunnittelualueesta pohjoisluoteeseen sijaitseva Histan alue, joka on kaa-

vaehdotuksessa osoitettu voimakkaasti kasvavaksi keskukseksi. Lähin päiväkoti on Nupurissa noin 

2,8 kilometrin etäisyydellä. Histan alueen uusi asutus on suunniteltu kauemmaksi Ämmässuon alu-

etta kuin nykyinen asutus. Haja-asutuksen-, loma-asuin- ja asuinalueet ovat erityisen herkkiä tuu-

livoimalan keskeisille maankäyttöön kohdistuville vaikutuksille, joita ovat melu-, välke- ja maise-

mavaikutukset. Tuulivoimalan melu- ja välkealueet eivät ulotu loma-asutus- tai loma-asutusalueille. 

Haja-asutuksen, loma-asuin- ja asuinalueiden herkkyys on kohtalainen. 

 

Yhteisvaikutuksen suuruus 

Yhteisvaikutusten suuruutta verrataan nykytilanteeseen. Suunnittelualueelle ja sen lähiympäristölle 

vaikutuksen suuruus on pieni kielteinen. Asuinalueille etäisyydestä johtuen vaikutuksen suuruus 

on pieni kielteinen. 
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Yhteisvaikutuksen merkittävyys 

Suunnittelualueelle ja sen lähiympäristölle vaikutuksen merkittävyys on vähäinen kielteinen. 

Asuinalueille vaikutuksen merkittävyys on vähäinen kielteinen. 

       

 

        
 
 

  Suuri  

kielteinen  
 Kohtalainen 

kielteinen 
 Pieni  

kielteinen 
 

Ei  
vaiku-

tusta 

 
Pieni 
myöntei-

nen 

 
Kohtalai-
nen myön-

teinen 

 
Suuri 
myöntei-

nen 
                

 

Vähäinen  Kohtalainen  Vähäinen  
Vähäinen 
lähiympä-

ristö 

 
Ei  
vaiku-

tusta 

 Vähäinen  Vähäinen  Kohtalai-
nen 

                

 Kohtalainen  Suuri  Kohtalainen  Vähäinen 
asuinalu-
eet 

 
Ei  
vaiku-
tusta 

 Vähäinen    Kohtalai-
nen 

 Suuri 

                

 

Suuri  Suuri  Suuri  Kohtalainen  
Ei  

vaiku-
tusta 

 Kohtalai-

nen 
 Suuri  Suuri 

 

  

Muutoksen suuruus 

V
a
ik

u
tu

s
a
lu

e
e
n

 h
e

rk
k
y
y
s
 



Ramboll - HSY 

 

 

 

42/126 

6.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Arvioitavien toimintojen alueiden maisemarakennetta ja -kuvaa leimaavat teolliset toiminnot sekä loppusijoitus- ja 

maanvastaanottoalueet, jotka kohoavat ympäröivää maastoa korkeammalle. Alueelta etelään siirryttäessä maisema 

vaihtuu sulkeutuneesta metsästä edelleen mosaiikkimaiseksi peltojen, metsien ja vesialueiden vuorotteluksi. Arvioi-

tavista toiminnoista pohjoiseen sijaitsee valtatie 1. 

Arvioitavista toiminnoista etelään ja lounaaseen sijaitsee maaseutumaista haja- ja kyläasutusta. Lähimmät taajamat 

sijoittuvat lähimmillään noin 300 metrin etäisyydelle. Suuremmat taajamat sijoittuvat muutaman kilometrin etäisyy-

delle. 

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä 

sijoittuu arvioitavien toimintojen vaikutusalueelle.  

Maiseman ja kulttuuriarvojen herkkyys arvioitavien toimintojen tuomille muutoksille on kokonaisuutena kohtalainen. 

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Suunniteltu tuulivoimala näkyy laajimmin aivan tuulivoimalan lähiympäristössä Ämmässuon–Kulmakorven toiminto-

jen alueella, mutta alueen luonteen vuoksi vaikutuksia voidaan pitää suuruudeltaan pieninä. 

Suunniteltu tuulivoimala näkyy lähiympäristöä kauempana joillekin avoimille pelto- ja vesialueille ja paikoin niiden 

laitojen asutukselle. Taajama-asutukselta tuulivoimala ei ole juuri nähtävissä. Suurimittakaavaisessa ympäristössä, 

kuten metsäisten selänteiden rajaamissa laajojen peltoaukeiden tai järvien maisemissa, maiseman taustalla näkyvä 

tuulivoimala ei poikkea merkittävästi jo olevan ympäristön mittakaavasta. Suunniteltu tuulivoimala aiheuttaa vain 

pieniä vaikutuksia haja-, kylä tai taajama-asutukselle. 

Alueille, joille tuulivoimala näkyy selkeästi, kulttuuriympäristöön tulee uusi ajallinen kerrostuma, kun tuulivoimalasta 

tulee osa alueen maisemakuvaa. Vaikutukset ovat todennäköisesti voimakkaimmillaan heti rakentamisen jälkeen. 

Kokonaisuudessaan yhdellekään kulttuuriympäristön alueelle, jolle suunniteltu tuulivoimala näkyy, ei aiheudu pientä 

suurempia kulttuuriympäristövaikutuksia. 

Pimeään aikaan tuulivoimalan lentoestevalaistus voi näkyä selkeästi lähimaisemassa, mutta voi olla havaittavissa 

myös kauempaa. Kaukomaisemassa muu ympäristön valaistus, kuten mastot, vähentää tuulivoimalan lentoesteva-

lojen erottuvuutta maisemassa. 

Yhteisvaikutukset Suunniteltu tuulivoimala voi näkyä ja aiheuttaa maisemavaikutuksia useiden kilometrien etäisyydelle, kun taas Äm-

mässuon–Kulmakorven toimintojen mahdollisesta näkymisestä aiheutuvat vaikutukset rajautuvat pääsääntöisesti 

muutamien satojen metrien etäisyydelle toiminnoista. 

Suunniteltu tuulivoimala näkyy laajimmin aivan tuulivoimalan lähiympäristössä, Ämmässuon–Kulmakorven toiminto-

jen alueella. Kyseisten toimintojen alueen maisemakuva on jo nykyisellään voimakkaasti muuttunut, eikä tuulivoi-

malan näkyminen kyseisille alueille muuta oleellisesti alueiden maisemakuvaa. 

Yhteisvaikutuksissa arvioitavat toiminnot ja suunniteltu tuulivoimala eivät juuri näy muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta samanaikaisesti sellaisille avoimille tai näkymiltään tärkeille alueille, joille voisi aiheutua yhteisvaikutuksia. 

Arvioitavien toimintojen eteläpuolella sijaitsevalle peltolaaksolle, jonka pohjoisrajalla sijaitsee Fagerängin hevostila, 

voi aiheutua suuruudeltaan pieniä yhteisvaikutuksia Högbergetin täyttömäen ja suunnitellun tuulivoimalan kanssa. 

On mahdollista, että tulevaisuudessa rakentuvan Histan alueen eteläosan kerrostalojen ylimmistä kerroksista voi olla 

samanaikaisesti näkyvissä sekä suunniteltu tuulivoimala että Ämmässuon–Kulmakorven toimintoja. 
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6.2.1 Nykytila 

6.2.1.1 Maisemarakenne ja maisemakuva 

Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa arvioitavat toiminnot kuuluvat eteläiseen rantamaa-

han ja tarkemmin eteläiseen viljelyseutuun (Ympäristöministeriö 1993). Eteläinen viljelyseutu on 

maastonmuodoiltaan vaihtelevaa, jonka savialueet ovat pääosin viljelykäytössä. Paikoitellen vilje-

lyseudulla on myös suunnittelualueen lähiympäristön tapaan karumpia kallio- ja moreenimaita.  

 

Suunnittelualue sijaitsee alavalta viljelylaaksolta kohoavalla selännealueella. Arvioitavien toiminto-

jen alueiden maisemarakennetta ja -kuvaa leimaavat teolliset toiminnot sekä loppusijoitus- ja 

maanvastaanottoalueet, jotka kohoavat ympäröivää maastoa korkeammalle (kuva 6-13). Alueelta 

etelään siirryttäessä maisema vaihtuu sulkeutuneesta metsästä edelleen mosaiikkimaiseksi pelto-

jen, metsien ja vesialueiden vuorotteluksi. Arvioitavista toiminnoista pohjoiseen sijaitsee valtatie 1, 

halkoo maisemaa kaakko–luode-suuntaisesti. 

 

Carunan voimajohto sijoittuu eteläpäästään alavaan Loojärven itäpuoliseen Halujärven alueen vil-

jelylaaksoon. Muutoin voimajohtoreitti sijoittuu pääosin kumpuilevaan ja kallioiseen maastoon. Ala-

vimmilla kohdilla on suota. Keskiosiltaan voimajohtoreitin maisemakuvaa ja –rakennetta leimaavat 

jäte- ja maanvastaanottoalueet ja pohjoisosaa moottoritie. 

 

Arvioitavista toiminnoista etelään ja lounaaseen sijaitsee maaseutumaista haja- ja kyläasutusta 

(kuva 6-14). Lähin taajama-asutus sijaitsee arvioitavista toiminnoista lähimmillään noin 300 metrin 

etäisyydellä luoteessa (Laitamaa ja Kolmperä) ja noin kilometrin etäisyydellä koillisessa ja idässä 

valtatie 1 läheisyydessä ja tien pohjoispuolella (Nupuri). Suuremmat taajamat (Muurala, Kauklahti) 

sijaitsevat noin kolmen kilometrin etäisyydellä kaakossa ja Veikkola noin 4,5 kilometrin etäisyydellä 

luoteessa. 

 

 

Kuva 6-14. Ämmässuon alueen maisemaa koillisen suunnalta kuvattuna (Lentokuva Vallas Oy, 2020). 
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Kuva 6-15. Asutuksen sijoittuminen. 
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6.2.1.2 Arvokkaat kulttuuri- ja maisema-alueet sekä muinaisjäännökset 

Arvioitavien toimintojen alueella tai niiden välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja mui-

naisjäännöksiä, merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita eikä arvokkaita maisema-alu-

eita. Poikkeuksen tekee suunniteltu Carunan voimajohto, joka sijoittuu eteläosastaan maakunnalli-

sesti merkittävän kulttuuriympäristön alueelle ja voimajohdon läheisyyteen sijoittuu muinaisjään-

nöksiä. 

 

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ei sijaitse arvioitavien toimintojen lähiympäristössä. 

 

Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueet ovat lähim-

millään noin 1,3 ja 2,2 kilometrin etäisyydellä Ämmässuon alueen arvioitavien toimintojen etelä- ja 

lounaispuolella sijaitsevat Espoonkartano ja Oitbackan kartano (kuva 6-15). Carunan suunniteltu 

voimajohto sijoittuu osin Espoonkartanon alueelle. Valtakunnallisesti arvokas historiallinen maan-

tieyhteys Suuri Rantatie sijoittuu etäämmälle kaakkoon.  

 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Espoonkartanon ja Oitbackan kartanon alueille on osoitettu 

RKY-kohteiden rajauksesta hieman poikkeavat maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt 

(Espoon kartanon kulttuurimaisema sekä Oitbackan kartano ja kulttuurimaisema). Maakunnallisesti 

merkittäviä kulttuuriympäristöjä ovat myös arvioitavien toimintojen koillispuolella lähimmillään noin 

1,6 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Nuuksion erämaakylä- ja huvila-alue, arvioitavien toimintojen 

länsipuolelle noin 3 kilometrin päässä sijaitseva Haapajärven kulttuurimaisema, arvioitavista toi-

minnoista etelään sijaitseva Luoman kylä ja Vitträskin ympäristö sekä arvioitavista toiminnoista 

kaakkoon sijaitseva Espoonjokilaakson maisema-alue. 



Ramboll - HSY 

 

 

 

46/126 

 

Kuva 6-16. Arvokkaat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset arvioitavien toimintojen ympä-

ristössä. 

 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Herkkyystaso maisemavaikutuksille ja kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilymiselle määräytyy 

alueen käyttötarkoituksen ja historian mukaan. Herkkyyteen vaikuttavat myös ympäröivän raken-

netun ympäristön laatu sekä historiallisiin piirteisiin aiemmin kohdistuneiden muutosvaikutusten 
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määrä. Herkkiä muutokselle ovat esimerkiksi korkealla sijaitsevat ja erityisen tunnusomaiset näky-

mäalueet sekä alkuperäisinä säilyneet maisemat, rakennus- ja ympäristökohteet tai tielinjaukset 

sekä ilmeeltään yhtenäisinä säilyneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kokonaisuudet. 

 

Maiseman ja kulttuuriarvojen herkkyys arvioitavien toimintojen tuomille muutoksille on kokonai-

suutena kohtalainen; Arvioitavat toiminnot sijoittuvat valtaosin olemassa olevalle teollisten toi-

mintojen sekä loppusijoitus- ja maanvastaanottoalueiden alueelle. Toisaalta ympäröiville alueille 

sijoittuu sekä haja- että taajama-asustusta ja paikoin mosaiikkimaista maaseutumaisemaa. Laajat 

alueet ovat sulkeutunutta metsäaluetta. Arvioitavat toiminnot eivät sijoitu Carunan voimajohdon 

eteläisintä osaa lukuun ottamatta arvotetulle maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön alu-

eelle. Toisaalta valtakunnallisia ja maakunnallisia arvokohteita sijoittuu arvioitavien toimintojen vai-

kutusalueelle. 

6.2.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset  

Seuraavassa on arvioitu tuulivoimalasta aiheutuvia maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia 

vaikutuksia painottaen niitä alueita, joille voi etäisyyden perusteella aiheutua yhteisvaikutuksia yh-

teisvaikutusarvioinnin arvioitavien toimintojen ja suunnitellun tuulivoimalan välillä. Tuulivoimala voi 

avoimilla alueilla hallita maisemakuvaa noin 5–6 kilometrin etäisyydelle saakka, jota kauempana 

vaikutus vähenee huomattavasti. Yli kuuden kilometrin etäisyydellä yksittäinen tuulivoimala ei enää 

hallitse maisemakuvaa eikä tuulivoimalalla ole merkittävää vaikutusta maiseman hierarkiaan. 

6.2.2.1 Vaikutukset lähiympäristöön ja asutukseen 

Suunnitellun tuulivoimalan lähiympäristön maisemakuva on jätteenkäsittelykeskuksen sekä maan-

vastaanottoalueiden ja täyttömäkien muokkaamaa, mikä ei ole erityisen herkkää maiseman muut-

tumiselle. Tuulivoimala näkyy kyseisille alueille, mutta lähiympäristön vaikutukset eivät ole merkit-

täviä tuulivoimalan alueen luonteen vuoksi. Suunnitellun tuulivoimalan sijoittuminen on esitetty 

oheisessa kuvassa 6-16.  
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Kuva 6-17. Suunniteltu tuulivoimala sijoittuu HSY:n vanhan kaatopaikan ja Espoon kaupungin maanläjitysalueen 

väliin. 

 

Suunnittelualueesta etelään ja lounaaseen sijaitsee maaseutumaista haja- ja kyläasutusta. Näky-

vyysanalyysin mukaan tuulivoimala näkyy paikoin avoimilta pelto- ja järvialueilta, kuten Espoon-

kartanon pelloilta, peltolaaksolta, jossa Lapinkyläntie mutkittelee, Kauhalan pelloilta sekä Loojärven 

etelärannoilta (kuva 6-18). 

 

Kauhalan avoimelta peltoalueelta Kauhalantien varrelta tarkasteltuna tuulivoimala ei ole maise-

massa hallitseva elementti (kuva 6-19). Suunnitellun tuulivoimalan lavat näkyvät koillisen suunnalla 

metsänrajan yläpuolella. Tässä suurimittakaavaisessa ympäristössä tuulivoimala asettuu osaksi 

taustamaisemaa. 

 

Myös suunnitellusta tuulivoimalasta kauempaa lännestä sijaitsevilta Malmgårdin ja Haapajärven 

pelloilta sekä Haapajärven länsirannalta tuulivoimala on paikoin nähtävissä. Edellä mainituilla alu-

eilla sijaitsee vain vähän pihapiirejä, joilta avautuu näkymiä tuulivoimalan suuntaan. Pääosin asutus 

sijaitsee metsäisillä alueilla. Tuulivoimalasta aiheutuu paikoin suuruudeltaan pieniä vaikutuksia 

haja- ja kyläasutukselle. 

 

Lähin taajama-asutus sijaitsee suunnitellusta tuulivoimalasta noin kahden kilometrin etäisyydellä 

luoteessa (Laitamaa ja Kolmperä) ja noin kolmen kilometrin etäisyydellä koillisessa ja idässä valta-

tie 1 läheisyydessä ja tien pohjoispuolella (Nupuri). Kyseiset taajamat sijaitsevat metsäisillä alueilla, 

joista ei avaudu avoimia näkymiä tuulivoimalan suuntaan. Kolmperän alueen suunniteltu täyden-

nysrakentaminen ei muuta oleellisesti tuulivoimalan näkymistä Kolmperän alueelle. Suuremmat 

taajamat (Muurala, Kauklahti) sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä kaakossa. Alueilta ei 

avaudu näkymiä tuulivoimalan suuntaan. Tuulivoimalasta ei aiheudu vaikutuksia nykyiselle taa-

jama-asutukselle. 

 

Vireillä olevassa Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaan on osoitettu Histan alue, joka on uusi laaja 

asuinrakentamisen alue. Hista sijaitsee suunnitellusta tuulivoimalasta pohjoiseen Turunväylän ja 

suunnitellun Länsiradan pohjoispuolella. Tuulivoimalan näkymisestä aiheutuvia vaikutuksia on vielä 

tässä vaiheessa haastavaa arvioida tarkemmin. Vaikutukset tulevat määräytymään sen mukaan, 
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tuleeko asuinrakentamisen alueelta muodostumaan sellaisia avoimia näkymiä tuulivoimalan suun-

taan, joihin tuulivoimalalla voisi olla vaikutuksia. Esimerkiksi alueen etelälaidalle sijoittuvien ker-

rostalojen ylemmistä kerroksista tuulivoimala voi näkyä etelän suunnalla. 

 

 

Kuva 6-18. Suunnitellun tuulivoimalan näkyvyysalue sekä asuin- ja lomarakennukset. 

 

Kuva 6-19. Kuvasovite Kauhalan peltoalueelta Kauhalantien varrelta. Etäisyyttä suunniteltuun tuulivoimalaan noin 

3,5 kilometriä. 
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6.2.2.2 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä muinaisjäännöksiin 

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ei sijaitse suunnitellun tuulivoimalan lähiympäris-

tössä, joten vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ei aiheudu. 

 

Näkyvyysanalyysin ja tuulivoimalan ympäristöselvityksen yhteydessä tehdyn maastokäynnin mu-

kaan suunniteltu tuulivoimala näkyy paikoin Espoonkartanon RKY 2009-alueen keskiosan avoimille 

peltoalueille Kuninkaankartanontien ja Järvikyläntien pohjoispuolelle (kuva 6-20). Tarkastelupai-

kasta Järvikyläntien ja Hiekkaradan risteyskohdasta pellon reunalta tuulivoimala näkyy maiseman 

taustalla metsänrajan yläpuolella (kuva 6-21). Näkymässä tuulivoimalaa hallitsevampia ovat lä-

hiympäristön elementit sekä peltoaluetta halkova voimajohto maiseman taustalla. RKY-alueen ar-

vokkaimmalle osalle kartanon päärakennukselle ja siihen liittyville toiminnoille tuulivoimala ei näy. 

Kartano sijoittuu metsäiselle alueelle, josta ei avaudu näkymiä tuulivoimalan suuntaan. Myöskään 

Suurelta Rantatieltä (RKY 2009) ei juuri avaudu näkymiä tuulivoimalan suuntaan. Tuulivoimalan 

vaikutukset Espoonkartanon sekä Espoon kartanon kulttuurimaisemaan ovat suuruudeltaan pieniä. 
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Kuva 6-20. Suunnitellun tuulivoimalan näkyvyysalue ja arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuudet 

sekä maisema-alueet. 
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Kuva 6-21. Kuvasovite Espoonkartanon peltoalueelta Järvikyläntien varrelta. Etäisyyttä suunniteltuun tuulivoima-

laan noin 4,2 kilometriä. 

Näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimala tai osia siitä näkyy Loojärven etelärannalle Oitbackan kult-

tuurimaiseman (RKY 2009) pohjoisosaan. Ranta on verraten pensoittunutta ja puustoista, joten 

tuulivoimala on pääosin nähtävissä vain rantaviivan tuntumasta. Muilta osilta Oitbackan valtakun-

nallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa tuulivoimala ei juuri näy. Kartanoa ja sen pihapiiriä ym-

päröi metsä, joka estää näkymien avautumisen tuulivoimalan suuntaan. Tuulivoimalan vaikutukset 

Oitbackan kartanoon ja kulttuurimaisemaan ovat suuruudeltaan korkeintaan pieniä. 

 

Näkyvyysanalyysin ja maastokäynnin mukaan tuulivoimala ei juuri näy Hvitträskin ateljeehuvilan 

RKY 2009 -alueelle. Ainoastaan RKY-alueen läntisimmän osan Vitträsk–järven rannalle tuulivoimala 

tai osia siitä voi näkyä. Tuulivoimala tai osia siitä näkyy myös muutoin Vitträsk–järven eteläran-

noille, jotka itäosistaan sisältyvät kulttuurihistoriallisesti merkittävän Vitträskin ympäristöön. Luo-

man kylän alueelta tuulivoimalan suuntaan ei avaudu näkymiä. Vaikka tuulivoimala näkyy paikoin 

kulttuurimaisema-alueilta, pitkän etäisyyden vuoksi yksittäinen tuulivoimala ei juuri erotu muista 

taustamaiseman elementeistä, kuten voimalinjoista ja mastoista. Tuulivoimalasta ei juuri aiheudu 

vaikutuksia Hvitträskin ateljeehuvilaan eikä Luoman kylään ja Vitträskin ympäristöön. 

 

Näkyvyysanalyysin ja maastokäynnin mukaan tuulivoimala tai osia siitä voi näkyä paikoin Haapa-

järven kulttuurimaiseman keskiosaan Lapinkyläntielle ja sen itäpuolelle sekä Haapajärvelle ja sen 

länsirannalle. Haapajärven kirkon ympäristöön tuulivoimala ei näy kirkon sijoittuessa metsäiselle 

mäelle. Näkyessään tuulivoimala muodostaa yksittäisen elementin maiseman taustalle itäkaakkoon. 

Tuulivoimala ei muodostu hallitsevaksi kulttuurimaisemassa ja tuulivoimalan vaikutukset Haapajär-

ven kulttuurimaisemaan ovat suuruudeltaan pieniä. 
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Suunnitellusta tuulivoimalasta koilliseen lähimmillään noin kolmen kilometrin päässä sijaitsee maa-

kunnallisesti arvokas Nuuksion erämaakylä- ja huvila-alue. Näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoi-

mala tai osia siitä voi näkyä ainoastaan pienelle alueelle kyseisen kulttuuriympäristön Nuuksion 

pitkäjärven itärantaa. Näkyessään tuulivoimala muodostaa yksittäisen elementin maiseman taus-

talle lounaaseen. Alueelle, jolle tuulivoimala näkyy, kulttuurimaisemavaikutukset ovat suuruudel-

taan pieniä. Muille osin Nuuksion erämaakylä- ja huvila-aluetta tuulivoimala ei aiheuta vaikutuksia. 

 

Suunnitellun tuulivoimalan rakentamisalueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu kiinteitä muinais-

jäännöksiä, joten vaikutuksia kiinteisiin muinaisjäännöksiin ei aiheudu. 

6.2.2.3 Lentoestevalot 

Tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden takaamiseksi. Asennettavan len-

toestevalon valaistusteho ja valon tyyppi määräytyy lentoesteen korkeuden ja lentoesteen sijainnin 

mukaan. Kokonaiskorkeudeltaan yli 150-metrinen voimalaitos tulee Trafin lentoestemerkintöjä kos-

kevien 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 kiin-

teä punainen valo aiheuttaa vähiten huomiota ympäristöön. Kyseiset lentoestevalot asennetaan 

tuulivoimalan konehuoneen päälle eli ne sijaitsevat voimaloiden napakorkeudella. 

 

Koska hankkeen suunnitellun tuulivoimalan maston korkeus on yli 105 metriä maanpinnasta, tulee 

maston välikorkeuksiin sijoittaa pienitehoiset lentoestevalot tasaisin alle 52 metrin välein. Torniva-

loista vähintään kahden valon tulee näkyä kaikista ilma-alusten lähestymissuunnista. 

 

Hyvissä näkyvyysolosuhteissa lentoestevalon nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 prosent-

tiin näkyvyyden ollessa yli 5 000 metriä ja 10 prosenttiin näkyvyyden ollessa yli 10 000 metriä, 

mikä vähentää ympäristöön välittyvää valomäärää. Ilmailumääräys AGA M3-6 määrittää maksi-

miarvot 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 voima-

laa ympäröivistä pilvistä tai sumusta. 

6.2.3 Yhteisvaikutukset 

 

Suunniteltu tuulivoimala voi näkyä ja aiheuttaa maisemavaikutuksia useiden kilometrien etäisyy-

delle, kun taas Ämmässuon–Kulmakorven toimintojen mahdollisesta näkymisestä aiheutuvat vai-

kutukset rajautuvat pääsääntöisesti muutamien satojen metrien etäisyydelle toiminnoista. Arkeo-

logiseen kulttuuriperintöön kohdistuvia vaikutuksia ei ole tarkasteltu yhteisvaikutusten osalta. 

Suunnitellun tuulivoimalan rakentamisalueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu kiinteitä muinaisjään-

nöksiä. 

 

Suunniteltu tuulivoimala näkyy laajimmin aivan tuulivoimalan lähiympäristössä, Ämmässuon–Kul-

makorven toimintojen alueella (kuva 6-22). Näiden alueiden luonteen vuoksi yhteisvaikutuksia voi-

daan pitää suuruudeltaan pieninä. Kyseisten toimintojen alueen maisemakuva on jo nykyisellään 

voimakkaasti muuttunut, eikä tuulivoimalan näkyminen kyseisille alueille muuta oleellisesti alueiden 

maisemakuvaa. 
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Kuva 6-22. Suunnitellun tuulivoimalan näkyvyysalue, yhteisvaikutuksissa arvioitavat toiminnot sekä asuin- ja lo-

marakennukset. 

 

Ämmässuon–Kulmakorven nykyiset ja suunnitellut toiminnot eivät kartta- ja ilmakuvatarkastelun 

perusteella juuri näy ympäröiville asuinalueille tai haja-asutukselle. Yhteisvaikutuksissa arvioitavat 

toiminnot ja suunniteltu tuulivoimala eivät juuri näy muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sa-

manaikaisesti sellaisille avoimille tai näkymiltään tärkeille alueille, joille voisi aiheutua yhteisvaiku-

tuksia. Seuraavassa on arvioitu tarkemmin niitä alueita, joille yhteisvaikutuksia voi aiheutua. 
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6.2.3.1 Carunan voimajohdosta ja suunnitellusta tuulivoimalasta aiheutuvat yhteisvai-

kutukset 

Suunnitellun Carunan voimajohdon maisemalliset vaikutukset kohdentuvat Halujärven avoimelle 

peltoalueelle. Suunnitellun tuulivoimalan näkyvyysanalyysin mukaan suunnitellut Carunan voima-

johto ja tuulivoimala voivat näkyä samanaikaisesti vain hyvin rajatulle alueelle voimajohdon eteläi-

sen liityntäpisteen kohdalla. Kyseiselle alueelle tuulivoimala voi näkyä metsänrajan yläpuolelta vain 

niin paikoittaisesti ja rajatusti, että tällä ei ole mainittavia yhteisvaikutuksia suunnitellusta voima-

johdosta aiheutuvien visuaalisten vaikutusten kanssa. Asutusta, jolta avautuisi näkymiä voimajoh-

dolle, ei sijoitu voimajohdon läheisyyteen. 

 

Voimajohto sijoittuu pohjoisosassa moottoritien vierelle, jolloin voimajohto tulee näkymään tiemai-

semassa. Näkyvyysanalyysin mukaan suunniteltu tuulivoimala voi hyvin rajatutusti näkyä mootto-

ritielle, mutta yhteisvaikutuksia ei juuri aiheudu tuulivoimalan sijoittuessa tienäkymistä sivuun. Äm-

mässuon ja Kulmakorven alueilla sekä voimajohto että suunniteltu tuulivoimala tulee näkymään, 

mutta tällä ei ole alueen luonteen vuoksi juuri maisemakuvaa heikentäviä vaikutuksia. 

 

Suunniteltu voimajohto sijoittuu eteläisimmältä osaltaan maakunnallisesti arvokkaalle Espoon kar-

tanon kulttuurimaiseman alueelle. Espoon kartanon kulttuurimaisemassa hallitsevana visuaalisena 

elementtinä Halujärven ympäristössä ovat nykyiset voimajohdot, sähköasema rakenteineen ja säh-

köaseman masto. Suunnitellun tuulivoimalan näkyvyysanalyysin mukaan suunnitellut Carunan voi-

majohto ja tuulivoimala voivat näkyä samanaikaisesti vain hyvin rajatulle alueelle kulttuuriympä-

ristöä (kuva 6-23). Kyseiselle alueelle tuulivoimala voi näkyä metsänrajan yläpuolelta vain niin pai-

koittaisesti ja rajatusti, että tällä ei ole mainittavia yhteisvaikutuksia suunnitellusta voima-

johdosta aiheutuvien vaikutusten kanssa. 
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Kuva 6-23. Suunnitellun tuulivoimalan näkyvyysalue, yhteisvaikutuksissa arvioitavat toiminnot, arvokkaat raken-

netun kulttuuriympäristön kokonaisuudet sekä maisema-alueet. 
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6.2.3.2 Högbergetin maa-ainestoiminnoista ja suunnitellusta tuulivoimalasta aiheutu-

vat yhteisvaikutukset 

Högbergetin maa-ainestoimintojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan hankkeesta 

aiheutuu vain pieniä vaikutuksia maisemaan. Vaikutukset kohdentuvat suunnittelualueen pohjois-

puolelle Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen loppusijoitusalueelle ja suunnittelualueen pohjois-

puoliselle täyttömäelle, jotka eivät ole maisemallisesti herkkiä alueita. Suunniteltu tuulivoimala voi 

näkyä myös kyseille alueille, mutta yhteisvaikutuksia voidaan pitää pienenä. 

 

Maa-aineistoiminnoista kohdistuu maisemavaikutuksia myös arvioitavien toimintojen eteläpuolella 

sijaitsevalle peltolaaksolle. Peltolaakson pohjoisrajalla sijaitsee Fagerängin hevostila. Tälle kysei-

selle peltolaaksolle voi näkyä samanaikaisesti sekä osa täyttömäestä että osia tuulivoimalasta. 

Täyttömäestä aiheutuvat maisemavaikutukset on arvioitu hankkeen YVA-selostuksessa pieniksi. 

Tuulivoimala voi osin näkyä pohjoisen suunnalla metsänrajan yläpuolella niin, että tuulivoimala ei 

sijoitu peltolaakson koillinen-lounas suuntaiseen näkymälinjaan. Alueelle aiheutuu yhteysvaikutuk-

sia, joita voidaan pitää kuitenkin suuruudeltaan pieninä. Voimakkaammat vaikutukset aiheutuvat 

täyttömäestä. 

6.2.3.3 Histan alueelle aiheutuvat yhteisvaikutukset 

Tulevaisuudessa toteutuva asuinrakentamisen alue Hista sijaitsee arvioitavista toiminnoista pohjoi-

seen Turunväylän pohjoispuolella. Tuulivoimalan näkymisestä aiheutuvia vaikutuksia on vielä tässä 

vaiheessa haastavaa arvioida tarkemmin. Alueelle kohdistuvat yhteisvaikutukset tulevat määräyty-

mään sen mukaan, tuleeko asuinrakentamisen alueelta muodostumaan sellaisia korkealta avautu-

via näkymiä arvioitavien toimintojen suuntaan, jossa Ämmässuon–Kulmakorven toimintoja olisi sa-

manaikaisesti näkyvissä suunnitellun tuulivoimalan kanssa. Esimerkiksi alueen etelälaidalle sijoit-

tuvien kerrostalojen ylemmistä kerroksista tuulivoimala voi näkyä etelän suunnalla, mutta muiden 

toimintojen näkyminen on epävarmempaa näiden ollessa selvästi tuulivoimalaa matalampia. 
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6.3 Luonnonympäristö  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Suunnitelma-alue on voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamaa kenttäaluetta, 

jonka merkittävimmät luontoarvot muodostuvat alueella ja sen ympäristössä run-

saana parveilevasta linnustosta. Kenttäalueen luontoarvot ovat linnustollista run-

sautta lukuun ottamatta vähäiset. Suunnitelma-alueen läheisyyteen ei sijoitu suoje-

lualueita. 

Vaikutusalueen herkkyys on alueen ihmistoiminnan muokkaamaan luonteen vuoksi 

pääosin vähäinen, mutta huomioitaessa suunnittelualueen linnustollinen merkittä-

vyys alueella runsaana esiintyvien lokki- ja varislintujen vuoksi, voidaan kohteen 

herkkyyden arvioida kokonaisuutena kuuluvan luokkaan kohtalainen. 

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset ovat alueella parveilevalle sekä alueen läpi 

muuttavalle linnustolle, erityisesti suurille petolinnuille sekä lokkilajistolle aiheutuva 

kohonnut törmäysriski sekä vähäisempinä haitallisina vaikutuksina voimalan aiheut-

tama estevaikutus ja rakentamisen sekä toimintavaiheen aiheuttama melu. Tuulivoi-

mala voi lisäksi aiheuttaa törmäysriskin luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluville 

lepakoille; merkittävin törmäysriski kohdistuu todennäköisesti satunnaisesti alueen 

kautta muuttaville lepakoille, mutta riskin voi arvioida jäävän kokonaisuudessaan vä-

häiseksi.  

Yhteisvaikutuksen suuruus arvioidaan varovaisuusperiaate huomioiden vähäiseksi. 

Tuulivoimalasta aiheutuvia ja alueen muiden toimintojen kanssa yhteisvaikutuksia 

aiheuttavia tekijöitä on tunnistettavissa ainoastaan melun osalta. Mikäli sähkönsiirto 

toteutetaan suunnitellusti maakaapelointina, voimajohdon aiheuttamaa törmäysris-

kiä linnustolle ei muodostu. Tuulivoimalan rakentamis- tai toimintavaiheessa aiheu-

tuvasta melusta koituu vähäisiä häiriöitä linnustolle, mutta aiheutuvaa yhteisvaiku-

tusta voidaan pitää alueen nykyinen luonne ja melutaso huomioiden hyvin vähäisenä.   

Yhteisvaikutukset Hankkeen yhteisvaikutuksia luonnonympäristön, luontodirektiivin liitteen IV lajien tai 

muun huomionarvoisen lajiston osalta voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden vähäi-

senä. Linnuston osalta tunnistettuja yhteisvaikutuksia aiheutuu tuulivoimalan sekä 

rakentamis- että toimintavaiheessa aiheuttamasta melusta. Tuulivoimalan aiheut-

tama meluvaikutus jää kuitenkin varsin paikalliseksi eikä aiheuta merkittävää lisäystä 

alueen nykyisiin meluolosuhteisiin.  

Vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi. 

6.3.1 Nykytila 

6.3.1.1 Arvokkaat luontokohteet  

Suunnitellun tuulivoimalan sijoituspaikka sekä muut tarvittavat rakenteet sijoittuvat voimakkaasti 

ihmistoiminnan muokkaamalle alueelle jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöön. Alueella tai sen vä-

littömässä lähiympäristössä ei sijaitse metsälain 10§:n mukaisia erityisen arvokkaita elinympäris-

töjä, luonnonsuojelulain 29 §:n tai vesilain 11 §:n nojalla suojeltuja luontotyyppejä. Lähimmät la-

jistollisesti arvokkaat alueet sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä tuulivoimalan rakentamisalueesta. 
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6.3.1.2 Linnusto 

Tuulivoimalan suunnitellun sijoituspaikan lähiympäristö 500 metrin säteellä on pääsääntöisesti voi-

makkaasti muutettua puutonta jätteenkäsittelykeskuksen aluetta. Tuulivoimalan itäpuolella on Es-

poon kaupungin Kalliosuon maanläjitysalue, jonka takana on puustoa noin 400 metrin päässä suun-

nitellusta tuulivoimalasta. Eteläpuolinen alue on metsätalousmaata. Ämmässuon jätteenkäsittely-

keskus ei sijoitu valtakunnallisesti merkittävimpien lintujen päämuuttoväylien alueille, eikä alue 

kuulu maakunnallisesti tärkeiksi luokiteltuihin lintujen muutonaikaisiin kerääntymäalueisiin (Aintila 

& Ellermaa, 2018). Ämmässuon jätteenkäsittelykeskusalueen kautta säännöllisesti muuttaviin lin-

tuihin kuuluu kurki (kevät- ja syysmuutto), jonka pohjois–eteläsuuntainen reitti jakautuu hyvin 

laajalle vyöhykkeelle Turun ja Espoon väliselle alueelle. Muuttavista isoista petolinnuista maakotkan 

syysmuuttoreitti kulkee Ämmässuon kaakkoispuolella linjalla Oittaa–Espoo–Kirkkonummi, suuntau-

tuen koillisesta lounaaseen. Muuttoreitin puskurivyöhyke ulottuu Ämmässuon jätteenkäsittelykes-

kuksen alueella saakka (kuva 6-24). Merikotkan syysmuuttoreitti noudattelee maakotkan reittiä 

ulottumatta kuitenkaan pohjoisessa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukselle saakka (kuva 6-25). 

 

 

Kuva 6-24. Maakotkan syysmuuttoreitti ja reitin puskurivyöhyke (bufferi) Uudellamaalla. Aineisto Tringa ry.  Äm-

mässuon jätteenkäsittelykeskus merkitty kuvaan punaisella.  
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Kuva 6-25. Merikotkan syysmuuttoreitti Uudellamaalla. Aineisto Tringa ry.  Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus 

merkitty kuvaan punaisella. 

Eteläpuoliselle alueelle on laadittu linnustoselvitys Högbergetin kiviainesoton ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyn yhteydessä (Ramboll, 2013). Selvityksen perusteella tuulivoimalapaikan etelä-

puolisella metsäalueella lajisto koostuu pääasiallisesti erilaisten metsien sekä pienten avointen ja 

puoliavointen ympäristöjen lajeista. Huomionarvoisista lajeista alueella havaittiin kehrääjä, jonka 

reviiri sijaitsee alle 500 metrin etäisyydellä suunnitellusta voimalapaikasta. Tuulivoimalan sijain-

nista 500–1 000 metrin etäisyydellä pesiviä lajeja on mm. pyy, huuhkaja ja mustakurkku-uikku. 

Selvitysalueen linnustollisesti arvokkain alue on noin kilometri suunnitellusta voimalapaikasta lou-

naaseen sijaitseva Bockträsk ja sen ranta-alueet. (kuva 6-26) 

 

Tuulivoimalan sijaintipaikasta pohjois-koilliseen sijaitsevalle Kulmakorven asemakaava-alueelle 

laaditun luontoselvityksen (Enviro Oy, 2008) perusteella tuulivoimalan pohjoispuolella pesimälin-

nusto on tyypillistä karuhkoilla kallioalueilla ja niiden välisillä kosteammilla metsäalueilla elävää 

lajistoa. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen luoteispuoliselle Kolmperän alueelle on lisäksi laa-

dittu pesimälinnustoselvitys asemakaavoitustyön yhteydessä (Enviro Oy 2014). Huomionarvoisista 

lajeista lähimmäs sijoittuu kangaskiurun reviiri, joka on noin 1,5 kilometrin päässä voimalan sijain-

nista. (kuva 6-26) 
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Kuva 6-26. Yhdistelmäkuva linnustoselvityksissä tarkastelluista alueista Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 

läheisyydessä (musta viiva/ musta katkoviiva). Pesimälinnustoselvitysten (Ramboll, 2013 ja Enviro, 2014) mukai-

set huomionarvoisten lajien reviirit merkitty kartalle symbolein.   

 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella on teetetty lokkilaskentoja ja muuta linnustoseu-

rantaa vuodesta 2003 lähtien Tringa ry:n toimesta. Vuonna 2014 käyttöönotetun Vantaan Energian 

jätevoimalan ja vuonna 2016 voimaan tulleen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon myötä lokkien 

yksilömäärät ovat lähteneet laskuun alueelta saatavilla olevan ravinnon vähennyttyä. Lokkien vä-

hentyessä vastaavasti varislinnut ovat tulossa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella nä-

kyvimmäksi linturyhmäksi. (Tringa ry, 2019)   

 

Vuonna 2019 jätteenkäsittelykeskuksen alueella esiintyvä lokkilajisto koostui nauru-, kala-, selkä-

, harmaa-, aroharmaa- ja merilokista (Tringa ry, 2019). Lisäksi alueella havaittiin selkälokin Nor-

jassa ja Luoteis-Venäjällä pesiviä vaaleampiselkäisiä alalajeja. Lajeista harmaalokki ja merilokki on 

luokiteltu vaarantuneiksi (VU) ja naurulokki uhanalaiseksi (EN) (Hyvärinen ym., 2019). Ämmässuon 

jätteenkäsittelykeskuksen alueella esiintyy ympärivuotisesti merilokkia ja harmaalokkia, muut lajit 

ilmestyvät alueelle huhtikuussa kevätmuuton aikoihin ja siirtyvät etelämmäs talvehtimaan viimeis-

tään syyskuun aikana. Lokkilajien esiintyvyyden kehitys vuosien 2004–2019 aikana Ämmässuon 

jätteenkäsittelykeskuksen alueella on esitetty kuvassa 6-27. 
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Kuva 6-27. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella esiintyvien lokkilajien yksilömäärien kehityksen seu-

rannan laskennallinen indeksi (kuva: Tringa ry, 2019). 

 

Runsaimmin alueella esiintyy harmaalokkia. Vuonna 2019 yksilömäärät vaihtelivat ja leudon tal-

ven aiheuttaman Suomenlahden heikon jäätilanteen vuoksi alueella talvehti pieni määrä sulalla 

merialueella yöpyviä harmaalokkeja. Loppukeväästä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alu-

eella käsiteltiin sekajätettä Vantaan Energian jätevoimalan vuosihuollon ajan, jolloin harmaalokkien 

määrät nousivat 1 000–1 500 yksilöön. Sekajätteen välivarastoinnin loputtua määrät laskivat kesän 

ajaksi noin 400–700 yksilöön. Syksyn aikana määrät vaihtelivat elokuun 1 000 yksilöstä syyskuun 

alle 200 yksilöön, jonka jälkeen lokakuussa havaittiin vielä hetkellisesti 500–600 harmaalokin ke-

rääntymiä ennen kuin määrät alkoivat laskea talven noin 120–130 yksilön tasolle.    

 

Merilokkien yksilömäärät olivat koko vuoden ajan vähäisiä. Alkutalvesta alueella esiintyi vain yk-

sittäisiä merilokkiyksilöitä, kunnes kevätmuuton aikana yksilömäärissä tapahtui kasvua maaliskuun 

alusta huhtikuun puoleenväliin. Toukokuussa alueella havaittiin kevään korkein yksilömäärä (38 

merilokkia), ennen kuin määrät vakiintuivat kesän ajaksi noin kahteenkymmeneen yksilöön vii-

kossa. Elokuussa määrät alkoivat taas nousemaan ja vuoden korkein yksilömäärä, 70 merilokkia, 

havaittiin syyskuun 23. päivä. Tämän jälkeen määrät taas vähenivät.  

 

Naurulokkien määrä on laskenut alueella tehdyn seurannan aikana tasaisesti vuodesta 2004, jos-

kin lajin esiintymisessä on suurta vuosittaista vaihtelua. Kevätmuuton aikana suurin havaittu nau-

rulokkimäärä oli 4 007 yksilöä, jonka jälkeen määrä pysyi matalana pesimäkauden ajan. Kesän ajan 

määrä pysyi muutamassa sadassa yksilössä. Syysmuuttoa edeltävä kerääntymä jäi myös normaalia 

vähäisemmäksi. Juhannuksen aikaan alueella havaittiin 650 naurulokkia, mutta heinäkuussa tavan-

omainen lentopoikasten kerääntyminen jäi tavallista vähäisemmäksi ja enimmillään alueelta las-

kettiin 280 yksilöä. Elokuun ajan lajin esiintyminen jatkui vähäisenä ja tämän jälkeen naurulokeista 

tehtiin enää yksi erillinen havainto. Kokonaisuudessaan vuonna 2019 havaitut naurulokkien yksilö-

määrät pysyivät selvästi keskimääräisen alapuolella, ollen alle puolet pitkän ajan keskiarvosta. 

 

Kalalokit saapuivat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle huhtikuun alussa. Yksilömäärät 

vaihtelivat 30–150 yksilöön keskikesään saakka, tämän jälkeen yksilömäärä väheni muutamiin 

kymmeniin. Elokuun jälkeen kalalokkeja havaittiin enää satunnaisesti.  
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Selkälokkeja alueella esiintyi maaliskuun lopulta lähtien, mutta kokonaisuudessaan yksilömäärä 

jäi selvästi keskimääräistä pienemmäksi. Toukokuussa havaittiin enimmillään 53 yksilöä, jonka jäl-

keen yksilömäärä laski ja heinäkuussa suurin havaittu määrä oli enää 12 selkälokkia. Kesän lento-

poikaset puuttuivat lähes kokonaan.  

 

Lokkien ohella jätteenkäsittelykeskuksen alueella esiintyy pääsääntöisesti varislintuja, joista 

vuonna 2019 runsaslukuisin oli naakka. Naakkojen määrä oli hieman korkeampi kuin vuonna 2018. 

Talvikaudella naakkoja havaittiin noin 700–1 000 yksilöä viikossa. Vuoden suurin naakkamäärä 

alueelta laskettiin 1. tammikuuta, jolloin paikalla oli 3 800 naakkaa. Alueella talvehtivien varisten 

määrä vaihteli 300–600 yksilön paikkeilla. Keväällä määrä laski alle sataan, kunnes nousi uudelleen 

syksyllä ja vakiintui 150–300 yksilön välille. Myös varisten määrä oli hieman edellisvuotta run-

saampi. Muista varislinnuista alueella havaittiin talvehtivia korppeja 30–65 yksilöä. Keväästä alkaen 

yksilömäärä pysyi säännöllisesti noin 30–40 korpissa lokakuuhun saakka. Korkein yksittäinen ke-

rääntymä havaittiin kesäkuussa, jolloin alueelta laskettiin 105 korppia. Harakoita alueella esiintyi 

vain muutamia yksilöitä kerrallaan.    

 

Alueella esiintyy myös kottaraisia, joiden määrät ovat kuitenkin vähentyneet. Vuonna 2019 lajista 

tehtiin seitsemän kevätmuutonaikaista havaintoa, jotka koskivat enimmillään 250 yksilöä. Pesimä-

kaudella laji lähes katoaa alueelta. Keskikesällä määrä vaihteli 30–150 yksilön välillä ja elokuusta 

alkaen parvien koon kasvaessa määrä nousi enimmillään 800 yksilöön. Lokakuun aikana määrä 

väheni ja viimeiset kottaraiset havaittiin alueella marraskuun ensimmäisellä viikolla. 

 

Petolinnuilla oli takanaan hyvä pesintävuosi ja petolintujen esiintymisen kannalta vuosi 2019 oli 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella melko hyvä. Säännöllisesti alueella saalistaa kana-

haukka, joita näkyi etenkin talvikausina lähes jokaisella laskentakäynnillä. Syksyllä alueella havait-

tiin säännöllisesti tuulihaukkoja. Hiirihaukkoja havaittiin vain satunnaisesti, mikä on normaalia vä-

hemmän. Muita vuoden aikana havaittuja lajeja oli merikotka, sinisuohaukka, varpushaukka sekä 

marraskuun alussa alueen ensimmäinen tunturihaukka. Monet petolintulajit havaittiin alueella vain 

niiden muuttoaikana.  

 

Lokkien sekä alueella esiintyvien varislintujen oleskelu on jätteenkäsittelyn muutosten jälkeen pai-

nottunut biojätteen käsittelyalueelle. Alueella ruokailevien lajien keskittyminen aiempaa pienem-

mille alueille keskittää myös petolintujen saalistuksen tapahtumaan näille alueille.   

 

Kokonaisuutena petolintuhavainnot Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksella ovat vähentyneet hie-

man vuosien kuluessa. Tuulivoimalan sijoituspaikan lähiympäristöstä ei ole tiedossa suurten peto-

lintujen (maakotka, merikotka, sääksi) pesäpaikkoja. Lähimmät sääksen pesät sijaitsevat yli viiden 

kilometrin etäisyydellä Nuuksiossa (Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimiston rekiste-

ripoiminta 18.9.2015). 

6.3.1.3 Suojeltujen, uhanalaisten ja muiden arvokkaiden lajien esiintyminen 

Luonnonsuojelulain 49 §:ssä on kielletty luontodirektiivin liitteessä IV(a) tarkoitettujen eläinlajien 

yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. Suunnitelma-alueen 

ympäristöstä laadituissa kartoituksissa on selvitetty luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista liito-ora-

van, lepakoiden, viitasammakon, kirjoverkkoperhosen, sirolampikorennon sekä täplälampikorennon 

mahdollista esiintymistä alueella (Ramboll 2017, Ramboll 2014, Ramboll 2013, Enviro Oy 2008).  
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Liito-orava 

Liito-orava (Pteromys volans, VU) on taigalaji, joka elää Suomessa esiintymisalueensa länsireu-

nalla. Vuoden 2006 selvityksen mukaan liito-oravan nykyinen kanta Suomessa oli n. 143 000 naa-

rasta ja levinneisyyden painopiste on eteläisessä osassa maata (Hanski, 2006). Kannan koon ar-

viota on jälkikäteen kuitenkin kritisoitu. Uusimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan kanta on edel-

leen taantumassa (Hyvärinen ym., 2019). Tärkein syy liito-oravan vähenemiseen on sopivien vart-

tuneiden kuusisekametsien hakkuut ja liito-oravalle sopivan metsäpinta-alan väheneminen.  

 

Liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joissa on riittävästi lehtipuita ravintokoh-

teiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Liito-orava voi myös elää nuoremmassa metsässä, jos metsäkuvio 

on saanut kehittyä ilman liiallista lehtipuiden perkausta. Yleensä kuitenkin edellytyksenä on, että 

varttuneempaa metsää kasvaa alle sadan metrin päässä. Luontaisessa elinympäristössä kasvaa 

järeitä haapoja sekä kuusia, leppää ja koivua. Tyypillinen liito-oravan asuttaman metsän puusto on 

vaihtelevan ikäistä ja puusto muodostaa useita latvuskerroksia. Liito-oravan reviirit ovat usein kal-

lioiden juurilla, pienvesien varsilla ja rinteissä. Vanhojen sekametsien puuttuessa liito-orava suosii 

peltojen reunametsiä, vesistöjen rantametsiä ja pihametsiä. Liito-orava ei karta avointen alueiden 

kuten hakkuuaukioiden, peltojen tai asutuksen reunaosia. Pesäpuu voi olla metsän reunassa tai 

jopa aukean puolella. Liito-orava voi viihtyä myös asutuksen lomassa ja kaupungeissa, mikäli sinne 

on jätetty varttuneita kuusisekametsiä. Liito-oravan pääravintopuut ovat haapa ja leppä, mutta 

myös koivu ja raita kelpaavat ravinnoksi. 

 

Liito-orava pesii mielellään haapaan tehdyssä tikankolossa, kuuseen tehdyssä oravan risupesässä 

tai pöntössä. Liito-oravalla on vuoden mittaan käytössään useita pesiä, keskimäärin 5–8. Urokset 

vaihtavat pesiä noin kolmen viikon välein, naaraat vähän harvemmin. Poikasten aikana naaraat 

ovat suurimman osan ajasta poikasten kanssa samassa pesässä. 

 

Espoon kaupunki on laatinut vuosien 2014–2015 aikana koko Espoon kattavan liito-oravaselvityk-

sen (Lammi ym., 2016), jonka perusteella Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen läheisyydessä 

liito-oravaa esiintyy Loojärven ja Ämmässuon välisellä alueella sekä Kolmperän ympäristössä. Äm-

mässuon jätteenkäsittelykeskuksen itä- ja kaakkoispuolisilla kalliomänniköistä ja rämeistä koostu-

van metsäalueen liito-oravakanta taas on harva. Högbergetin alueelta Espoonkartanon maa-aines-

hankkeen yhteydessä laaditun luontoselvityksen perusteella liito-oravan lähimmät reviirialueet si-

jaitsevat yli kilometrin etäisyydellä suunnitellusta tuulivoimalapaikasta tämän etelä- ja lounaispuo-

lella (Ramboll, 2013). Kulmakorven asemakaava-alueen suunnittelun luontoselvityksessä (Enviro 

Oy, 2008) kartoitettiin jätteenkäsittelykeskuksen pohjoispuolelle sijoittuvaa aluetta ja kyseiselle 

alueelle tehtiin maastokäynti uudelleen vuonna 2014 (Ramboll, 2014). Kummallakaan kerralla liito-

oravista ei tehty havaintoja. Itse kenttäalue, johon suunniteltu tuulivoimala sijoittuu, ei ole liito-

oravalle soveltuvaa elinympäristöä.  

 

Lepakot 

Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia, joista yleisimpiä ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesi-

siippa (Myotis daubentonii), viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (Myotis Brandtii) ja kor-

vayökkö (Plecotus auritus). Hämäräaktiivisina lajeina lepakot jättävät päivälepopaikkansa auringon 

laskeuduttua ja palaavat sinne ennen auringon nousua. Lepakoiden elintavat vaihtelevat eri vuo-

denaikoina, ja samalla vaihtelevat myös niiden esiintymisalueet. Lepakoiden suojelun kannalta on 

oleellista selvittää saalistusalueiden ja levähdys- ja lisääntymispaikkojen esiintyminen sekä pääasi-

alliset kulkuyhteydet em. kohteiden välillä.  

 

Lepakot ovat pitkäikäisiä ja lisääntyvät hitaasti; yleensä syntyy vain yksi poikanen vuodessa. Niinpä 

saalistusalueiden ja päiväpiilojen katoaminen tai lepakoihin kohdistuvat voimakkaat häiriöt voivat 

olla paikalliselle populaatiolle kohtalokkaita.  
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Lepakot käyttävät ravinnokseen hyönteisiä. Useimmat lajit tarvitsevat suojaisia kulkureittejä päi-

väpiilon ja saalistusalueen välillä, jolloin aukeat alueet voivat muodostaa kulkuesteen. Pohjanle-

pakko ja vesisiippa pystyvät kuitenkin ylittämään helposti aukeitakin alueita. Imettävät ja kantavat 

naaraat saalistavat päiväpiilonsa lähellä, mutta saalistusalue voi olla kilometrienkin päässä päivä-

piilosta. Vaihtelua kuitenkin esiintyy, ja etäisyydet saattavat olla vain joitain satoja metrejä. Ruuan 

määrä ja sijainti ohjaavat saalistuskäyttäytymistä, joten hyönteisten kannalta otolliset alueet ovat 

todennäköisesti myös lepakkojen suosiossa. 

 

Maankäytön suunnittelussa lepakoiden käyttämät alueet luokitellaan Suomen lepakkotieteellisen 

yhdistyksen ohjeistuksen (SLTY 2012) mukaan seuraavasti:  
 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka 

- Ehdottomasti säilytettävä, häirintä tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty 

- Hävittämiselle tai heikentämiselle haettava lupa paikalliselta ELY-keskukselta 

- Suunnittelussa tulisi huomioida paikkaan liittyvät reitit ja ruokailualueet 

 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti 

- Alue, jolla saalistaa monta lajia ja/tai merkittävä määrä yksilöitä 

- Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS) 

- Todettu tai todennäköinen siirtymäreitti: jos reitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti 

- Tulisi huomioida alueelle johtavat mahdolliset reitit, alueen läheisyydessä sijaitsevat potentiaaliset 

lisääntymispaikat ja siirtymäreittien päissä olevat saalistusalueet 

 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue 

- Lepakoiden käyttämä alue, laji/tai yksilömäärä pienempi 

- Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille 

- Ei mainittu luonnonsuojelulaissa eikä suoranaisia suosituksia EUROBATS-sopimuksessa 

 

Eri lepakkolajit poikkeavat toisistaan elintavoiltaan ja elinympäristön vaatimusten osalta. Yleisim-

mistä lajeista pohjanlepakko menestyy hyvin kaupunkiolosuhteissa saalistaen puustoisilla piha-alu-

eilla, teiden ja pysäköintialueiden yllä sekä satamien avoimilla telakka-alueilla. Vastaavasti siipat 

ovat erikoistuneet saalistamaan tietynlaisissa ympäristöissä: vesisiippojen tärkeimmät saalistusalu-

eet sijaitsevat rannoilla ja veden yläpuolella, viiksi- ja isoviiksisiippa taas saalistaa harvahkoissa 

metsissä. (Wermundssen, T. 2010) 

  

Selvitysten perusteella suunnitellun tuulivoimalasijainnin eteläpuoleisella metsäalueella esiintyy 

pohjanlepakkoa, viiksisiippaa ja isosiippaa ja pohjoispuolella Kulmakorven alueella pohjanlepakkoa, 

viiksisiippaa sekä korvayökköä. Erityisen suuria lepakkomääriä ei selvityksen kohteena olleilta alu-

eilta havaittu. Varsinainen hankealue ei ole lepakoiden kannalta merkittäväksi luokiteltavaa aluetta. 

Runsaimmin tavattu laji on yleinen pohjanlepakko, jota havaittiin saalistelemassa Högbergetin kal-

lioalueillakin. Lepakoiden tärkeimpien ruokailualueiden arvioitiin sijaitsevan Bockarmossenin etelä-

puoleisella suolammella ja nevalla.  

 

Muut direktiivilajit 

Viitasammakoita tai kirjoverkkoperhosta ei selvitysten perusteella havaittu tuulivoimalan läheisyy-

dessä sijaitsevilta alueilta, joille hankkeen toteuttamisella voi olla vaikutuksia. Selvityksen yhtey-

dessä tehtiin havainnot yksittäisestä sirolampikorennosta sekä muutamia havaintoja täplälampiko-

rennoista Bockträskilta. (Ramboll 2013) Bockträsk sijaitsee niin etäällä suunnitellusta tuulivoima-

lasta, että hankkeella ei ole vaikutuksia järvellä mahdollisesti lisääntyville sirolampikorennolle tai 

täplälampikorennolle.  
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6.3.1.4 Natura-alueet ja muut luonnonsuojelualueet  

Suunnittelualuetta lähin suojelualue on 1,2 kilometriä koilliseen sijaitseva Kakarlamminsuon yksi-

tyinen luonnonsuojelualue (YSA012796). Alueen rauhoituspäätös on tehty 11.11.1988. Suojelualu-

eeseen kuuluu pieni umpeen kasvava Kakarlampi ja sitä ympäröivä rämevaltainen Kakarlammen-

suo. Alueen rantasoilla on monipuolinen kasvilajisto ja rantavedessä esiintyy pääkaupunkiseudulle 

harvinaista rantapalpakkoa (Lammi ym. 2012). Seuraavaksi lähimmät alueet ovat noin 2,7 kilomet-

riä kolliseen sijaitseva Laitisen luonnonsuojelualue (YSA243506) sekä Kvarnträskin rannan luon-

nonsuojelualue (YSA012758) noin 2,8 kilometriä suunnitellun voimalan sijainnista kaakkoon. Muut 

alle viiden kilometrin etäisyydellä suunnitellusta voimalasta sijaitsevat suojelualueet on esitetty 

taulukossa 6-1 ja kuvassa 6-28.  

 

Lähin Natura 2000 -verkostoon kuuluva kohde on Nuuksio (FI1010040) sijaitsee noin 3,6 kilometrin 

etäisyydellä suunnittelualueesta koilliseen.  

Taulukko 6-1. Suunnitellusta tuulivoimalasta 5 kilometrin etäisyydellä sijaitsevat suojelualueet. 

Kohde ID status 

Alle 1 km etäisyydellä suunnitellusta voimalasta sijaitsevat suojelualueet 

ei kohteita   

1-5 km etäisyydellä suunnitellusta voimalasta sijaitsevat suojelualueet 

Kakarlamminsuon luonnonsuojelualue YSA012796 Yksityismaiden suojelualueet 

Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualue YSA012758 Yksityismaiden suojelualueet 

Laitisen luonnonsuojelualue YSA243506 Yksityismaiden suojelualueet 

Lapinkylänjärvi  YSA202105 Yksityismaiden suojelualueet 

Haapajärvi, Hepari ja Lapinkylänjärvi LVO010011 Lintuvesiensuojeluohjelma 

Hauklampi YSA231749 Yksityismaiden suojelualueet 

Kakarberget-Raakkala KAO010052 Arvokkaat kallioalueet 

Brobackaån pähkinäpensaslehto LTA202354 Luontotyypin suojelualue 

Mariliinan luonnonsuojelualue YSA203846 Yksityismaiden suojelualue 

Hällkärrin luonnonsuojelualue MHA020907 Metsähallituksen päätöksellä perustettu luonnon-

suojelualue 

Goddarsbölebergen KAO010048 Arvokkaat kallioalueet 

Goddarsbölebergenin tammimetsä  LTA200667 Luontotyypin suojelualue 

Nuuksio FI0100040 Natura2000 

Nuuksion kansallispuisto KPU010030 Kansallispuisto 

Hakjärven lehtokorven aarnialue AMO010327 Vanhojen metsien suojeluohjelmat 

Jäniskallio KAO010011 Arvokkaat kallioalueet 

Hakjärven luonnonsuojelualue YSA204242 Yksityismaiden suojelualueet 

Laajalammen pähkinäpensaslehto LTA010130 Luontotyypin suojelualue 

Bredmalmen-Hakjärven kalliot KAO010010 Arvokkaat kallioalueet 

Mynttilänkosken jokilaakso  YSA206775 Yksityismaiden suojelualue 

Ryssänkallio-Isosuon luonnonsuojelualue YSA204838 Yksityismaiden suojelualue 

Lapinkylän pähkinäpensaslehto LTA010176 Luontotyypin suojelualue 

Karhusuon metsä YSA206027 Yksityismaiden suojelualueet 

Gumbölenjoen vaahterametsikkö LTA010253 Luontotyypin suojelualue 

Kauklahden kallionalusketo YSA202255 Yksityismaiden suojelualue 
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Kuva 6-28. Suunnitellun tuulivoimalan läheisyyteen sijoittuvat suojelualueet. Kuvaan on merkitty yhden ja viiden 

kilometrin etäisyysvyöhykkeet. 
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6.3.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset 

6.3.2.1 Vaikutukset linnustoon 

Linnustoon kohdistuvat vaikutukset voidaan jakaa häiriö- ja estevaikutuksiin, rakentamisesta joh-

tuviin elinympäristön muutoksiin sekä voimaloiden ja voimajohtojen aiheuttamaan törmäyskuollei-

suuden kasvuun. Tuulivoimalapaikka ja sen tarvitsemat rakenteet sijoittuvat voimakkaasti muutet-

tuun ja pääosin asfaltoituun teollisuusmaiseen ympäristöön, jolloin tuulivoimalan rakentaminen ei 

aiheuta suoria muutoksia lintujen elinympäristöön. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen raken-

nettavasta tuulivoimalasta aiheutuvista vaikutuksista merkittävimmiksi kohoavat törmäysriskin 

kasvaminen sekä mahdolliset häiriöt lähialueilla pesiville linnuille. Lintujen kokonaistörmäysriskiä 

hankkeessa vähentää sähkönsiirron toteutus maakaapelointina. 

 

Törmäysriskin suuruus riippuu lintulajista, sääoloista sekä lintujen elinkierron vaiheesta. Yleisesti 

ottaen kookkaat ja nousevia ilmavirtauksia hyödyntävät lajit ovat suurimmassa törmäysvaarassa 

tuulivoimaloihin. Tällaisia lajeja ovat mm. päiväpetolinnut ja lokit. Edellä mainitut lajit ovat myös 

pitkäikäisiä, jolloin emolinnun törmäämisellä voi olla suurempi vaikutus lajin kannan kehitykseen 

kuin lyhytikäisellä varpuslinnulla. Muuttomatkalla olevat linnut ovat yleensä alttiimpia törmäyksille 

verrattuna paikallisiin pesiviin lintuihin, jotka ovat pääsääntöisesti sopeutuneet voimaloihin. Sään 

merkitys lisää törmäysriskiä erityisesti muuttavien lintujen osalta, sillä huonolla säällä linnut alen-

tavat lentokorkeuttaan ja voimaloiden havaitseminen muuttuu haasteellisemmaksi. Ämmässuon 

jätteenkäsittelykeskus ei sijoitu valtakunnallisesti merkittävimpien lintujen päämuuttoväylien alu-

eille, eikä alue kuulu maakunnallisesti tärkeiksi luokiteltuihin lintujen muutonaikaisiin kerääntymä-

alueisiin Alle kilometrin etäisyydellä tuulivoimalasta ei sijaitse merkittäviä muutonaikaisia levähdys-

alueita (kosteikot, peltoaukeat tai niityt), joilla haitalliset vaikutukset ja törmäysriski on arvioitu 

olevan keskimääräistä suurempia (Pöyry 2011).  

 

Muuttavista linnuista tuulivoimala aiheuttaa suurimman riskin maakotkalle ja merikotkalle, joiden 

syysmuutonaikaiset reitit Uudellamaalla sijoittuvat päämuuttoväyliä syvemmälle sisämaahan Oit-

taa–Espoo–Kirkkonummi-linjan eteläpuolelle. Maakotkalle määritelty muuttoreitin puskurivyöhyke 

(nk. bufferialue) kuitenkin jatkuu päälinjan pohjoispuolella Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 

alueelle saakka, jolloin on mahdollista, että satunnaisia maakotkayksilöitä suunnittelualueella syys-

muuton yhteydessä esiintyy. Merikotkan kevätmuutto on voimakkainta Pohjanlahden rannikolla ja 

Turun seudulta koilliseen kohti Pirkanmaata kulkevalla, Kokemäenjokea seuraavalla reitillä. Eteläi-

siin ilmansuuntiin matkaavia merikotkia tavataan syksyllä eniten Selkämeren ja läntisen Suomen-

lahden rannikolla sekä Varsinais-Suomen sisämaassa, missä havainnot keskittyvät erityisesti Pyhä-

järven ympäristöön. Kuitenkin erityisesti merikotkan syysmuutto on hankalasti tulkittavissa, sillä 

lintuja tapaa muuttoreiteillä käytännössä ympäri vuoden (Toivanen ym. 2014).  

 

Suunnittelualue sijoittuu kurkien kevät- ja syysmuuton reiteille. Kurkien pääjoukko saapuu Suo-

meen Virosta suoraan läntisen Suomenlahden yli, muuttovirta kulkee tavallisesti Turun ja pääkau-

punkiseudun väliltä. Läntiset kurjet muuttavat länsirannikon suuntaisesti pohjoiseen ja ylittävät 

Merenkurkun, mutta suurin osa kurjista jatkaa etelärannikolta suoraan sisämaahan pohjoiseen tai 

pohjoiskoilliseen. Keväisin etelärannikolle saapuva muutto hajautuu sisämaassa, tiivistyen uudel-

leen Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudulla. Syksyllä muutto on jakautunut kahdelle pääreitille, 

joista läntisempi alkaa Vaasan peltoalueilta ja itäisemmän muuton päävirta kulkee Suomenselän yli 

läntiselle Uudellemaalle, joskin tuuliolosuhteet voivat vaikuttaa näihin huomattavissakin määrin. 

(Toivanen ym. 2014) Koska suunnittelualueen läheisyyteen ei sijoitu merkittäväksi luokiteltavia 

kurjen levähdysalueita, on kurjen törmäysriski voimalaan arvioitavissa vähäiseksi tyypillisen muut-

tokorkeuden ylittäessä voimalan törmäysriskikorkeuden. Lähimmät maakunnallisesti merkittävät 
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kurkien syys- ja kevätmuuton aikaiset levähdysalueet ovat Niinijärvi (Loviisa), Pukaro (Lapinjärvi), 

Malmgård-Bredkärret (Loviisa) ja Kanteleen pohjoispuoliset pellot (Pukkila) (Metsänen 2016, päivi-

tetty 10.3.2017).  

 

Ämmässuon tuulivoimala kuitenkin sijoittuu alueelle, jossa oleskelee runsaasti lintuja ja tällöin voi-

daan alueella arvioida olevan kohonnut törmäysriski. Suomessa yksittäisen tuulivoimalan aiheutta-

maksi törmäysriskiksi on arvioitu noin yksi lintu vuodessa tuulivoimalaa kohden. Voimajohdoissa 

vastaava riski on yksi lintu vuodessa jokaista johtokilometriä kohden (Koistinen 2004). Ämmäs-

suolla erityisesti lokkien osalta törmäysriskin voidaan kuitenkin arvioida olevan yhtä vuotuista tör-

mäystä suurempi alueella esiintyvien lokkien runsaan yksilömäärän vuoksi. Riskin voidaan olettaa 

pääsääntöisesti jakaantuvan suhteessa alueella esiintyvien lokkilajien kesken. Mikäli törmäysten 

määrä alueella olisi kymmenkertainen keskimääräiseen voimalaan nähden, se tarkoittaisi noin kym-

mentä törmäävää lokkia vuodessa. Näistä suurin osa olisi rauhoittamattomia harmaalokkeja, mutta 

myös jätteenkäsittelykeskuksen alueella toiseksi runsaimpana lajina esiintyvän, rauhoitetun nauru-

lokin törmäyksiä voi tapahtua. Lokkien lisäksi alueella liikkuvilla petolinnuilla on olemassa törmäys-

riski, mutta petolintujen vähäisempien esiintymismäärien vuoksi riskin arvioidaan olevan selvästi 

alhaisempi kuin lokeilla. Muiden lajien törmäystodennäköisyys on alle yksi lintu vuodessa.  

 

Tarkan törmäysriskiarvion laatimiseksi eri lokkilajien lentokäyttäytymistä alueella tulisi tutkia tar-

kemmin, jolloin voitaisiin lentoreittien perusteella arvioida lajikohtaista riskiä. Arvioiduilla törmäys-

määrillä ei kuitenkaan todennäköisesti ole populaatiotason vaikutuksia millekään alueella esiinty-

välle lajille.  

 

Myös alueella saalistavien maa- ja merikotkien osalta tuulivoimalan aiheuttamaa riskiä on haasteel-

lista arvioida. Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n toteuttamien Ämmässuon 

lintulaskentojen yhteydessä alueella merikotkien on havaittu saalistelevan alueella verrattain ylei-

sinä ja Ämmässuon tuulivoimalan (640102) asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuun-

nitelmasta ja valmisteluaineistosta annetussa Tringa ry:n mielipiteessä merikotkan on todettu ole-

van myös alueella talvehtiva laji, ja loppusyksystä alkukevääseen merikotkia on havaittu yöpy-

mässä eri puolilla Ämmässuon reunapuustossa. Saalistavien petolintujen liikkuminen tapahtuu pää-

osin matalalla muutamien kymmenien metrien korkeudessa, mutta liikkumista tapahtuu ennalta-

arvaamattomiin suuntiin ja saalistaessaan petolintujen riski törmätä voimalaan kohoaa. Myös saa-

lislajit, suunnitelma-alueella erityisesti lokit ja varislinnut, ovat petolintuja paetessaan alttiimpia 

törmäämään tuulivoimalaan. Lokkien riski törmätä tuulivoimaloihin tunnetaan huonosti; merituuli-

voimaloihin törmäävistä linnuista valtaosa on lokkeja, toisaalta on mahdollista, että alueilla, joille 

merituulivoimaa lähtökohtaisesti rakennetaan (Moore, E. 2017), lokit muodostavat suurimman osan 

voimaloiden läheisyydessä pesivästä lajistosta.   

 

Tuulivoimalan aiheuttama riski suunnittelualueella esiintyvälle linnustolle riippuu osin myös siitä, 

miten ja missä jätteiden käsittely Ämmässuon alueella tulevaisuudessa toteutetaan. Lintujen par-

veilu suunnitelma-alueella perustuu alueelta saatavilla olevaan ravintoon ja orgaanisen jätteen kaa-

topaikkakiellon tultua voimaan Ämmässuolla on ollut jo selkeästi havaittavissa vähenemistä lokkien 

määrissä. Mikäli lokkien ja varislintujen määrä alueella vähenee, myös alueella satunnaisemmin 

saalistavien petolintujen määrä vähenee näiden suunnatessa ravinnonhakunsa muille alueille.      

 

Tuulivoimaloiden linnustoa karkottavan vaikutuksen ja estevaikutuksen arvioidaan kohdistuvan 

vain eniten ihmistoimintaa välttäviin ja herkimpiin lintulajeihin. Valtaosalle lintulajeista yksittäin 

sijaitsevista tuulivoimaloista ei arvioida aiheutuvan muutto- ja saalistusreitteihin kohdistuvia vai-

kutuksia. Vesi- ja kosteikkolinnut ovat yleensä kaikkein häiriöalttiimpia tuulivoimalle ja etenkin pel-

loilla ruokailevien hanhien on todettu välttävän tuulivoimaloiden läheisyyttä. Myös petolintujen ja 

mm. metson on havaittu välttävän metsäalueita, joissa ihmistoiminta on lisääntynyt. Voimaloiden 
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este- ja karkottava vaikutus on suurimmillaan rakentamisaikana, jolloin ihmistoimista aiheutuva 

häiriövaikutus on suurimmillaan.  

 

Tuulivoimalan aiheuttama melu voi heikentää lintujen pesintämenestystä, sillä voimalan pitämä 

ääni voi peittää alleen lintujen ääntelyä. Jätteenkäsittelykeskuksen alueella on kuitenkin ollut vuo-

sien ajan lukuisia melua tuottavia toimintoja kuten puun murskausta, kiviaineksen louhintaa ja 

murskausta, kulkuneuvojen aiheuttamaa liikennemelua sekä lokkien karkotusta, joten Ämmässuon 

lintujen arvioidaan jo lähtökohtaisesti olevan sopeutuneita ihmistoiminnan aiheuttamiin ääniin.  

 

Huomionarvoisista lajeista suunnitelma-alueen läheisyydessä on kehrääjän (lintudirektiivin liite II, 

rauhoitettu) reviiri alle 500 metrin etäisyydellä suunnitellusta tuulivoimalasta Högbergsbergetin kal-

lioalueen eteläosassa. Kyseisellä tuulivoimalan eteläpuolelle jäävällä alueella on kehrääjän elinym-

päristöksi soveltuvaa varttunutta männikköä. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue ei ole to-

dennäköistä ravinnonhankinta-aluetta kehrääjälle, jolloin tuulivoimalan haitallinen vaikutus lajille 

aiheutuu pääsääntöisesti tuulivoimalan aiheuttamasta melusta. Tuulivoimalan aiheuttaman melun 

vaikutus arvioidaan kuitenkin hyvin vähäiseksi (ks. luku 3.5.2) huomioiden alueen nykyisten toi-

mintojen, Vt1:n, Nupurintien sekä suunnitellun tuulivoimalan, aiheuttama melutaso ja melun 

luonne.  

 

Ämmässuolle suunniteltua tuulivoimalaa lähimmät tuotannossa tai suunnitteilla olevat muut tuuli-

voimalat sijaitsevat yli 70 kilometrin etäisyydellä. Tuulivoimalalla ei ole linnustollisia yhteisvaiku-

tuksia muiden tuulivoima-alueiden kanssa. 

6.3.2.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja suojelualueisiin 

Suunnittelualue ei sijaitse luonnonsuojelualueeksi luokitellulla alueella eikä sen välittömässä lähei-

syydessä sijaitse luonnonsuojelualueita, joihin tuulivoimalasta kohdistuisi suoria vaikutuksia. Tuu-

livoimala sijoittuu rakennetulle ja asfaltoidulle hyötykäyttökentälle, jolloin kasvillisuuteen ja luon-

totyyppeihin kohdistuvat vaikutukset jäävät erittäin vähäisiksi. Rakennusvaiheessa tuulivoimalan 

osien kuljetuksiin tai myöhempiin huoltotöihin tarvittavat tiestöt ovat jo valtaosin olemassa.  

 

Lähin Natura-alue Nuuksio sijaitsee yli 3,6 kilometrin päässä. Etäisyys tuulivoimalasta on niin suuri, 

että tuulivoimalan perustamisella ei ole vaikutuksia alueen Natura-suojelun perusteena oleviin luon-

toarvoihin. 

6.3.2.3  Vaikutukset suojeltuihin, uhanalaisiin tai muuhun arvokkaaseen lajistoon 

Tuulivoimalan sijoituspaikan ei arvioida soveltuvan lisääntymis- tai levähdyspaikaksi potentiaalisesti 

lähiseudulla tavattavista luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista (viitasammakko, kirjoverkkoperho-

nen, liito-orava). Rakentamisenaikaiset vaikutukset rajoittuvat todennäköisesti vähäisiin kiintoai-

nespäästöihin, jotka päätyvät kentältä aluetta ympäröiviin ojiin, mutta näiden ojauomien läheisyy-

destä ei ole tiedossa uhanalaisia tai muuten suojeltavia lajeja. Tuulivoimalasta ei aiheudu käytön 

tai huoltotöiden aikana sellaisia päästöjä, joilla arvioitaisiin olevan vaikutusta lähiympäristössä elä-

ville lajeille. Tuulivoimalan purkamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat haitoiltaan verrattavissa ra-

kentamisenaikaisiin vaikutuksiin, jääden kuitenkin näitä vähäisemmiksi.  

 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen läheisyyteen sijoittuvilla Kulmakorven ja Högbergetin alu-

eilla tehtyjen lepakkoselvitysten perusteella lepakoille tärkeät saalistusalueet eivät sijoitu tuulivoi-

malan läheisyyteen, tosin pohjanlepakoita esiintyi satunnaisesti Högbergetin kallioalueilla. 

 

Tuulivoimaloiden lepakoihin kohdistuvan riskin on todettu esiintyvän etenkin aikuisten yksilöiden 

lisääntyneenä törmäyskuolleisuutena, kun taas elinympäristömuutoksista ja häirinnästä aiheutuvat 

vaikutukset jäävät pieneksi. Ultraäänien lyhyt kantomatka rajoittaa lepakoiden mahdollisuuksia 
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reagoida nopeasti liikkuviin kohteisiin, jolloin on mahdollista, etteivät lepakot ehdi havaita lähesty-

vää lapaa ajoissa tai reagoida siihen ennen törmäystä. Törmäysten lisäksi lepakoilla kuolleisuutta 

lisäävät pyörivien lapojen aiheuttamat ilmanpainemuutokset (Ijäs ja Hoikkala 2015). Lepakoiden 

törmäysriski kasvaa muutto-, saalistus- ja siirtymälentojen aikana törmäyskuolleisuuden vaihdel-

lessa tuulivoimaloiden sijainnin ja teknisten ominaisuuksien mukaan. Suunnittelualueen läheisyy-

dessä havaituista lajeista vesisiipat, viiksisiippa ja isoviiksisiippa sekä korvayökkö saalistavat ma-

talalla eivätkä näin ollen tyypillisesti ole alttiita törmäyksille tuulivoimaloiden lapoihin. Pohjanle-

pakko saalistaa näitä lajeja korkeammalla suosien avoimia alueita, ja törmäysriski tuulivoimalan 

lapoihin on tämän vuoksi muita alueen läheisyydessä esiintyviä lajeja suurempi. Törmäysriski on 

suurimmillaan syksyllä, jolloin lepakot saalistavat aktiivisemmin kerätessään energiavaroja ennen 

talvihorrokseen vaipumista. Ämmässuon aluetta ei kuitenkaan voi pitää pohjanlepakolle erityisen 

tyypillisenä ja/tai merkittävänä saalistusalueena, joten kokonaisuudessaan törmäysriski tuulivoi-

malaan myös pohjanlepakon osalta arvioidaan vähäiseksi. Hankkeen sijaintipaikan luonteen vuoksi 

tuulivoimalan rakentaminen ei aiheuta lepakoiden elinympäristöjen muuttumista tai pirstoutumista. 

 

Tuulivoimalan aiheuttama törmäysriski on tyypillisesti kohonnut muuttavien lepakoiden kohdalla, 

jolloin lepakot lentävät korkeammalla kuin saalistaessaan (Kuntz ym. 2007). Lepakoiden muutto 

poikkeaa merkittävästi lintumuutosta, minkä lisäksi lepakoilla on lajikohtaisia eroja muuton pituu-

dessa: pohjanlepakko ja korvayökkö ovat paikallisia lajeja, joiden muuttomatkat lisääntymis- ja 

talvehtimisalueiden välillä ovat lyhyitä, tyypillisesti alle 100 km. Viiksisiippa, isoviiksisiippa ja vesi-

siippa taas ovat lyhyen matkan muuttajia, joiden muuttomatkat jäävät 100–200 kilometrin mittai-

siksi. (Hutterer ym. 2005) Lepakoiden muuttoa Suomessa tunnetaan huonosti, mutta yleensä muu-

tot tapahtuvat merien rannikkoalueita pitkin (Pettersons 2009). Vaikka lepakoiden muutto onkin 

puutteellisesti tunnettu, suunnitelma-alueen ei todennäköisesti sijaintinsa puolesta voi arvioida si-

joittuvan lepakoiden pääasiallisille muuttoreiteille. Näin ollen muutonaikainen törmäysriski kohdis-

tunee lähinnä yksittäisiin, alueen läpi kulkeviin lepakkoyksilöihin. Alueen merkitys lepakoiden muut-

toreittinä on todennäköisesti kokonaisuudessaan hyvin vähäinen, sillä ympäröiviltä alueilta teh-

dyissä lepakkoselvityksissä ei ole havaittu hankealueen läheisyydestä lepakoille merkittäviä lisään-

tymis- ja levähdysalueita tai merkittäviä ravinnonhankinta-alueita.  

 

Tuulivoimalan komponenttien kuljettaminen Ämmässuon suunnittelualueelle tapahtuu maanteitse 

erikoiskuljetuksena joko Porin Mäntyluodon satamasta tai Hangon vapaasatamasta. Erikoiskulje-

tusreittivaihtoehdoista on laadittu erillinen selvitys (Ramboll 2020a). Selvityksen perusteella kulje-

tuksen toteuttaminen edellyttää lähinnä oksien karsimista yksittäisistä puista, olemassa olevien 

liittymien laajentamista tai liittymän keskisaarekkeen muotoilua maatäytöllä sekä yksittäisten pui-

den poistoja ajoväylän reuna-alueilta. Näiden toimenpiteiden merkitys luonnonympäristön, direk-

tiivilajiston sekä muun huomionarvoisen lajiston kannalta jää todennäköisesti vaikutuksiltaan mer-

kityksettömäksi. Vaikutukset maatäytöllä toteutettavien erikoiskuljetusreitin edellyttämien laajen-

nusten vuoksi täytön alle jäävien alueiden lajistolle pystytään arvioimaan luotettavasti vasta siinä 

kohden, kun tiedetään tarkemmin täytön kohteena olevien alueiden sijainti ja täyttöalueiden laa-

juus.   
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6.3.3 Yhteisvaikutukset 

 

Vaikutuksen merkittävyys 

Vaikutusalueen herkkyys on alueen ihmistoiminnan muokkaamaan luonteen vuoksi pääosin vähäi-

nen, mutta huomioitaessa suunnittelualueen linnustollinen merkittävyys alueella runsaana esiinty-

vien lokki- ja varislintujen vuoksi, voidaan kohteen herkkyyden arvioida kokonaisuutena kuuluvan 

luokkaan kohtalainen. Suunnittelualueella esiintyy säännöllisesti parveilemassa ja ruokailemassa 

huomionarvoista lintulajistoa, joille tuulivoimala aiheuttaa kohonneen törmäysriskin. Lisäksi alue 

sijoittuu useiden lajien tunnettujen muuttoreittien läheisyyteen tai varsinaiselle muuttoreitille.  

 

Yhteisvaikutuksen suuruus arvioidaan varovaisuusperiaate huomioiden vähäiseksi. Tuulivoima-

lasta aiheutuvia ja alueen muiden toimintojen kanssa yhteisvaikutuksia aiheuttavia tekijöitä on tun-

nistettavissa ainoastaan melun osalta. Mikäli sähkönsiirto toteutetaan suunnitellusti maakaapeloin-

tina, voimajohdon aiheuttamaa törmäysriskiä linnustolle ei muodostu. Tuulivoimalan rakentamis- 

tai toimintavaiheessa aiheutuvasta melusta koituu vähäisiä häiriöitä linnustolle, mutta aiheutuvaa 

yhteisvaikutusta voidaan pitää alueen nykyinen luonne ja melutaso huomioiden hyvin vähäisenä.   
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6.4 Liikenne  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Nupurintien liikennemäärä on nykytilassa noin 5 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ras-

kaan liikenteen osuus on merkittävä, noin 31 %. Ämmässuontien liikennemäärä on 

noin 1 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunnittelualueen herkkyys on vähäinen. 

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Tuulivoimalahankkeen merkittävimmät vaikutukset tieliikenteeseen aiheutuvat ra-

kennusaikana. Rakentamisen aikana alueelle suuntautuu noin 500 kuljetusta, joista 

10–13 on erikoiskuljetuksia. Kuljetusten määrä on kuitenkin suhteellisen vähäinen, 

eikä niistä aiheudu merkittäviä vaikutuksia ja vaikutukset ovat hetkellisiä. Tuulivoi-

malasta ei aiheudu käytön aikana vaikutuksia tieliikenteeseen. Tuulivoimala sijaitsee 

Helsinki-Vantaan lentoaseman lähestymisalueella ja ylittää lentoesterajoituskorkeu-

den, mutta tuulivoimalalle on myönnetty lentoestelupa.  

Hankkeen vaikutukset painottuvat rakennusaikaan ja niiden suuruus on pieni kieltei-

nen. Rakennusajan jälkeen hankkeella ei ole liikenteellisiä vaikutuksia. 

Yhteisvaikutukset Tuulivoimalaa ympäröivän alueen kehitys vaikuttaa merkittävästi Nupurintien liiken-

nemääriin. Kulmakorpi I -asemakaavan on arvioitu tuottavan yli 3 000 ajoneuvomat-

kaa vuorokaudessa ja alueelle suunniteltu raskaan liikenteen levähdysalue tuottaa 

noin 6 000 ajoneuvomatkaa vuorokaudessa, joista merkittävä osuus on raskasta lii-

kennettä. Tuulivoimalan rakennusaikana yhteisvaikutus arvioitiin vähäiseksi kiel-

teiseksi ja käytön aikana yhteisvaikutusta ei synny. 

6.4.1 Nykytila 

Suunnittelualue sijaitsee valtatien 1 (Turunväylä) ja seututien 110 (Nupurintie) eteläpuolella (kuva 

6-29). Nupurintie on entinen valtatie 1 ja nykyisen valtatien 1 rinnakkaistie. Suunnittelualueen 

kohdalla Turunväylän keskimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä on noin 45 000 ajoneuvoa 

vuorokaudessa ja Nupurintiellä Ämmässuon kohdalla noin 5 100 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta 

raskasta liikennettä on noin 31 %. Suunnittelualueen liikenne kulkee Ämmässuontietä, joka liittyy 

Nupurintiehen. Ämmässuontien keskimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä on noin 1 300 ajo-

neuvoa vuorokaudessa (Espoon kaupunki).  
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Kuva 6-29. Vuoden 2019 keksimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä suunnittelualueen läheisyydessä (Lähde: 

Espoon kaupunki). 

Jätteenkäsittelykeskuksella vierailee vuorokaudessa noin 245 ajoneuvoa, joista valtaosa on ras-

kasta liikennettä. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteydessä sijaitsevalla Sortti-asemalla 

vierailee vuorokaudessa noin 120 ajoneuvoa, joista valtaosa on henkilö- ja pakettiautoja. 

 

Alueella on nykyisin paljon raskasta liikennettä tuottavia toimintoja, liikennemäärät ovat kohtalaiset 

ja raskaan liikenteen osuus merkittävä. Suunnittelualueen herkkyys arvioitiin vähäiseksi. 

6.4.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset 

6.4.2.1 Vaikutukset maantieliikenteeseen 

Tuulivoimalan toteuttaminen ei edellytä muutoksia alueelliseen päätieverkkoon. Alueen sisällä käy-

tetään ensisijaisesti rakennettuja katuja. Tuulivoimalalle rakennetaan huoltotieyhteys. Tässä lu-

vussa on käsitelty tuulivoimalan liikenteellisiä vaikutuksia. Liikenteestä aiheutuvat meluvaikutukset 

on huomioitu luvussa 6.5.3. 
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Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmillaan tuulivoimalan rakentamisen aikana. Ra-

kennusmateriaalien kuljetukset lisäävät raskasta liikennettä alueella ja työmatkoista aiheutuu jon-

kin verran henkilöautoliikennettä. Rakentamisen aikaisia kuljetuksia on alle 500 ja niiden arvioidaan 

muodostuvan seuraavasti:  

• voimalan osat 

o 10–13 erikoiskuljetusta 

• voimalan pystytyksessä käytettävä nosturi  

o 5–10 kuljetusta  

• betonia noin 600 m3 ja terästä noin 60 tonnia 

o noin 76 kuljetusta 

• noin 5000 m3 mursketta ja hiekkaa nostoalueelle ja huoltotien rakentamiseen.  

o noin 250 kuljetusta 

 

Rakentamisesta aiheutuva raskaan liikenteen määrän kasvu on Turunväylän, Ämmässuontien ja 

Nupurintien liikennemääriin verrattuna vähäinen.  

 

Erikoiskuljetuksille on esitetty kolme vaihtoehtoista reittiä. Tuulivoimalan osat tuodaan joko Porin 

Mäntyluodon satamasta tai Hangon Vapaasatamasta. Hangosta Ämmässuolle on kaksi vaihtoeh-

toista reittiä, jotka kulkevat joko Lohjan tai Salon kautta. Kaikissa vaihtoehdoissa kuljetukset saa-

puvat Ämmässuolle lännestä seututietä 110 pitkin. Kuljetukset vaativat merkittäviä toimenpiteitä 

myös seututiellä 110. Tien varrella on todennäköisesti tarpeen kaataa puita kaarteissa sekä korot-

taa tai poistaa ilmajohtoja. Erikoiskuljetuksista aiheutuu muulle liikenteelle häiriötä kuljetusten ai-

kana. Laaditun erikoiskuljetusreittiselvityksen (Ramboll, 2020a) jälkeen havaittiin mahdollisuus voi-

malakomponenttien kuljettamiseen myös Koverharin sataman kautta. Tämä poistaisi Hangon Län-

sisatamasta ja Vapaasatamasta komponenttien kuljettamiseen liittyvät reittihaasteet. Muilta osin 

Koverharin sataman käyttäminen ei vaikuttaisi kuljetusreitteihin. 

 

Tuulivoimalasta ei toiminnan aikana aiheudu merkittäviä liikennevaikutuksia. Toiminta-

vaiheen aikaiset huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautolla. Huoltokäyntejä odotetaan olevan 

noin kolme vuodessa. 

 

Toiminnan päättymisen aikaisia liikennevaikutuksia voidaan pitää samankaltaisina kuin rakentamis-

vaiheessakin, kun tuulivoimala ja sähköverkostoon liittyvät rakenteet puretaan ja kuljetetaan alu-

eelta pois. Lisäksi alue maisemoidaan. Näistä toimenpiteistä aiheutuu alueen tiestölle erikoiskulje-

tuksia ja normaalia raskasta liikennettä. Jos voimaloiden perustukset jätetään paikalleen, pienene-

vät sulkemisvaiheen liikennevaikutukset edelleen verrattuna rakentamisvaiheeseen. 

6.4.2.2 Vaikutukset lentoliikenteeseen 

Lentoasemien osalta esterajoituspinnat asemien ympärillä on määritelty ilmailumääräyksessä AGA 

M3-6. Esterajoituspinnat on tarkoitettu suojaamaan ilma-aluksen lentoonlähtöä, näkölähestymistä, 

kiertolähestymistä ja mittarilähestymisen jälkeistä laskua ratkaisukorkeudesta tai minimilaskeutu-

miskorkeudesta alaspäin sekä keskeytettyä laskua. Lentoasemien esterajoituspinnat ulottuvat kii-

totien suunnassa 15 kilometrin etäisyydelle ja kiitotien sivulla 6 kilometrin etäisyydelle. Muiden 

lentopaikkojen osalta esterajoitusalueet on esitetty määräyksessä AGA M1-1 ja ne ulottuvat kentän 

kiitotien pituuden mukaan kiitotien suunnassa 1,6–15 kilometrin päähän ja sen sivussa 1–2,5 kilo-

metrin päähän. Varalaskupaikkojen osalta puolustusvoimat arvioi kaikkien alle 12 kilometrin päähän 

varalaskupaikoista sijoittuvien hankkeiden estevaikutuksen. 
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Tuulivoimalat ovat korkeita rakenteita ja voivat aiheuttaa vaaraa lentoliikenteelle, jos niitä ei ole 

turvallisesti merkitty. Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliiken-

teeseen ja –turvallisuuteen on tarpeen selvittää. Ilmailulain (864/2014) 158 § edellyttää lentoes-

telupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten mui-

den hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista. 

Lentoestelupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), joka myöntää luvan esteen aset-

tamiseen lupaehtojen mukaisesti, jollei lentoturvallisuus vaarannu tai ilmaliikenteen sujuvuus häi-

riinny. Lentoturvallisuuden takaamiseksi tuulivoimalat on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin 

luvan ehtojen mukaisesti.  

 

Kokonaiskorkeudeltaan yli 150 metriä korkeat tuulivoimalat pitää Traficomin ohjeistuksen mukaan 

merkitä päivällä kahdella B-tyypin suuritehoisella 50 000 cd vilkkuvalla valkoisella valolla ja yöllä 

B-tyypin suuritehoisilla 2 000 cd vilkkuvilla valkoisilla valoilla, B-tyypin keskitehoisilla 2 000 cd vilk-

kuvilla punaisilla valoilla tai C-tyypin keskitehoisilla 2 000 cd kiinteillä punaisilla valoilla. Mikäli tor-

nin korkeus on yli 105 metriä tai enemmän maanpinnasta, tulee torni merkitä A-tyypin pienitehoi-

silla lentoestevaloilla enintään 52 metrin tasaisin välein. Ympäristöön välittyvän valonmäärän vä-

hentämiseksi voidaan yhtenäisen tuulivoimapuiston lentoestevalot ryhmitellä siten, että puiston 

reunaa kiertävät voimalat merkitään tehokkaammilla vilkkuvilla valkoisilla lentoestevaloilla ja tuu-

livoimapuiston sisälle jäävien voimaloiden merkintään käytetään pienitehoisempia jatkuvasti pala-

via punaisia lentoestevaloja. 

 

Suunnittelualue sijaitsee osittain Helsinki–Vantaan lentoaseman lähestymisalueella (surveillance 

minimum altitude area), jossa lentoesterajoituskorkeudeksi on määritelty 248 m (mpy). Tuulivoi-

malan korkeus on 267 metriä merenpinnasta, joten se ylittää lentoesterajoituskorkeuden. Tuulivoi-

malalle on myönnetty lentoestelupa 3.9.2019 (liite 1).  

6.4.3 Yhteisvaikutukset 

Valtakunnallisen liikenne-ennusteen mukaan Uudenmaan seututeillä maantieliikenteen ennustetaan 

kasvavan 17 % vuodesta 2019 vuoteen 2030 ja 22,5 % vuoteen 2040. Tällöin Nupurintien liiken-

nemäärä olisi vuonna 2019 noin 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vuonna 2040 noin 6 200 ajo-

neuvoa vuorokaudessa. 

 

Kulmakorven ja Ämmässuon alueiden maankäytön kehittyminen kuitenkin todennäköisesti kasvat-

taa Nupurintien liikennemääriä tätä enemmän. Kulmakorpi 1 asemakaavasta on ennustettu aiheu-

tuvan 2 200–3 200 ajoneuvon liikennetuotos vuorokaudessa. Valtaosa liikenteen kasvusta kohdis-

tuu Kulmakorventien ja Turunväylän liittymien välille. Asemakaava lisää myös joukkoliikenteen, 

jalankulun ja pyöräilyn kysyntää alueella. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä on suositeltavaa paran-

taa. (Sweco, 2015) Suurin matkatuotos aiheutuu yleiskaava-alueelle kaavaillusta raskaan liikenteen 

levähdysalueesta, jonka on ennustettu tuottavan noin 6 000 ajoneuvomatkaa vuorokaudessa, joista 

arviolta noin 50 % olisi raskasta liikennettä. Kulmakorven alueelle on kaavailtu myös lumen vas-

taanottopaikkaa. Sen liikenne painottuu talveen ja aiheuttaa ajoittaisia voimakkaita kysyntäpiik-

kejä. Huippupäivänä lumen vastaanottopaikalla voi vierailla noin 800 raskasta ajoneuvoa päivässä. 

(Espoon kaupunki, 2019) 

 

Liikennemäärien ja erityisesti raskaan liikenteen lisääntymisestä aiheutuu merkittäviä haitallisia 

vaikutuksia. Alue ei ole kuitenkaan liikenteellisesti ongelmallinen ja kasvavaa liikennemäärä vas-

taavat toimivat järjestelyt voidaan toteuttaa kohtuullisin muutoksin. Liikenteen vaikutuksia voidaan 

lieventää esimerkiksi kehittämällä jalankuluna ja pyöräilyn yhteyksiä. (Espoon kaupunki, 2019)  
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Raskaan liikenteen levähdysaluetta voidaan tarvittaessa hyödyntää erikoiskuljetuksissa. Kuljetuksia 

voidaan odotuttaa rekkaparkissa, jos niitä ei saada voimalan pystytyksen ja varastoinnin yhtey-

dessä tilanpuutteen vuoksi tuotua kerralla pois tieverkolta. 

 

Alueella on jo nykyisin merkittävä määrä raskasta liikennettä, ja liikennemäärät kasvavat maan-

käytön kehittyessä entisestään. Tuulivoimala kasvattaa alueen liikennemääriä rakennusaikana hie-

man, jolloin vaikutus on pieni kielteinen. Rakennusajan jälkeen tuulivoimalasta ei aiheudu liiken-

teellisiä vaikutuksia. Alue on herkkyydeltään vähäinen, joten yhteisvaikutus arvioitiin rakennusai-

kana vähäiseksi kielteiseksi. Käytön aikana yhteisvaikutuksia ei muodostu. 
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6.5 Melu  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee hyvin vilkas valtatie 1 ja suunnittelualueen 

ympäristössä on paljon ympäristöluvan varaista melua tuottavaa toimintaa. Lähim-

mät asuin- ja lomarakennukset Laitamaan ja Råbackan alueilla ovat nykyisin 55 dB 

päivämelun tasalla tai sen alapuolella. Näillä alueilla ohjearvon ylitystä ei esiinny, 

mutta keskiäänitaso alueilla on kohonnutta ja varaa keskiäänitason nousulle ilman, 

että päivämelun ohjearvo 55 dB ylittyy, ei paljoa ole. Kolmperän alueella päivämelu 

muodostuu pääasiassa valtatien 1 melusta, ollen paikoitellen yli päiväajan ohjearvon 

55 dB. Suunnittelualueen lähellä ei ole herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, 

päiväkoteja tai sairaaloita. Suunnittelualueen herkkyys melutason muutokselle arvi-

oidaan kohtalaisen herkäksi.  

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Tuulivoimalan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso lähimpien asuinrakennusten, 

loma-asuntojen ja kaava-alueiden kohdalla jää merkityksettömän pieneksi ja aiheu-

tunut tuulivoimalan melu jää alueen muun taustamelutason alapuolelle. Yöaikaan 

asuin- ja lomarakennusten kohdalla tuulivoimalan keskiäänitaso jää tasoltaan vallit-

sevaa taustamelutasoa alhaisemmaksi. Pienitaajuinen melu alittaa toimenpideraja-

arvon lähimpien asuinrakennusten sisällä päivällä ja yöllä. Infraäänten vaikutus jää 

asuin- ja loma-asuntojen kohdalla sekä läheisten Ämmässuon alueen työpaikoilla tie-

dossa olevien havaitsemiskynnysten alapuolelle. Suunnittelualueen lounais–etelä 

puolella yöaikaan sopivassa säätilassa tuulivoimalan ääni on mahdollista kuulla, 

mutta tällaisilla alueilla ei sijaitse asuin- tai lomarakennuksia. Hankkeen vaikutus ar-

vioidaan pieneksi kielteiseksi. 

Yhteisvaikutukset Nykyisten asuin- ja lomarakennusten kohdalla havaittavia melun yhteisvaikutuksia 

keskiäänitasossa ei synny eikä myöskään kaava-alueilla. Yhteisvaikutus arvioidaan 

vähäiseksi kielteiseksi. 

 

6.5.1 Nykytila 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoista on laadittu viimeisin meluselvitys vuonna 2020 

(Ramboll, 2020b). Selvityksessä päivitettiin aiemman, vuoden 2017, selvityksen toimintatiedot vas-

taamaan nykyistä toimintaa ja mitattiin alueelle tulleiden uusien melulähteiden äänitehotasot. Mal-

linnus on esitetty liitteessä 5. Mallinnuksen perusteella jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen ai-

heuttama melu ei ylitä lähimpien asuintalojen kohdalla Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen päi-

väajan lupaehtoa LAeq 7-22 55 dB (kuva 6-30). Kun huomioidaan VT1 ja Nupurintien liikenteen ai-

heuttama melu, jää päiväajan melutaso Laitamaan ja Råbackan alueilla LAeq 7-22 55 dB tasolle tai 

sen alapuolelle. Kolmperän asuinalueella päiväajan melutaso on korkeimmillaan noin LAeq 7-22 58 dB. 

Tämä kuitenkin aiheutuu pääosin Turunväylän ja Nupurintien liikenteestä, sillä mallinnuksen mu-

kaan pelkästään Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoista aiheutuva melutaso on yli 10 

dB alhaisempi kuin yhteismelutaso tieliikenteen kanssa. 
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Kuva 6-30. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen, Kulmakorpi I louhinnan, Takapellon alueen toimin-

tojen sekä VT1 ja Nupurintien liikenteen aiheuttamat päiväajan melutasot. 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta ei aiheuta sellaisia merkittäviä yöajan keskiäänitasoja, 

että yöaikaiset melun ohjearvot ylittyisivät. Jätteenkäsittelykeskuksen kuljetukset, kuonan seulonta 

ja murskaus ja jätteen paalaus voi alkaa kuitenkin jo klo 06.00 alkaen, jolloin nämä toiminnot 

tapahtuvat ympäristömelun kannalta yhden tunnin ajan yöaikaan. Toiminnoista aiheutuva klo 06–

07 välisen ajan keskiäänitaso jää kuitenkin alhaiseksi, Råbackan alueen asuinrakennukset jäävät 

alle 45 dB yöajan keskiäänitasoon ja lähin yksittäinen loma-asunto noin 45 dB yöajan keskiäänita-

soon. 
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6.5.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset 

Mallinnuksen mukaan suunnitellun tuulivoimalan aiheuttama melutaso on lähimpien asuin- ja lo-

marakennusten kohdalla noin LAeq 22-32 dB, joten se alittaa tuulivoimalan melulle annetut päivä- 

ja yöajan ohjearvot (kuva 6-31). 

 

 

Kuva 6-31. Tuulivoimalan aiheuttamat meluvyöhykkeet. 

 

Tuulivoimalan aiheuttama melutaso on päiväaikana yli 20 dB pienempi kuin jätteenkäsittelykeskuk-

sen toiminnan ja VT1 ja Nupurintien liikenteen aiheuttama melutaso. Voidaan todeta, ettei tuulivoi-

malla ole käytännössä lainkaan vaikutusta päiväajan melutilanteeseen Ämmässuon ympäristössä. 

Yöaikana Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa ei tehdä merkittävästi meluavia toimintoja, 

mutta VT1 ja Nupurintien liikenne aiheuttavat melua yöaikanakin. Ämmässuon etelä- ja lounais-

puolella tuulivoimalan ääni saattaa yöaikana olla kuultavissa joissain olosuhteissa, mutta ei lähes-

kään aina eikä asuinrakennusten tai loma-asuntojen pihamailla. Ämmässuon koillis- pohjois- ja 

luoteispuolen asuin- ja lomarakennusten kohdalla tuulivoimalan ääni peittyy käytännössä aina lii-

kenteen melun alle myös yöaikana. 

 

Tuulivoiman pienitaajuisen melun määrää arvioitiin lähimpien kahden loma-asunnon ja kahden 

asuinrakennuksen julkisivuihin laskennallisella mallinnuksella. Mallinnuksen mukaiset pienitaajui-

sen melun tasot jäivät Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaisten pienitaajuisen melun yöajan 

toimenpiderajojen alapuolelle. 
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Ämmässuon pohjoispuolella on lainvoimainen Kulmakorpi I asemakaava, jossa kaava-alueelle ei ole 

osoitettu asumista tai muita melulle herkkiä toimintoja. Tuulivoimalan melualueet eivät yllä Kul-

mankorpi I asemakaava-alueelle. 

 

Suunnittelualueesta luoteeseen on vireillä Kolmperänrannan asemakaava ja asemakaavan muutos, 

jossa on mm. tavoitteena osoittaa alueelle täydennysrakentamista. Kaavassa ei ole osoitettu uusia 

asuintontteja lähemmäksi Ämmässuon aluetta kuin nykyiset asuintontit, joten tuulivoimalan melu-

vaikutukset vireillä olevaan kaavaan ovat samanlaiset kuin nykyiseen asutukseen. Tuulivoimalan 

melualueet jäävät kaava-alueen ulkopuolelle. 

 

Vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa on suunnittelualueesta poh-

joisluoteeseen sijaitseva Histan alue, joka on kaavaehdotuksessa osoitettu voimakkaasti kasvavaksi 

keskukseksi. Histan alueen uusi asutus on suunniteltu kauemmaksi Ämmässuon aluetta kuin nykyi-

nen asutus, joten tuulivoimalan meluvaikutukset vireillä olevaan kaavaan ovat pienemmät kuin 

nykyiseen asutukseen. 

 

6.5.3 Yhteisvaikutukset 

Tuulivoimalan käytönaikainen meluvaikutus arvioitiin enintään pieneksi kielteiseksi. Tuulivoimalalla 

ei ole vaikutusta päiväajan melutilanteeseen Ämmässuon ympäristössä, koska tuulivoimalan ai-

heuttama melutaso on alhainen muista lähteistä aiheutuvaan meluun nähden. Myös yöaikaiset me-

lutasot jäävät alueen nykyiset ja tiedossa olevat toiminnat (ks. luku 3.1.1) huomioiden yöajan oh-

jearvojen alle asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla. Suunnittelualueen etelä- ja lounais-

puolella tuulivoimalan ääni saattaa yöaikana olla kuultavissa joissain olosuhteissa heikosti, mutta 

tällaisia alueita ei ole asuinrakennusten tai loma-asuntojen läheisyydessä. Tuulivoimalan melu yh-

dessä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ja alueen muiden toimijoiden sekä VT1 ja Nupurintien 

liikenteen kanssa on esitetty kuvassa 6-32.  
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Kuva 6-32. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen sekä tuulivoimalan, Kulmakorpi I louhinnan, Taka-

pellon alueen toimintojen sekä VT1 ja Nupurintien liikenteen aiheuttamat päiväajan melutasot. 

Pienitaajuisen melun taso lähimpien asuinrakennusten ja loma-asuntojen sisällä jää alle pienitaa-

juisen melun toimenpiderajojen. Tuulivoimalan rakentaminen ja toiminta ei muuta melutilannetta 

Ämmässuon ympäristössä. Koska alueen nykytilan herkkyys melutason muuttumiselle on kohtalai-

nen, on yhteisvaikutus arvioitu vähäiseksi. 

 

 

 

 

       

 

        
Muutoksen suuruus 
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6.6 Välke 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei nykytilassa ole välkettä aiheuttavia toi-

mintoja. 

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Mahdollisen välkealueen sisälle jää joitain asuin- ja lomarakennuksia Råbackan ja 

Kolmperän alueella. Välkkeen ajallinen määrä jää kuitenkin selvästi alle esim. Sak-

sassa käytettävien raja-arvojen. Hankkeen vaikutus arvioidaan pieneksi kielteiseksi. 

Tuulivoimalan sijoittuminen toimistotilojen läheisyyteen altistaa työntekijät tuulivoi-

malasta peräisin olevalle meluvaikutukselle ja välkkeelle. Mallinnusten perusteella 

melu- ja välkevaikutukset jäävät kaikki alle määritettyjen ohje- ja suositusarvojen. 

Näin ollen tuulivoimalasta ei arvioida aiheutuvan ihmisten terveydelle haitallisia vai-

kutuksia. 

Yhteisvaikutukset Suunnittelualueella ei ole nykyisin välkettä aiheuttavia toimintoja eikä suunnittelu-

alueen ympäristössä ole tiedossa muita välkettä aiheuttavia toimintoja, yhteisvaiku-

tuksia ei esiinny. 

 

6.6.1 Nykytila 

Suunnittelualueella ei arvioida olevan välkettä aiheuttavia toimintoja nykytilassa. 

6.6.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset 

Tuulivoimalasta laaditun välkemallinnuksen (liite 6) mukaan välkettä saattaa esiintyä Kolmperän 

asuinalueen kaakon puolimmaisten rakennusten kohdalla sekä joidenkin yksittäisten asuin- ja lo-

marakennusten kohdalla Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen koillis- ja lounaispuolella. Välke-

määrä ei kuitenkaan ylitä yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla ohjearvona käytettyä 8 

tuntia vuodessa (kuva 6-33), vaan on mallinnuksen mukaan enimmillään Råbackan suunnalla 3:37 

h/vuosi ja Kolmperän asuinalueella 54 min/vuosi. Ämmässuolla vaaka-aseman vieressä sijaitsevan 

HSY toimistorakennuksen kohdalla välkettä esiintyy mallinnuksen mukaan 4:37 h/vuosi. 

 

Tuulivoimalalla ei ole välkevaikutuksia Kulmankorpi I asemakaava-alueelle, koska kaava-alueelle ei 

ole osoitettu asumista. Vireillä olevassa Kolmperänrannan asemakaavassa ja asemakaavan muu-

toksessa ei ole osoitettu uusia asuintontteja lähemmäksi Ämmässuon aluetta kuin nykyiset asuin-

tontit, joten tuulivoimalan välkevaikutukset vireillä olevaan kaavaan ovat samanlaiset kuin nykyi-

seen asutukseen. 
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Vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa Histan alueen uusi asutus 

on suunniteltu kauemmaksi Ämmässuon aluetta kuin nykyinen asutus, joten tuulivoimalan välke-

vaikutukset vireillä olevaan kaavaan ovat pienemmät kuin nykyiseen asutukseen. Mallinnuksen mu-

kaan välkettä saattaa esiintyä ainoastaan lähinnä moottoritietä olevalla alueella, vilkkuva varjo ei 

ulotu pohjoisemmaksi.  Vilkkuva varjo ei heijastu esimerkiksi veden pinnasta. 

 

Kuva 6-33. Real case-laskennan mukainen välkekartta.  
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Vaikutuksen merkittävyys 

Ämmässuon tuulivoimahankkeen välkealueelle jää joitain asuin- ja lomarakennuksia, jotka jäävät 

kuitenkin selvästi alle esimerkiksi Saksassa välkkeelle käytettävien raja-arvojen. Tuulivoimalan 

välkkeen vaikutuksen merkittävyys suunnittelualueen ympäristölle arvioidaan vähäiseksi kiel-

teiseksi. 

6.6.3 Yhteisvaikutukset 

Ämmässuon tuulivoimalahankkeen läheisyydessä ei ole suunnitteilla tai olemassa muita tuulivoima-

lahankkeita. Ämmässuolle suunniteltua tuulivoimalaa lähimmät tuotannossa tai suunnitteilla olevat 

muut tuulivoimalat sijaitsevat yli 70 kilometrin etäisyydellä. Voimalalla ei näin ollen ole yhteisvai-

kutuksia muiden tuulivoima-alueiden kanssa.  

6.7 Ilmanlaatu  

 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella ilmanlaatua tarkkaillaan Ämmässuon 

ilmanlaadun mittausasemilla. Mittausasemalla 1 mitataan pelkistyneiden rikkiyhdis-

teiden pitoisuuksia ja sääparametrejä. Mittausasemalla 2 mitataan pelkistyneiden rik-

kiyhdisteiden, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuksia. Ilmanlaatu 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella on mittaustulosten perusteella koh-

tuullisen hyvä. Haju saattaa aiheuttaa ajoittain viihtyvyyshaittaa. Alueen nykytilan 

herkkyys muutoksille arvioidaan vähäiseksi.  

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Tuulivoimalasta ei muodostu ilma- tai hajupäästöjä. 

Yhteisvaikutukset Toiminnasta ei muodostu yhteisvaikutuksia. 

6.7.1 Nykytila 

Ämmässuon alueen nykyset toiminnot saattavat aiheuttaa ajoittain ilmanlaatuvaikutuksia. Ilman-

laatuvaikutuksia aiheutuu esimerkiksi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoista sekä vai-

kutuksia voi aiheutua esimerkiksi alueella tapahtuvasta tieliikenteestä (esimerkiksi keväällä tielii-

kenteen nostattama katupöly). Pääsääntöisesti ilmanlaatuvaikutukset ovat paikallisia, sijoittuvat 

toimintojen välittömään läheisyyteen ja eivät ole jatkuvia. 

 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella ilmanlaatua tarkkaillaan Ämmässuon ilmanlaadun 

mittausasemilla. Mittausasemalla 1 (sijaitsee viherjätekentän luoteiskulmassa) mitataan pelkisty-

neiden rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuuksia ja sääparametrejä kuten tuulen nopeutta ja suuntaa sekä 

lämpötilaa ja sadantaa. Mittausasemalla 2 mitataan pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS), hengi-

tettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuuksia.  

 

Vuonna 2020 hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksien vuosikeskiarvo oli 10 µg/m3. Pitoisuus 

oli selvästi vuosiraja-arvon (40 µg/m3) alapuolella. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuu-

delle on annettu ohjearvo 70 µg/m3 ja siihen verrataan kuukauden toiseksi suurinta vuorokausipi-

toisuutta. Korkein ohjearvoon verrannollinen pitoisuus 45 µg/m3 mitattiin kesäkuussa, eikä oh-

jearvo ylittynyt. PM10-pitoisuuden vuorokausikeskiarvo ylitti kahtena vuorokautena raja-arvon nu-

meroarvon (50 µg/m3) vuonna 2020. Tämä on samaa tasoa, kuin mitä asemalla on aikaisempina 

vuosina mitattu. Mikäli numeroarvon ylityksiä on enemmän kuin 35 kappaletta vuodessa, tulkitaan 

raja-arvo ylittyneeksi. 
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Vuonna 2020 pienhiukkaspitoisuuksien (PM2,5) vuosikeskiarvo oli 4,1 µg/m3. Pitoisuus oli selvästi 

vuosiraja-arvon (25 µg/m3) alapuolella. Edellisvuosiin verrattuna pitoisuus oli hyvin samaa tasoa.  

 

Vuonna 2020 haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuosikeskiarvot olivat 0,2 µg/m3 asemalla 1 ja 

0,4 µg/m3 asemalla 2. Edellisvuoteen verrattuna pitoisuudet olivat mittausasemalla 2 korkeammat 

(vuonna 2019 ja 2018 molemmilla mittausasemilla 0,2 µg/m3). TRS-pitoisuuksille ei ole asetettu 

raja-arvoja. Hajutunniksi on luokiteltu tunti, jonka aikana TRS-pitoisuuden keskiarvo ylittää 

3 µg/m3. Vuonna 2020 hajutunteja mitattiin 26 ja 222 kpl (mittausasema 1 ja mittausasema 2), 

joka on edellisvuoteen 2019 verrattuna (9 ja 88 kpl) selvästi korkeampi.  

 

Haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausipitoisuudelle on annettu ohjearvo 10 µg/m3 ja siihen verra-

taan kuukauden toiseksi suurinta vuorokausipitoisuutta. Mittausasemalla 1 korkein ohjearvoon ver-

rannollinen pitoisuus oli 1,2 µg/m3. Mittausasemalla 2 korkein ohjearvoon verrannollinen pitoisuus 

oli 1,9 µg/m3. Ohjearvot eivät ole ylittyneet vuoden 2016 jälkeen. 

 

HSY:n toimintajärjestelmään kirjattiin vuoden 2020 aikana yhteensä 124 jätteenkäsittelykeskuksen 

ympäristöä koskevaa hajupalautetta. Vuonna 2019 hajupalautteita saatiin 374 ja vuonna 2018 ha-

jupalautteita saatiin 63 kpl.  

 

Ilmanlaatu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella on mittaustulosten perusteella kohtuul-

lisen hyvä, sillä esimerkiksi ilman hiukkaspitoisuuksien raja-arvojen ylityksiä ei esiintynyt vuonna 

2020. Haju saattaa aiheuttaa ajoittain viihtyvyyshaittaa. 

 

Ämmässuon alueen toimijoista merkittävimmät hajupäästöt syntyvät jätteenkäsittelykeskuksen toi-

minnasta. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksella hajujen pääasiallinen lähde on biojätteen ja mä-

dätetyn jätevesilietteen käsittely. Väliaikaista hajuhaittaa voi syntyä myös esimerkiksi jätevoimalan 

seisokkien aikaisesta jätteen varastoinnista ja paalauksesta sekä myöhemmin paalivaraston pu-

rusta. 

 

Enwin TOM -hajujen leviämisen mallinnustyökalun avulla tarkkaillaan hajupäästöjen leviämistä lä-

hiympäristöön. Työkalu perustuu leviämismalliin ja päästölähteistä analysoituihin hajupäästöihin. 

Työkalussa käytettäviä lähtötietoja on tarkennettu vuoden 2020 aikana, mutta työkalun säätö on 

vielä kesken eikä tässä vaiheessa anna täydellistä kuvaa hajun leviämisestä. Kuvassa 6-34 on esi-

tetty hajun esiintyvyyttä Ämmässuon ympäristössä. Kuvassa 1 OUE/m3 = tyypillinen hajukynnys, 

50 % ihmisistä aistii hajua; 3 OUE/m3 = selvä tunnistettava haju ja 5 OUE/m3 = melko voimakas 

haju, yleinen taso hajuvalituksille. (Enwin Oy, 2017 ja HSY, 2021) 

 

Mallinnustyökaluun sijoitettuja hajupäästölähteitä ovat kompostointilaitoksen biosuodattimien pois-

toilmakanavat (piippu pohjoinen ja piippu etelä), vanhan kompostointilaitoksen biosuodin, kaa-

sukellon poistoilma, kompostointikentät (kenttä 1 ja kenttä 2), paalattavat jätteet ja paalivarasto, 

loppusijoitusalueen pistemäiset päästölähteet (metaanin päästömittauspisteet), rikinpoistolaitok-

sen poistoilma sekä kaasuvoimalan poistoilmakanava.  
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Kuva 6-34. Enwin Tom hajujen leviämisen mallinnustyökalun vuoden 2020 hajunleviämisen mallinnus yli 2 pro-

senttia (%) vuoden tunneista. Aluejakaumat hajun eri voimakkuuksilla 1 OUE/m3, 3 OUE/m3 ja 5 OUE/m3. OUE/m3 

= HY/m3, hajuyksikköä kuutiossa. (HSY, 2021) 

Useiden hajupäästöjen päästökorkeus on lähellä maanpintaa kuten paalauksen ja kompostointi-

kenttien. Vanhan kompostointilaitoksen biosuotimet sijaitsevat maanpinnasta noin 12 m korkeu-

della rakennuksen katolla. Hajupäästöjä vapautuu myös korkealta pistemäisistä päästölähteistä. 

Sijainniltaan korkeimmat pistemäiset päästölähteet ovat kompostointilaitoksen biosuodattimien 

poistoilmakanavat (piippu pohjoinen ja piippu etelä, piippujen korkeudet maanpinnasta ovat 25 m) 

ja kaasuvoimalan poistoilmakanava (korkeus maanpinnasta 18 m).  

 

Hajupäästöt sisältävät usein monia eri hajua aiheuttavia yhdisteitä ja haisevan ilman koostumus 

vaihtelee jatkuvasti jossain määrin. Pienetkin vaihtelut voivat johtaa siihen, että samasta päästö-

lähteestä olevien kaasujen intensiteeteissä ja miellyttävyysasteissa voi olla suuria eroja. 

 

Johdettaessa ulkoilmaan haju laimenee suuren ilmamäärän kanssa. Hajupäästöjen leviäminen ym-

päristöön riippuu päästön suuruudesta, ilmasto-olosuhteista, kasvillisuudesta ja ympäristön pin-

nanmuodoista. Ilman epäpuhtauksien leviäminen tapahtuu pääosin rajakerroksessa. Rajakerroksen 

korkeus määrittää ilmatilavuuden, johon epäpuhtaudet voivat välittömästi sekoittua ja laimentua. 

Rajakerroksen korkeus on Suomessa keskimäärin alle 1 km vaihdellen talviolosuhteiden ja korkean 

pakkasen aikaisesta matalasta korkeudesta kesän yli 2 km:n korkeuteen. Rajakerroksen tuuliolo-

suhteet vaikuttavat ilman epäpuhtauksien kulkeutumissuuntaan. Epäpuhtauksien sekoittumiseen 
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ja pitoisuuksien laimenemiseen kulkeutumisen aikana vaikuttavat ilmavirtausten pyörteisyys, raja-

kerroksen korkeus, tuulen suunta ja nopeus sekä sekoittumiskorkeus. 

 

Inversiotilanne saattaa vaikuttaa hajupäästöjen leviämiseen alueella. Inversiolla tarkoitetaan il-

makehän sulkukerrosta (inversiokerros), joka estää alimman ilmakerroksen leviämisen ylöspäin. 

Inversio syntyy erityisesti talvikuukausina, kun maanpinnan säteilyjäähtyminen on voima-

kasta. Maanpintainversiossa maanpinta ja sen lähellä oleva ilma jäähtyy niin, että kylmempi ilma 

jää ylempänä olevan lämpimämmän ilman alle. Inversiokerroksessa saasteiden laimeneminen on 

vähäistä, koska tuuli on hyvin heikkoa ja ilmaa sekoittava pyörteisyys on hidasta. Talvella inver-

siotilanne voi kestää jopa useita päiviä. 

 

Tuulivoimalan toiminnan seurauksena tuulen suunta voimalan kohdalla ei muutu (kuva 6-35). Tuu-

livoimala ei ole tuuletin, joka puhaltaisi ilmaa taakseen yleensä likimain roottorin leveydeltä. Se 

aiheuttaa selkeää turbulenssia ja ilmavirtausta taakseen muutamien satojen metrien - noin kilo-

metrin etäisyydelle sekä siihen vaikuttaa tuulen nopeus. 

 

 

Kuva 6-35. Havainnekuva tuulen käyttäytymisestä tuulivoimalassa (lähde: Ote kuvasta julkaisussa Lee, S. ym. 

2012). 

 

Hallitseva tuulensuunta pääkaupunkiseudulla on lounaissektorilta. Ämmäsuon sääasemalta saata-

van säädatan perusteella vallitseva tuulen suunta saattaa vaihdella paljon kuukausittain.  

6.7.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset 

Tuulivoimalasta ei muodostu ilma- tai hajupäästöjä.  
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6.7.3 Yhteisvaikutukset 

Suunniteltu tuulivoimalan kokonaiskorkeus on 203 metriä. Sen napakorkeus on 128 metriä ja root-

torin halkaisija 150 metriä. Tuulivoimalan roottorit ovat huomattavasti korkeammalla kuin korkeim-

mat pistemäisten hajupäästöjen päästökorkeudet. Hajupäästölähteet eivät sijaitse tuulivoimalan 

välittömässä läheisyydessä. Etäisyys lähimpiin pistemäisiin korkeammalla oleviin hajupäästölähtei-

siin (biosudattimien ja kaasuvoimalan poistoilmakanavat) on noin 500 m. Tuulivoimalan toiminnan 

seurauksena tuulen suunta voimalan kohdalla ei muutu, joten hajut eivät lähde leviämään muuhun 

suuntaan kuin ne olisivat muutoinkin leviämässä. Arvion mukaan haju ei lähde tuulivoimalan takana 

leviämään mihinkään muuhun suuntaan kuin se oli muutoinkin leviämässä. 

 

Tuulivoimalan välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähin taajama-asutus sijaitsee suunnitel-

lusta tuulivoimalasta noin kahden kilometrin etäisyydellä luoteessa (Laitamaa ja Kolmperä) ja noin 

kolmen kilometrin etäisyydellä koillisessa ja idässä valtatie 1 läheisyydessä ja tien pohjoispuolella 

(Nupuri). Lähimmät Nupurin asuinrakennukset sijaitsevat noin 2 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-

lasta. Arvion mukaan tuulivoimalan toiminta ei vaikuta alueen ympäristössä koettuun hajun viihty-

vyyshaittaan. 

 

Tuulivoimalahankkeen toiminnasta ei aiheudu ilma- tai hajupäästöjä eikä tuulivoimalan toiminnalla 

ole arvion mukaan vaikutusta alueella esiintyvien hajupäästöjen tai muiden ilmapäästöjen leviämi-

seen ja esiintymiseen. Näin ollen yhteisvaikutuksia toiminnasta ei muodostu, joten tuuli-

voimalahankkeen eikä yhteisvaikutusten merkittävyyttä ei arvioitu.  

6.8 Maa- ja kallioperä  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Suunnittelualue on jo nykyisellään käytössä ja alue on jo tasattu. Suunnittelualueelle 

tai sen lähiympäristöön ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kallioalu-

eita eikä Espoon arvokkaat geologiset kohteet -julkaisussa (2006) sisällytettyjä koh-

teita. Suunnittelualueen herkkyys on maaperäolosuhteiltaan vähäinen.  

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Tuulivoimalan toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä tuulivoimalan raken-

taminen edellytä louhintaa. Rakentaminen vaatii mahdollisesti ainoastaan kentän 

vahvistamista kulkureitin ja nostoalueiden kohdalla.  Näin ollen hankkeesta ei ai-

heudu merkittäviä maaperävaikutuksia.  

Yhteisvaikutukset Hankkeesta ei aiheudu arvioitavia yhteisvaikutuksia. 

 

6.8.1 Nykytila 

Jätteenkäsittelykeskuksen kallioperä on pääosin ehjää mikrokliinigraniittia. Tuulivoimalan suunni-

tellulla alueella maaperäkartan mukaan alueella on ollut perusmaana pääosin kalliota ja turvetta. 

Nykyisin alue on käytössä ja alue on tasattu sekä päällystetty eristeasfaltilla. Suunnittelualueelle 

tai sen lähiympäristöön ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kallioalueita eikä Espoon 

arvokkaat geologiset kohteet -julkaisussa (2006) sisällytettyjä kohteita.  

  



Ramboll - HSY 

 

 

 

90/126 

6.8.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset 

 

Maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmillaan tuulivoimalan rakennusvaiheessa, mutta 

sijoittumispaikka on valmiiksi rakennettu alue eikä edellytä nosto- ja perustusalueen louhintaa, 

mutta vaatii mahdollisesti kentän vahvistamista kulkureitin ja nostoalueiden kohdalla. Tuulivoimala 

voidaan perustaa maanvaraiselle tai kallioankkuroidulle teräsbetoniperustukselle (kaivanto yli 20 

m, syvyys 2 m). Perustamistapa on todennäköisesti maanvarainen teräsbetoniperustus. Perusta-

mistapa valitaan tuulivoimalan sijoituspaikan alueelle tehtävien pohjatutkimusten perusteella. Ny-

kyistä kenttäaluetta voidaan hyödyntää tuulivoimalan kenttäalueena, jota tarvittaessa vahvistetaan 

vastaamaan tuulivoimarakentamisen vaatimuksia.  

 

Tuulivoimalan sijoitusalueen ympäristöön suunniteltujen Kulmankorpi I kaava-alueen esirakenta-

minen louhimalla voivat aiheuttaa tärinää. Mahdollinen tärinä tulee huomioida perustamistavoissa.  

6.8.3 Yhteisvaikutukset 

Hankkeesta ei aiheudu arvioitavia yhteisvaikutuksia. 

6.9 Pohjavedet  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Suunnittelualue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella eikä 

sen läheisyydessä. Pohjaveden muodostuminen alueella on vähäistä maaperäolosuh-

teiden ja alueen päällysteiden sekä viemäröinnin takia. Pohjaveden virtaussuunta on 

suunnittelualueella pohjoisesta etelään. Pohjaveden laatu ilmentää alueen toiminto-

jen kuormitusvaikutuksia. Suunnittelualueen herkkyys on pohjavesiolosuhteiltaan 

vähäinen. 

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Tuulivoimalahanke ei aiheuta muutoksia pohjaveden määrään tai virtaussuuntiin. 

Tuulivoimalasta ei muodostu päästöjä pohjaveteen. Näin ollen hankkeesta ei aiheudu 

pohjavesivaikutuksia.  

Yhteisvaikutukset Hankkeesta ei aiheudu arvioitavia yhteisvaikutuksia. 

 

6.9.1 Nykytila 

Suunnittelualue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella eikä sen läheisyy-

dessä. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Lapinkylä, 0125708 V) sijaitsee yli 4 km etäisyydellä lou-

naassa eikä suunnittelualueelta ole hydraulista virtausyhteyttä sinne. Alueella pohjaveden muodos-

tuminen on vähäistä johtuen alueen maaperäolosuhteista ja suunnittelualueen eristysrakenteista. 

Kokonaisuutena jätteenkäsittelykeskuksen alueella muodostuvan pohjaveden osuus sadannasta on 

pieni, noin 5–10 %.  

 

Jätteenkäsittelykeskuksen alueella on seurattu pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua osana Äm-

mässuon–Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailua. Pohjavedenpinnankorkeus oli syksyllä 2019 

suunnittelualueen eteläosassa pohjaveden havaintoputkessa 230/13 tasolla +59,81 m mpy kun se 

suunnittelualueen pohjoispuolella oli pohjaveden havaintoputkessa 30A tasolla +59,32 m mpy.  

Pohjaveden virtaussuunta on suunnittelualueella pohjoisesta etelään. HSY:n kompostointi- ja hyö-

tykäyttökenttäalueen pohjaveden laadussa on paikoin merkkejä kuormituksesta. Pohjaveden ha-

vaintoputki 260/13 (korvattu havaintoputkella 260/20 1.7.2020 lähtien) sijaitsi HSY:n hyötykäyt-

tökenttäalueen ja Espoon maanläjitysalueen välisessä ruhjeessa, johon kerääntyy pohjavesiä laa-

jalta alueelta NCC:n asfalttiaseman ja siirtoajoneuvovaraston alueelta. Kuormitusvaikutus ilmenee 
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havaintoputken veden sähkönjohtavuuden, alkaliniteetin ja ammoniumtypen arvoissa. HSY:n kom-

postointialueen havaintoputkeen 106 verrattuna kuormitusvaikutukset ovat kuitenkin selvästi pie-

nempiä. 

6.9.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset 

Tuulivoimalan toiminta ei aiheuta muutoksia pohjaveteen. Rakentamisen ja huollon aikana nouda-

tetaan poltto- ja voiteluaineiden sekä muiden maaperälle haitallisten aineiden käsittelyssä annet-

tuja säädöksiä ja ohjeita. Öljyn tarve ja määrä vaihtelee tuulivoimalan teknisestä ratkaisusta riip-

puen. Turbiinissa on vaihteistoöljyä sekä hydrauliikka- ja jarruöljyä noin 300–400 litraa kumpaakin. 

Vaihteettomissa turbiineissa ei ole tarvetta vaihteistoöljylle. Öljyt vaihdetaan tarvittaessa, tavalli-

sesti 4–6 vuoden välein. Lisäksi käytetään voiteluaineita, jotka vaihdetaan noin puolen vuoden vä-

lein. Jotkut tuulivoimalat käyttävät jäähdytyksessä muutamaa kymmentä litraa glykolia. Määrät 

ovat niin pieniä, ettei toiminta aiheuta pohjaveden pilaantumisriskiä, koska vahinkotilanteessa öljy 

kerääntyy keräysastioihin tai tuulivoimalan tornin tiiviille pohjalle. Öljyinä voidaan käyttää ympä-

ristöystävällisiä öljyjä, joista ei aiheudu ympäristöhaittaa poikkeustilanteissakaan. 

6.9.3 Yhteisvaikutukset 

Koska tuulivoimalahankkeen toiminnasta ei aiheudu pohjavesivaikutuksia, ei myöskään yhteis-

vaikutuksia muodostu.  

6.10 Pintavedet  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Suunnittelualueelta pintavedet virtaisivat luontaisesti etelään kohti Ämmässuonpu-

roa, joka laskee Loojärveen. Ämmässuon toiminta-alueen etelään suuntavan ojan 

veden laatu ilmentää nykyisellään tarkkailupisteelle kohdistuvien toimintojen kuor-

mitusta. Suunnittelualueen herkkyys on pintavesiolosuhteiltaan vähäinen.   

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Tuulivoimalasta ei aiheudu päästöjä pintavesiin. Tuulivoimala on suunniteltu päällys-

tetylle ja viemäröidylle kenttäalueelle, josta hulevedet ohjataan tasausaltaiden 

kautta jätevedenpuhdistamolle.  

Yhteisvaikutukset Hankkeesta ei aiheudu arvioitavia yhteisvaikutuksia. 

6.10.1 Nykytila 

Suunnittelualue sijoittuu Mankinjoen valuma-alueelle (81.057). Luontaisesti alueen pintavedet vir-

taisivat etelään, mutta päällystettyjen kenttäalueiden vedet ohjataan tasausaltaiden kautta jäteve-

denpuhdistamolle. Valuma-alueen pohjoisreuna kulkee Ämmässuontien maanläjitysalueen keski-

vaiheilta NCC:n asfalttiasemalle. Pääpurkusuunta on etelään kohti Ämmässuonpuroa, joka laskee 

Loojärveen.  

 

Ämmässuonpuroon johdetaan mm. valtaosa Ison Ämmässuon itään suuntautuvista valumavesistä 

sadevesiviemärillä, jonka suu on Ämmässuontien maankaatopaikan ja vanhan kaatopaikan välisen 

suopainenteen itäreunassa olevassa lammikossa. Hulevesiviemäri kulkee em. lammikon itäreunalta 

vanhan kaatopaikan ja Vaaka-aseman välistä itään lähelle hyötykäyttöalueen länsireunaa, jossa 

siihen yhtyy pohjoisesta laskeva sadevesiviemäri. Pohjoisesta johdetaan tähän hulevesijärjestel-

mään Sortti-aseman, vaaka-aseman ja niihin liittyvien piha-alueiden hulevesiä sekä hulevesiä 

NCC:n asfalttiaseman eteläosasta. Hyötykäyttöalueen länsipuolella hulevesiviemäri kääntyy etelään 

ja kulkee hyötykäyttökenttäalueen eteläosassa olevan Multakentän lounaiskulmaan, josta huleve-

siviemäri jatkaa itään Multakentän eteläpuolella ja kääntyy lopulta Multakentän kaakkoiskulman 

kohdalta lyhyen avo-ojaosuuden jälkeen etelään Ämmässuon ET-2 alueen itäreunassa kulkevana 
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betoniviemärinä B1000. Ämmässuonpuroon kulkeutuu siten Ämmässuontien maanläjitysalueen ja 

sen eteläpuolisen suoalueen valumavesiä sekä Ison Ämmässuon itään suuntautuvan ojaston vesiä. 

Lisäksi siihen johdetaan myös pohjoisesta Sortti-aseman, Vaaka-aseman ja niihin liittyvien piha- ja 

liikennealueiden hulevesiä sekä hulevesiä NCC:n asfalttiaseman eteläosasta sen palovesialtaan 

kautta. Kaikki laitosalueen hulevesiverkoston vedet esikäsitellään lietteen ja öljynerottimella ennen 

niiden johtamista Multakentän eteläpuolella olevaan hulevesiviemäriosuuteen.   

 

Alueen pintavesien laatua seurataan osana Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkai-

lua. Lähin pintaveden tarkkailupiste on Multakentän kaakkoiskulman eteläpuolella itään kulkevan 

hulevesiviemärin jälkeisessä lyhyessä avo-ojassa sijaitseva piste P8/2015, josta tarkkaillaan va-

luma-alueen itä- ja pohjoisosasta kerääntyneiden hulevesien lisäksi vanhan kaatopaikan itäisten 

alueiden valumavesien kuormitusvaikutuksia. Vedet johdetaan hulevesiviemärillä B1000 Kalliosuon 

maanläjitysalueen eteläpuolelle, josta vedet kulkeutuvat ojastoissa etelään havaintopisteen P16 

suuntaan. Tarkkailupisteelle ei kulkeudu HSY:n hyötykäyttökenttä- ja kompostointialueen vesiä, 

koska niiden alueiden vedet kootaan hallitusti tasausaltaiden kautta jätevedenpuhdistamolle. Tark-

kailupisteen veden laadussa ilmenee jätteenkäsittelykeskuksen alueen kuormitusvaikutus jossain 

määrin kohonneena sähkönjohtavuutena, kemiallisena hapenkulutuksena sekä typpi-, kloridi- ja 

sulfaattipitoisuutena.  

6.10.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset 

Tuulivoimalan toiminnasta ei aiheudu päästöjä pintavesiin. Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset ovat 

pääosin rakentamisen ja toiminnan lopettamisen aikaisista maanmuokkaustoimista johtuvia. Ne ai-

heuttavat kiintoaineksen ja ravinteiden kulkeutumista valumavesien mukana, johon vaikuttavat ra-

kentamisaikainen sateisuus ja alueen maaperän laatu. Maansiirtotyöt voivat aiheuttaa väliaikaisia 

tukoksia tai samentumia rakentamisalueen lähiympäristön alueen ojiin. Maansiirtotöiden arvioidaan 

kuitenkin jäävän vähäisiksi, koska tuulivoimalan sijoituspaikka on rakennettua kenttää. Paikalliset 

veden virtausten muutokset ja ojavesien kiintoainepitoisuudet voivat hetkellisesti runsastua.  

6.10.3 Yhteisvaikutukset 

Koska tuulivoimalahankkeen toiminnasta ei aiheudu pintavesivaikutuksia, ei myöskään arvioita-

via yhteisvaikutuksia muodostu.  
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6.11 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Enintään parin kilometrin etäisyydellä tuulivoimalasta asuvien tai lomailevien sekä 

herkkien kohteiden määrä on vähäinen, mutta välittömässä läheisyydessä sijaitsee 

Kulmakorven ja Ämmässuon työpaikka-alueet. Suunnittelualueen välittömässä lä-

hiympäristössä on meluisaa jätteenkäsittely-, murskaus- ja maanläjitystoimintaa. 

Kauempana risteilee ulkoilureittejä ja voimalan näkyvyysalueella on isompiakin asu-

tusalueita. Suunnittelualueen herkkyys arvioitiin kohtalaiseksi. 

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Tuulivoimala heikentää vähän asumisviihtyvyyttä muuttamalla monin paikoin maise-

maa, aiheuttamalla välkettä Kolmperän kaakkoislaidalla sekä koillis- ja lounaispuo-

lella yksittäisillä asuin- ja lomarakennuksilla sekä lisäämällä hieman yöaikaista kes-

kiäänitasoa välittömästi tuulivoimalan läheisyydessä ja sen etelä ja lounaispuolella. 

Tuulivoimala kuuluu ja näkyy laajimmin öisin (lentoestevalot). Tuulivoimala voi hei-

kentää lähiympäristön ulkoilureittien ja -kohteiden virkistysarvoa sekä haitata Fa-

gerängin hevostallin ratsastustoimintaa. Asukkaat ovat huolissaan siitä, että tuulivoi-

malan haitat olisivat arvioitua suuremmat. Tuulivoimalahankkeen aiheuttamat huolet 

heikentävät asukkaiden asumisviihtyvyyttä erityisesti hankkeen suunnittelun aikana. 

Hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruus nykytilanteeseen verrattuna arvioitiin vä-

häiseksi kielteiseksi. 

Yhteisvaikutukset Tuulivoimala heikentää vähän asumisviihtyvyyttä aiheuttamalla huolia yhteisvaiku-

tuksista ja lisäämällä mahdollisesti yöaikaan hieman kokonaismelutasoa tuulivoima-

lan välittömässä läheisyydessä sekä sen etelä- ja lounaispuoleisilla alueilla. Asukkaat 

ovat huolissaan siitä, että tuulivoimalan haitat olisivat arvioitua suuremmat. Asuin-

alueiden imagon pelätään heikkenevän Ämmässuon nykyisten ja tulevien hankkeiden 

myötä. Hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruus yhteisvaikutuksiltaan nykytilan-

teeseen verrattuna arvioitiin vähäiseksi kielteiseksi. 

6.11.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hanke voi aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Näitä kut-

sutaan sosiaalisiksi vaikutuksiksi. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voi-

vat olla tuulivoimalan aiheuttamat muutokset 

• asumisviihtyvyydessä (vakituisten ja loma-asukkaiden maisema, melu, välke) 

• lähialueiden ulkoilu- ja virkistyskäytössä  

• ihmisten huolissa ja peloissa, tulevaisuuden suunnitelmissa  

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

• väestörakenteessa, yhteisöllisyydessä ja paikallisessa identiteetissä 

• palveluissa, energiantuotannossa, elinkeinoelämässä. 

 

Hankkeen vaikutukset voivat kohdistua suoraan ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen. Toisaalta 

luontoon, elinkeinoelämään tai energiantuotantoon kohdistuvat muutokset vaikuttavat välillisesti 

myös ihmisten hyvinvointiin. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset kytkeytyvät siis tiiviisti muihin hank-

keen aiheuttamiin vaikutuksiin (kuten melu tai maisema) joko välittömästi tai välillisesti. Lisäksi 

hyvinvointivaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa muun muassa 

asukkaiden huolina, pelkoina, toiveina tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Elinympäristön fyysisten 

muutosten lisäksi huolta voivat aiheuttaa mm. vaikutukset maankäyttömahdollisuuksien rajoittu-

miseen (esim. virkistyskäyttö) tai seudun imagoon. 
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Ämmässuon tuulivoimalahankkeen vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioitiin asiantuntija-

arviona, jossa analysoitiin seuraavia lähtöaineistoja: 

• Muiden vaikutusarviointien tulokset ja selvitykset 

• Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisötilaisuudessa annettu palaute  

• Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyt mielipiteet  

• Asukastyöpajassa saatu palaute 
• Väestö-, kartta- ja muut tilastoaineistot. 

 

Hankkeen muita vaikutusarviointeja hyödynnettiin lähtötietoina ja vertailukohtana osallisten koke-

mustiedolle ja näkemyksille. Paikkatietoaineistoista saatiin paikannettua tietoa suunnittelualueen 

lähiympäristön asutuksesta, palveluista ja herkistä kohteista sekä virkistysreiteistä ja -alueista. So-

siaalisten vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitettiin ne väestöryhmät ja alueet, joihin 

vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Samalla arvioitiin vaikutusten merkittävyyttä sekä mahdolli-

suuksia lievittää ja ehkäistä haittavaikutuksia. 

 

Asemankaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavamuutosta koskeva asukastilaisuus 

järjestettiin 11.2.2021 koronatilanteen vuoksi verkossa. Etätilaisuudessa korostuivat huolet tuuli-

voimalan aiheuttamista terveysvaikutuksista. Asukkaat nostivat myös esiin pelon siitä, että tuuli-

voimala sekoittaisi ilmaa ja edistäisi täten hajujen leviämistä. Tämän seurauksena ilmanlaadun yh-

teisvaikutuksiin tarkennettiin mm. tuulivoimalan vaikutusta hajujen leviämiseen. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta jätettiin 11 mielipidettä.  

 

Asukastyöpaja järjestettiin 14.4.2021 koronatilanteen vuoksi verkkotilaisuutena. Asukastyöpajaan 

oli kutsuttu satakunta ihmistä, joista 14 ilmoittautui osallistuvansa. Lopulta tilaisuudessa oli kah-

deksan osallistujaa.  Työpajan aluksi esiteltiin lyhyesti yhteisvaikutusten arvioinnin alustavia tulok-

sia, minkä jälkeen jakaannuttiin pienryhmiin keskustelemaan hankkeen lähialueiden käytöstä ja 

merkityksestä, hankkeeseen mahdollisesti liittyvistä huolista ja toiveista sekä sen vaikutuksista 

asukkaiden elämään.  

6.11.2 Nykytila 

Tuulivoimala sijoittuu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle. Suunnittelualueen lähiympä-

ristöä leimaa jätteenkäsittely ja muiden teknisten erityisalueiden toiminnot. Kulmakorven mootto-

riurheilukeskukseen on suunniteltu aloitettavan kartingin, pienoisautoilun, motocrossin ja enduron 

harjoittelu- ja kilpailutoimintaa. Suunnitellun tuulivoimalan lähiympäristö on jätteenkäsittelykes-

kuksen sekä maanvastaanottoalueiden ja täyttömäkien muokkaamaa, mikä ei ole erityisen herkkää 

maiseman muuttumiselle. Itse suunnittelualue on siis teollista, mutta siitä etelään ja lounaaseen 

sijaitsee maaseutumaista haja- ja kyläasutusta (kuva 6-36).  

 

Lähimmät yksittäiset asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin kilometrin päässä suunnitellusta 

tuulivoimalasta etelään ja koilliseen. Kahden kilometrin sisällä tuulivoimalasta on yhteensä 70 ra-

kennusta, joista asuinrakennuksia on 44 ja lomarakennuksia 26. Nämä asuin- ja lomarakennukset 

sijaitsevat suurimmaksi osaksi lähes kahden kilometrin päässä tuulivoimalasta Kolmperän, Laita-

maan ja Nupurin suunnilla.  
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Kuva 6-36. Asuin- ja lomarakennukset kahden ja kolmen kilometrin etäisyydellä suunnitellusta tuulivoimalasta. 

 

Suunniteltua tuulivoimalaa lähimmät varsinaiset taajama-alueet, Laitamaa ja Kolmperä sijaitsevat 

noin kahden kilometrin etäisyydellä luoteessa (kuva 6-37). Noin kolmen kilometrin etäisyydellä 

koillisessa ja idässä valtatien 1 läheisyydessä ja tien pohjoispuolella sijaitsee Nupuri. Suuremmat 

taajamat, Muurala ja Kauklahti, sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä kaakossa ja Veikkola 

noin kuuden kilometrin etäisyydellä luoteessa. Kolmen kilometrin säteellä suunnittelualueesta asuu 

740 ihmistä. Kuuden kilometrin säteellä asukasmäärä on 16 0005. (Maanmittauslaitos, Ruututieto-

kanta 2019.)  

 

Tulevaisuudessa, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan toteuduttua Ämmässuon lähialueelle 

rakentunee uusia asuinalueita, joiden kehittymiseen myös Espoo-Salo-oikorata kytkeytyy. Histan 

alueelle (noin 2 km suunnitellusta tuulivoimalasta) tulee suunnitelmien toteutuessa 15 000 uutta 

asukasta. 
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Kuva 6-37. Asuin- ja lomarakennukset kolmen ja kuuden kilometrin etäisyydellä suunnitellusta tuulivoimalasta. 

 

Hankkeen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse ns. erityisten herkkiä kohteita, kuten päiväkoteja, 

kouluja, sairaaloita tai vanhainkoteja. Nupurin päiväkodille matkaa suunnitellusta tuulivoimalasta 

kertyy noin kolme kilometriä. Neljän-viiden kilometrin päähän tuulivoimalasta sijoittuvat Muurahai-

sen päiväkoti Gumbölessä ja Lapinkylän päiväkoti. Lähin koulu on Nuuksion koulu, jonne matkaa 

kertyy noin 3,5 kilometriä. Karhusuon koulu sijaitsee noin neljän kilometrin päässä tuulivoimalasta.  

 

Tuulivoimalaa lähin herkästi häiriintyvä kohde jätteenkäsittelykeskuksen ulkopuolella on Fagerängin 

hevostalli, joka sijaitsee noin kilometrin päässä suunnitellusta tuulivoimalasta etelään. Tilalla on 

kymmeniä hevosia ja muita eläimiä sekä noin 20 hehtaaria metsää, laidunmaata ja pihapiiriä. Talli 

järjestää pääasiassa maastoratsastusta. Asukastyöpajan osallistujat pitivät hevostilaa tärkeänä alu-

een toimijana. 
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Tuulivoimalan etelä- ja itäpuolisten alueiden virkistysmahdollisuudet liittyvät luontoarvoihin. Alueita 

käytetään lenkkeilyyn ja ratsastukseen, sienestykseen ja marjastukseen sekä metsästykseen. Nu-

purin asukkaat mainitsivat erityisesti Svartbäckträsket-, Kvarnträsk- ja Halujärven ympäristöt tär-

keiksi ulkoilualueikseen.  

 

Virallista virkistyskohteista lähimpänä suunniteltua tuulivoimalaa sijaitsee Kauhalan virkistysalue 

suunnittelualueen länsipuolella. Kauhalan ulkoilualueella ei ole merkittyjä reittejä, mutta alue on 

kiipeilijöiden keskuudessa tunnettu paikka. Lähistöllä sijaitsee myös Kolmperäjärvi, Kakarlammen 

luonnonsuojelualue, Svartbäckträsket-järvi ja Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualue, joiden ym-

päristöjä käytetään myös lähivirkistysalueina. Suunnittelualueen pohjoispuolella noin kuuden kilo-

metrin etäisyydellä sijaitsee Nuuksion Kansallispuisto. 

 

Enintään parin kilometrin etäisyydellä tuulivoimalasta asuvien tai lomailevien sekä herkkien kohtei-

den määrä on vähäinen, mutta ulkoilureittejä alueella risteilee ja voimalan näkyvyysalueella on 

isompiakin asutusalueita. Suunnittelualueen välittömässä lähiympäristössä on meluisaa jätteenkä-

sittely-, murskaus- ja maanläjitystoimintaa. Suunnittelualueen herkkyys arvioitiin kohtalaiseksi. 

6.11.3 Asukkaiden näkemykset tuulivoimalasta 

 

Asukastyöpajan (14.4.2021), kuten myös kaavoituksen yleisötilaisuuden (11.2.2021) ja kaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyjen mielipiteiden perusteella asukkaiden näkemyk-

sissä painottuvat yleinen epäluulo ja huonot kokemukset HSY:n toiminnasta. Asukkaiden mukaan 

hankkeita valmistellaan jo pitkälle ennen kuin asukkaille kerrotaan suunnitelmista. Tiedottamisen 

koetaan tapahtuvan jälkijättöisesti ja tämän vuoksi asukkaille on syntynyt käsitys ”selän takana” 

tekemisestä. Myös Espoon kaupungin tiedonvälitystä kritisoitiin eikä kaupungin brändiä asukkaita 

kuuntelevana pidetty todenmukaisena. Tuulivoimalahankkeen koettiin olevan ”jo taputeltu”. 

 

Asukkaiden mukaan haitta-alueet on aiemmissa (esim. biojäteauma) hankkeissa arvioitu liian pie-

niksi, ja todellisuudessa haittoja koetaan useita kilometrejä arvioitua kauempana. Asukkaita huo-

lestuttaa, että myös tuulivoimalan vaikutukset (esim. melu ja välke) arvioidaan alakanttiin. HSY on 

asukkaiden mukaan kyllä pyrkinyt selvittämään asioita, mutta aina on todettu, ettei esim. hajuhai-

toille voi lopulta tehdä mitään, mikä koetaan turhauttavana. Asukkaat pitävät HSY:n itse tekemiä 

selvityksiä epäluotettavina. 

 

Vaikka asukastyöpajaan osallistui vain muutama asukas, kertoivat he naapureiden ja alueen asuk-

kaiden yleisen mielipiteen olevan hanketta vastaan. Tuulivoimalan ekologisuutta pidettiin sinänsä 

hyvänä tavoitteena, mutta alueella asuvat kokivat, että heitä rasitetaan jatkuvasti uusilla hank-

keilla, minkä myötä haittavaikutusten koetaan kasvavan koko ajan. Alueella on tehty yksittäisten 

suunniteltujen toimintojen yhteisvaikutusten arviointeja muiden toimintojen kanssa, mutta alueen 

kaikkien toimintojen yhteisvaikutuksia ei ole selvitetty, vaikka asukkaat ovat sitä toivoneet.  

 

Osallistujia pohditutti myös se, onko HSY tutkinut muita vaihtoehtoisia energiamuotoja, kuten au-

rinkoenergiaa. Asukkaiden mukaan aurinkoenergia ei tuottaisi asukkaille minkäänlaisia haittoja, kun 

taas muualla Euroopassa tuulivoimaloita on purettu haittojen vuoksi. Tuulivoimaloita voisi heidän 

mielestään sijoittaa mieluummin merelle. Myös tuulivoimalan elinikä ja se, mitä tuulivoimalalle ta-

pahtuisi toiminnan päätyttyä, kiinnostaa asukkaita. Asukkaiden mukaan tuulivoimaloiden purku on 

hyvin kallista ja synnyttää vaarallista jätettä. Pelkona koettiin, että näistä syistä tuulivoimala jäisi 

paikalleen ”ikuisiksi ajoiksi”. Asukkaat epäilivät myös, että yksi tuulivoimala voisi tuoda mukanaan 

lopulta useiden tuulivoimaloiden ryppään tulevaisuudessa. 

 

  



Ramboll - HSY 

 

 

 

98/126 

Pelko infraäänistä 

Asukkaiden mielestä näin lähelle asukkaita sijoitettava tuulivoimala herättää epäilyksiä, sillä tuuli-

voimalan vaikutuksista ei ole riittävästi tietoa. Heitä huolettavat tuulivoimalan aiheuttamat terveys-

haitat, esim. mahdolliset infraäänet. Mielipiteiden mukaan herkät ihmiset voivat kokea infraäänet 

erityisen haitallisina. Sykkivän (pulsoivan) äänen uskotaan vaikuttavan erityisesti uneen. Infraää-

nien pelätään aiheuttavan myös oireita, kuten verenpaineen nousua, paineen tunnetta korvissa ja 

tinnitusta. Asukkaiden mukaan toisissa tuulivoimakohteissa asukkaat ovat joutuneet muuttamaan 

pois juuri tuulivoimalan aiheuttamien univaikeuksien ja päänsäryn vuoksi. Tonttien arvon alueella 

pelätäänkin tämän vuoksi laskevan. Asukkaiden mielestä tuulivoimalaa ei saisi sijoittaa neljää kilo-

metriä lähemmäs asutusta. Asukkaiden mukaan infraäänet tulisi arvioida ja melumallinnus toteut-

taa uudelleen. Melun kohdalla erityisesti yhteisvaikutukset muiden toimintojen kanssa tulisi huomi-

oida.  

 

Ympäristörasitteista kärsivälle alueelle ei kannata sijoittaa lisää asutusta 

Asukkaat kokevat kärsivänsä jo nyt useista ympäristörasitteista alueella. Haittoja aiheutuu murs-

kaukseen liittyvästä melusta ja pölyhaitoista, maankäsittelystä ja biojätteen aiheuttamasta hajusta. 

Jatkuvien uusien rasitteiden koetaan käyvän asukkaiden mielen päälle. Moottoritien melun vuoksi 

alueella ollaan jo melun suhteen raja-arvoilla ja tuulivoiman tuoman lisäyksen pelätään vievän arvot 

yli asetettujen rajojen. Tuulivoimalan pelätään myös levittävän alueen hajuja, pölyjä ja terveydelle 

haitallisia päästöjä. Haitallisia päästöjä pelätään syntyvän Fortumin suunnittelusta lämpölaitok-

sesta. Asukkaiden mielestä selvityksissä ei ole huomioitu riittävästi tulevan laitoksen ja tuulivoima-

lan yhteyttä päästöjen leviämiseen. (Lisäys 12.8.2021: Fortumin lämpölaitosta ei toteuteta alueelle. 

Suunnitellun lämpölaitoksen päästöt kuitenkin askarruttivat osallistujia vielä keväällä 2021 asukas-

tilaisuuden yhteydessä.) 

 

Asukkaiden mukaan myös Ämmässuon alueen läheisyyteen suunniteltu Espoo–Salo-oikorata lisäisi 

alueen melua. Espoon kyseiseen kulmaan on suunnitteilla paljon muutoksia, jotka koetaan pääasi-

assa rasitteina. Pohjois- ja Keski-Espoon suunnitteilla oleva yleiskaava toisi alueelle tuhansittain 

uusia asukkaita. Asukkaiden mukaan on syytä pohtia, mitä keskelle tiivistyvää asutusta sijoitetaan. 

Histan alueen suunnittelu tulisi asukkaiden mielestä lopettaa, mikäli tuulivoimala toteutuu.  

 

Alueella liikkuu asukkaiden mukaan paljon metsäneläimiä, kuten hirviä ja peuroja, minkä vuoksi 

asukkaita pohdituttaa se, millaisia vaikutuksia tuulivoimala aiheuttaisi eläimistölle. Tuulivoimalan 

vaikutuksista linnustoon ja sen reitteihin oltiin huolissaan. Alueella kerrottiin olevan paljon lintuja, 

mm. joutsenia, kotka ja merikotka. Palautteen mukaan ympäristöselvitys vähättelee luontoon koh-

distuvia vaikutuksia. Myös maisemallisia vaikutuksia Nuuksioon ja muuhun ympäröivään alueeseen 

on palautteen mukaan vähätelty ympäristövaikutusten arvioinneissa. 

 

Myös Sitowisen 2019 toteuttamassa yleiskaavaehdotuksen Ämmässuo–Kulmakorpi vaikutus-

tenarvioinnissa asukkaat tuovat esiin hyvin samankaltaisia haittoja ja pelkoja: alueen kehittyminen 

koetaan kielteiseksi ja lisääntyvän toiminnan koetaan tuovan uusia viihtyvyyshaittoja alueelle. Äm-

mässuon toimintojen todetaan vaikuttavan asuinalueiden imagoon ja kiinteistöjen arvoon. 

 

Ämmässuon–Kulmakorven aluetta koskevissa sidosryhmätilaisuuksissa asukkaat ovat tuoneet esiin 

hajuhaitat. Koetut hajuhaitat voivat olla seurausta Ämmässuon jätteenkäsittelyprosesseista, josta 

usein syntyy erilaisia hajuja. Lähialueiden asukkaat ovat esittäneet huolensa siitä, että tuulivoima 

voisi lisätä hajujen leviämistä alueella, minkä vuoksi hajujen leviäminen alueella tulisi mallintaa. 
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6.11.4 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset 

Hankkeen mahdolliset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat lä-

hinnä melusta, välkkeestä ja maisemavaikutuksista sekä hankkeen herättämistä huolista ja pe-

loista. Suunnittelualueen melu-, välke- ja maisemavaikutuksia on tarkemmin kuvattu kyseisten vai-

kutusarviointien yhteydessä edellä. 

 

Asumisviihtyvyys 

Meluarvioinnin (luku 6.5.) mukaan tuulivoimalan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso lähimpien 

asuinrakennusten, loma-asuntojen ja kaava-alueiden kohdalla jää siis merkityksettömän pieneksi 

ja aiheutunut melu peittyy alueen muuhun taustameluun. Yöaikana tuulivoimalan ääni saattaa olla 

kuultavissa joissain olosuhteissa Ämmässuon etelä- ja lounaispuolella, muttei läheskään aina eikä 

asuinrakennusten tai loma-asuntojen pihamailla. Muilla suunnilla tuulivoimalan ääni peittyy käytän-

nössä aina liikenteen melun alle myös yöaikaan. Asukkaat kuitenkin pelkäävät, että meluhaittaa 

asukkaille syntyy. He eivät luota arviointeihin, kun aiemmissakin hankkeissa haitat on arvioitu etu-

käteen liian pieniksi. Tuulivoimalan ääni eroaa muista alueen melulähteistä, joten silloin kun se 

kuuluu, se voidaan kokea häiritsevänä, vaikkei voimakas olisikaan. 

 

Toimivat tuulivoimalat voivat aiheuttaa myös liikkuvaa varjoa eli välkettä ympäristöönsä, kun au-

ringon säteet suuntautuvat tuulivoimalan lapojen takaa. Välkemallinnuksen (kappale 6.6.) mukaan 

välkettä saattaa esiintyä Kolmperän asuinalueen kaakkoislaidan rakennusten kohdalla sekä joiden-

kin yksittäisten asuin- ja lomarakennusten kohdalla Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen koillis- 

ja lounaispuolella. Välkemäärä ei kuitenkaan ylitä yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla 

ohjearvona käytettyä 8 tuntia vuodessa vaan on mallinnuksen mukaan enimmillään Råbackan suun-

nalla vajaa 4 tuntia/vuosi ja Kolmperän asuinalueella 54 min/vuosi. Pienikin määrä välkettä voi 

kuitenkin haitata näiden asuin- ja lomakiinteistöjen viihtyisyyttä. Tuulivoimalan välke on ihan uu-

denlainen ilmiö, johon ei ole totuttu. Mielipiteenjättäjät pelkäävät välkevaikutuksenkin olevan arvi-

oinnissa esitettyä suurempi. He pelkäävät, että alueen monet vesistöt heijastavat ääntä ja välkettä 

laajemmallekin. 

 

Suunniteltu tuulivoimala näkyy Ämmässuon lähiympäristön lisäksi kauempana avoimille pelto- ja 

vesialueille ja paikoin niiden laitojen asutukselle. Esimerkiksi Nupurin järvelle ja Loojärvelle tuuli-

voimalan lavat näkyvät metsänrajan yläpuolella. Metsäisiltä taajama-asutusalueilta tuulivoimala ei 

ole juurikaan nähtävissä. Näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimala ei tule näkymään alueen loma-

asunnoille. Pimeään aikaan tuulivoimalan lentoestevalaistus voi näkyä selvästi lähimaisemassa ja 

myös kauempaa. Tuulivoimalan näkyminen sekä erityisesti lentoestevalot muuttavat lähiympäris-

tön maisemaa ja luonnetta. Ne voivat näin heikentää asumisviihtyvyyttä. Vaikutukset ovat toden-

näköisesti voimakkaimmillaan heti rakentamisen jälkeen, jolloin tuulivoimala ilmaantuu uutena 

maisemaan. Myös asukkaiden näkökulmasta tuulivoimala aiheuttanee eniten ärtymystä nykyisessä 

suunnitteluvaiheessa ja heti rakentamisen jälkeen.  

 

Virkistys 

Tuulivoimala sijoittuu teollisuusalueelle, jolla ei nykyisinkään voi vapaasti liikkua, joten se ei muuta 

ihmisten liikkumismahdollisuuksia. Näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimala ei näy ulkoiluun käyte-

tyn Svartbäckträsket-järven läheisyydessä, mutta Kvarnträsk- ja Halujärven rannoille tuulivoimalan 

yläosa tulee näkymään sekä hevostilan lähipelloille ja osin eteläpuolen ulkoilureiteille. Näin ollen 

tuulivoimala muuttaa joiltakin osin maisemaa asukkaiden ulkoilualueella. Liikkumiskokemuksiin 

korkean tuulivoimalan läsnäolo voi tuoda muutoksia, riippuen erityisesti siitä, kuinka lähellä tuuli-

voimalaa liikutaan, miten tuulivoimala näkökentässä suuntautuu ja miten se on nähtävissä tai kuul-

tavissa. 
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Tuulivoimala tulee vaikuttamaan noin kilometrin etäisyydellä sijaitsevan Fagerängin hevostallin ar-

keen. Näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimala näkyy tallin ympäristössä, erityisesti avoimilla pel-

loilla. Hevoset voivat reagoida tuulivoimalan siipien aiheuttamiin varjoihin ja heijastumiin ulkona 

liikkuessaan. Varsinkin alkuvaiheessa tämä voi lisätä maastoratsastuksen riskejä niillä tuulivoima-

lan itäpuoleisilla reiteillä, joille välkevaikutukset ulottuvat (kuva 6-33). Välkemallinnuksen mukaan 

hevostallin välittömässä läheisyydessä ei kuitenkaan ilmene välkettä. Yllättävät äänet pelästyttävät 

hevosia, mutta ne tottuvat yleensä helposti tasaiseen meluun, esim. lentokenttien lähellä asuvilla 

hevosilla ei ole havaittu ongelmia tottua ympäristöön. Tuulivoimalat eivät aiheuta yllättäviä ääniä, 

kuten esimerkiksi liikenne. Tuulivoima-alueen melumallinnuksen perusteella hevostilan kohdalla 

keskiäänitasot jäävät alle terveydensuojelemiseksi asetettujen pysyvän asutuksen ja loma-asutuk-

sen valtioneuvoston päivä- (45 dB) ja yöajan (40 dB) ohjearvojen. Valtioneuvoston asetuksessa 

(588/2010) hevosen suojelusta 4 § määrätään, ettei hevonen saa olla jatkuvasti alttiina melulle, 

joka ylittää 65 dB. British Horse Society (BHS) suosittaa vuonna 2015 julkaistussa tiedotteessaan, 

että hevosten käyttämien ratsastus- ja muiden reittien ja tuulivoimalaitosten välinen vähim-

mäisetäisyys on 200 m tai 3 kertaa tuulivoimalan maksimikorkeus.   

 

Huolet ja pelot 

Asiantuntijoiden vaikutusarviontien mukaan tuulivoimalasta olisi vain vähäistä melu-, välke- ja mai-

semahaittaa lähialueen asukkaille ja virkistyskäyttäjille. Asukkaat ovat kuitenkin huolissaan siitä, 

että haitat olisivat arvioitua suuremmat. Erityisesti he nostivat esille melu- ja infraäänivaikutukset. 

Asukkaita huolettaa mm. se, että tuulivoimala osaltaan lisää rakennuksiin jo nyt vaadittavia lisä-

kustannuksia aiheuttavia melusuojauksia, ja että lähiympäristön kiinteistöjen arvon laskee tuulivoi-

malan rakentamisen seurauksena. Ihmisiin kohdistuvien haittojen lisäksi asukkaat olivat huolissaan 

tuulivoimalan haitoista linnuille ja muille eläimille. Tuulivoimalahankkeen aiheuttamat huolet hei-

kentävät asukkaiden asumisviihtyvyyttä erityisesti hankkeen suunnittelun aikana. Huolet ovat 

hankkeen sosiaalisia vaikutuksia riippumatta siitä, onko niihin objektiivisen tarkastelun perusteella 

aihetta vai ei. 

 

Asukkaiden mukaan tuulivoimalan suunnitteluun liittyvä tiedotus on ollut puutteellista. Tämän 

vuoksi jatkosuunnittelussa ja mahdollisessa rakennusvaiheessa on tärkeää panostaa avoimeen tie-

dottamiseen epätietoisuuteen liittyvien haittojen vähentämiseksi. Asukkaita kiinnosti myös mahdol-

lisuus hyötyä tuulivoimalasta. Asukkaat ovat ehdottaneet, että haittoja kompensoivana ehdotuk-

sena HSY voisi selvittää mallia, jossa haitoista kärsivät lähiasukkaat voisivat saada edullisemmin 

tuulivoimalan tuottamaa energiasta. 

 

Vaikutukset rakentamisen aikana 

Rakentamisen aikana hankkeen vaikutukset muodostuvat mm. maarakennustöistä, muista raken-

nustöistä ja alueelle kohdistuvista kuljetuksista. Rakentamisesta aiheutuva raskaan liikenteen mää-

rän kasvu on Turunväylän, Ämmässuontien ja Nupurintien liikennemääriin verrattuna vähäinen (lii-

kennevaikutukset luku 6.4.2). Rakentaminen aiheuttaa lyhytaikaisesti lisää melua Ämmässuon ym-

päristöön, mutta on normaaliin rakentamismeluun verrattavaa. Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

ovat suuruudeltaan vähäisiä. 

6.11.5 Yhteisvaikutukset 

 

Asukkaiden näkökulma alueen yhteisvaikutuksista poikkeaa asiantuntijoiden näkökulmasta. Asuk-

kaiden kokemuksissa Ämmässuon–Kulmakorven alueen toimintojen vaikutukset havaitaan ja koe-

taan kokonaisuutena. Vaikutusarvioinneissa taas yhteisvaikutuksia tarkastellaan tietyn hankkeen 

näkökulmasta, jolloin arvioinnissa ei ole mukana kaikki mahdolliset vaikutukset, joita alueen toi-

minnot synnyttävät. 
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Asumisviihtyvyys 

Tuulivoimalan aiheuttama melutaso on niin alhainen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimin-

noista ja liikenteestä aiheutuvaan meluun nähden, että tuulivoimalla ole käytännössä lainkaan vai-

kutusta päiväajan melutilanteeseen Ämmässuon ympäristössä. Alueella, missä tuulivoimalan melu 

olisi kuultavissa, alueen muiden melulähteiden äänitasot ovat yli 20 dB tuulivoimalan melua suu-

rempia ja peittävät sen äänet alleen. Yöllä melua aiheuttavat tuulivoimalan lisäksi vilkas valtatien 

1 ja Nupurintien liikenne. Asuin- ja lomarakennusten yöaikaiset melutasot jäävät kuitenkin alle 

yöajan ohjearvojen alueen nykyiset ja tiedossa olevat toiminnat huomioiden.  

 

Tuulivoimala lisää siis vähän alueen kokonaismelutasoa, joka ei kasva yli ohjearvojen, mutta lähi-

alueiden asukkaat voivat silti kokea melun lisääntymisen häiritsevänä, vaikka viralliset ohjearvot 

eivät ylittyisikään. Varsinkin yöllä tuulivoimalan ääni voi erottua muista äänistä, jolloin se voidaan 

kokea häiritsevänä. Tuulivoimalan äänen kokeminen on hyvin subjektiivista. Tuulivoimalan melun 

häiritsevyyttä selittää tutkimusten mukaan mm. tuulivoimalan näkyminen omaan asuinpaikkaan, 

asenteet tuulivoimalavaikutuksia kohtaan ja odotukset asuinalueen rauhallisuuden suhteen (Han-

gisto 2014). 

 

Ämmässuon–Kulmakorven alueen muut toiminnot ja suunniteltu tuulivoimala eivät juuri näy muu-

tamia poikkeuksia lukuun ottamatta samanaikaisesti sellaisille avoimille tai näkymiltään tärkeille 

alueille, joille voisi aiheutua yhteisvaikutuksia. Kulttuuriarvoille ei aiheudu mainittavia yhteisvaiku-

tuksia.  

 

Tuulivoimala itsessään ei synnytä ilma- tai hajupäästöjä, mutta lähialueiden asukkaat ovat esittä-

neet huolensa siitä, että tuulivoima voisi lisätä alueen muista toiminnoista syntyvien hajujen leviä-

mistä ympäristössä. Ilmanlaatuarvioinnissa (luku 6.7) kerrotaan, ettei tuulivoimalan toiminta 

muuta tuulen suuntaa voimalan kohdalla, joten hajut eivät lähde leviämään muuhun suuntaan kuin 

ne olisivat muutoinkin leviämässä. Tuulivoimalan toiminta ei arvion mukaan vaikuta alueella esiin-

tyvien hajupäästöjen tai muiden ilmapäästöjen leviämiseen ja esiintymiseen. Näin ollen yhteisvai-

kutuksia ei muodostu. 

 

Huolet ja pelot 

Ämmässuon ja Kulmakorven alueilla on toiminnassa ja suunnittelutasolla lukuisia hankkeita (ks. 

kartta luku 4). Lähialueiden asukkaat kokevat haittavaikutuksia alueen nykyisistä toiminnoista ja 

myös suunnitellut toiminnot aiheuttavat huolta ja pelkoa. Asukkaiden mukaan heidän kestokykynsä 

Ämmässuon hankkeita ja HSY:n toimintaa kohtaan alkaa olla äärirajoilla. Huolilla ja peloilla sekä 

nyt koetuilla haittavaikutuksilla (melu, pöly, haju) on merkitystä asukkaiden koettuun asumisviih-

tyvyyteen. Hankkeen vastustus tuo ihmisiä yhteen, mutta hanke vaikuttaa kielteisesti paikallisiden-

titeettiin. Alueen pelätään muuttuvan Ämmässuon nykyisten ja tulevien hankkeiden myötä imagol-

taan heikoksi ja jopa asuinkelvottomaksi, minkä seurauksena voi joutua muuttamaan pois alueelta. 

Lähialueen kiinteistöjen arvon pelätään laskevan.  

 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin käsikirjan (Kauppinen & Tähtinen 2003, Sosiaali- ja 

terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) mukaan huoli ja epävarmuus voivat liittyä sekä tunte-

mattomaksi koettuun uhkaan että tietoon mahdollisista tai todennäköisistä vaikutuksista. Siten 

asukkaiden pelko ja muutosvastarinta eivät välttämättä liity vain oman edun puolustamiseen, vaan 

taustalla voi olla myös monipuolinen tieto paikallisista olosuhteista, riskeistä ja mahdollisuuksista. 

Myös huolen seuraukset yksilöön ja yhteisöön ovat riippumattomia siitä, onko pelkoon objektiivisen 

tarkastelun perusteella aihetta vai ei.  
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Yksilötasolla huoli ja epävarmuus heikentävät viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Etenkin pitkäkestoisena 

huoli voi aiheuttaa stressiä ja jopa fyysisiä terveysongelmia. Vaikutukset kohdistuvat usein voimak-

kaimmin muita heikommassa asemassa oleviin. Yhteisön kannalta huoli ja epävarmuus voivat toi-

mia joko yhdistävänä tai erottavana tekijänä. Organisoituneen vastarinnan syntyminen voi yhdistää 

yhteisöä, mutta asukkaiden väliset erimielisyydet taas voivat hajaannuttaa sitä.  

 

Epävarmuus ja huoli syntyvät kollektiivisesti, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yhteisön muiden 

jäsenten kanssa. Käsitykset ja mielikuvat eivät heijasta vain yksilön näkemystä. Ne muotoutuvat 

myös sen perusteella, missä valossa asiaa käsitellään julkisuudessa ja yhteisön keskuudessa. Ih-

miset voivat myös muuttaa käsityksiään hankkeen aikanakin, esimerkiksi vuorovaikutuksen, vai-

kutusarviointien tulosten tai hankkeesta riippumattomien uutisten tai tapahtumien perusteella. So-

siaaliset vaikutukset ovat siis osin sidoksissa arvioinnin ajankohtaan.  

 

Elinolot ja viihtyvyys -vaikutuksen merkittävyys 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Enintään parin kilometrin etäisyydellä tuulivoimalasta asuvien tai lomailevien sekä herkkien kohtei-

den määrä on vähäinen, mutta välittömässä läheisyydessä sijaitsee Kulmakorven ja Ämmässuon 

työpaikka-alueet. Suunnittelualueen välittömässä lähiympäristössä on meluisaa jätteenkäsittely-, 

murskaus- ja maanläjitystoimintaa. Kauempana risteilee ulkoilureittejä ja voimalan näkyvyysalu-

eella on isompiakin asutusalueita. Suunnittelualueen herkkyys arvioitiin kohtalaiseksi. 

 

Muutoksen suuruus 

Tuulivoimalahankkeen vaikutus: Tuulivoimala heikentää vähän asumisviihtyvyyttä muuttamalla 

monin paikoin maisemaa, aiheuttamalla välkettä Kolmperän kaakkoislaidalla sekä koillis- ja lou-

naispuolella yksittäisillä asuin- ja lomarakennuksilla sekä lisäämällä hieman yöaikaista keskiäänita-

soa välittömästi tuulivoimalan läheisyydessä ja sen etelä ja lounaispuolella. Tuulivoimala kuuluu ja 

näkyy laajimmin öisin (lentoestevalot). Tuulivoimala voi heikentää lähiympäristön ulkoilureittien ja 

-kohteiden virkistysarvoa sekä haitata Fagerängin hevostallin ratsastustoimintaa. Asukkaat ovat 

huolissaan siitä, että tuulivoimalan haitat olisivat arvioitua suuremmat. Asuinalueiden imagon pe-

lätään heikkenevän Ämmässuon nykyisten ja tulevien hankkeiden myötä. Tuulivoimalahankkeen 

aiheuttamat huolet heikentävät asukkaiden asumisviihtyvyyttä erityisesti hankkeen suunnittelun 

aikana. Hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruus nykytilanteeseen verrattuna arvioitiin vä-

häiseksi kielteiseksi. 

 

Yhteisvaikutukset: Tuulivoimala heikentää vähän asumisviihtyvyyttä aiheuttamalla huolia yhteis-

vaikutuksista ja lisäämällä mahdollisesti yöaikaan hieman kokonaismelutasoa tuulivoimalan välit-

tömässä läheisyydessä sekä sen etelä- ja lounaispuoleisilla alueilla. Asukkaat ovat huolissaan siitä, 

että tuulivoimalan haitat olisivat arvioitua suuremmat. Asuinalueiden imagon pelätään heikkenevän 

Ämmässuon nykyisten ja tulevien hankkeiden myötä. Hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruus 

nykytilanteeseen verrattuna arvioitiin vähäiseksi kielteiseksi. 

 

Vaikutuksen merkittävyys on vähäinen kielteinen. 
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6.12 Terveysvaikutukset  

 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Nykytilanne Suunnitellun tuulivoimalan alueella sijaitsee Ämmässuon ja Kulmakorven pysyviä toi-

mistotiloja, joissa työskentelee noin 30-40 henkilöä. Tämän lisäksi alueella sijaitsee 

työpisteitä, joissa työskennellään epäsäännöllisesti lyhytkestoisia aikoja. 

Tuulivoimalahank-

keen vaikutus 

Tuulivoimalan sijoittuminen toimistotilojen läheisyyteen altistaa työntekijät tuulivoi-

malasta peräisin olevalle meluvaikutukselle ja välkkeelle. Mallinnusten perusteella 

melu- ja välkevaikutukset jäävät kaikki alle määritettyjen ohje- ja suositusarvojen. 

Näin ollen tuulivoimalasta ei arvioida aiheutuvan ihmisten terveydelle haitallisia vai-

kutuksia. 

Yhteisvaikutukset Hankkeesta ei arvioida syntyvän ihmisten terveydelle haitallisia yhteisvaikutuksia. 

 

6.12.1 Nykytila 

Ämmässuon ja Kulmakorven hankealueella on useita toimijoita, joiden työntekijät oleskelevat toi-

mistorakennuksissa säännöllisesti. Toimijoiden määrät on esitetty tarkemmin luvussa 4.1. sekä 

suunnitellut toiminnot luvussa 4.2. Tämän lisäksi alueella sijaitsee alueita, joissa työntekijät oles-

kelevat epäsäännöllisesti lyhyempiä aikoja kerrallaan 

6.12.2 Tuulivoimalahankkeen vaikutukset 

Vaikutuksia on tässä arvioitu välkkeen, melun ja infraäänien kannalta. Selvityksessä vaikutuskoh-

teiksi määritettiin ne kohteet, joissa on joko toimistotilaa tai muutoin pysyvämmin miehitettyjä toi-

mistotyyppisiä työtiloja. Lisäksi kohteessa tuli olla kyseisen tilan ikkunoita voimalan suuntaan, jotta 

voimalasta syntyvä välkevaikutus voisi olla mahdollinen. Tähän vaikutusalueeseen kuuluvat kohteet 

on esitetty kuvassa 6-38. 

Muutoksen suuruus 
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Kuva 6-38. Melu- ja välkevaikutuksen tarkastelukohteet.  
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6.12.3 Yhteisvaikutukset 

6.12.3.1 Meluvaikutukset 

Tuulivoimalasta syntyvää melua arvioitiin melumallinnuksen avulla. Melumallinnus tehtiin noudat-

tamalla Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” ra-

portin mukaisia menettelyjä. Reseptoripistekohtaisessa keskiäänitasojen mallinnuksessa on käy-

tetty ISO 9613-2 -laskentamallia. Pienitaajuisen melun laskenta tehtiin YM:n ohjeistuksen 2/2014 

mukaisesti erillislaskentana DSO 1284 laskentamenetelmällä. Rakennusten sisälle aiheutuvia pien-

taajuisia melutasoja arvioitiin Turun ammattikorkeakoulun tekemässä ”The sound insula-

tion of façades at frequencies 5–5000 Hz, Keränen et. al.” tutkimuksessa esitettyjen pientalojen 

julkisivun ilmaäänen eristävyysarvojen avulla.  

 

Melun keskiäänitasot 

Toimistotiloille ei ole annettu erillistä ohjearvoa tuulivoimalan melusta sisällä tai ulkona.  

  

Valtioneuvoston päätös 993/92 yleisistä melutason ohjearvoista edellyttää, että ulkoa kantautuva 

melu toimistohuoneissa ei saa ylittää 45 dB (päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22). Rakennusten akus-

tisesta luokituksesta annettu standardi SFS 5907 suosittaa ulkopuolisten äänilähteiden aiheuttaman 

äänitason ohjearvoksi toimistoissa 40 dB (akustinen luokka C, päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22).  

 

Työntekijöiden melualtistumisen alin toimenpideraja on 80 dB, 8-tunnin keskimääräisenä altistumi-

sena (Valtioneuvoston asetus 85/2005 työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaa-

roilta). Tuulivoimalan juurella melutaso on tyypillisesti enimmillään noin 65-70 dB, joten kuulon-

suojauksen raja-arvo ei ole uhattuna.  

 

Tuulivoimalasta syntyvä meluvaikutus on mallinnettu jokaisen toimistotiloja sisältävän rakennuksen 

kohdalle sen ulkopuolelle. Sisälle kantautuvan melun osalta on arvioitu, että rakennuksen julkisivu 

vaimentaa tuulivoimalan A-taajuuspainotettua kokonaismelua vähintään 20 dB (taulukko 6-1).  

Taulukko 6-2. Tuulivoimalan aiheuttama A-taajuuspainotettu keskiäänitaso ulkona toimistotilojen kohdalla sekä 

arvioitu äänitaso sisällä.  

Tarkastelukohde  Tuulivoimalan mallin-
nettu keskiäänitaso ul-

kona, dB(A) 

Arvioitu rakennuk-
sen äänieristys kes-
kiäänitasoa vastaan, 

dB(A) 

Arvioitu tuulivoima-
lan äänitaso sisällä, 

dB(A) 

Kaasuvoimala  41,7 20 22 

Sortti-asema  34,8 20 15 

Toimisto1_1krs  34,7 20 15 

Toimisto1_2krs  35 20 15 

Toimisto2  35 20 15 

Tuleva_toimistotila  49,2 20 29 

Tuleva_toimistotila_Stena  49,4 20 29 

Vaaka-asema  36,3 20 16 

  
Arvion mukaan sisällä tutkituissa kohteissa suurin tuulivoimalasta aiheutuva melutaso jäisi alle 30 

dB, kun alin suositusarvo on 40 dB. Keskiäänitason suhteen voimalan melu siis jää selvästi alle 

suositusarvojen ja tällä perusteella ei aiheuta uhkaa työntekijöiden terveydelle.  
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Pienitaajuinen melu 

Pienitaajuiseksi meluksi määritellään melu, jota esiintyy taajuuskaistoilla 20 – 200 Hz. Pienitaajui-

selle melulle on määritetty ohjearvot Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015 (ns. 

asumisterveysasetus) asumiseen käytettäville tiloille, mutta vastaavaa ohjearvoa ei ole saatavilla 

toimistotiloille. Tässä on kuitenkin verrattu mallinnettuja tasoja asumiselle annettuihin arvoihin. 

  

Toimistorakennusten sisätiloihin mallinnetut tasot on esitetty kuvassa 6-39. Kuvassa on esi-

tetty myös asumiseen käytettävien tilojen toimenpideraja yöaikana. Päiväaikana toimenpide-

raja on 5 dB kuvassa esitettyä korkeampi.  

 

 
 
Kuva 6-39. Mallinnetut pienitaajuiset melutasot sisällä. Vertailukäyränä Asumisterveysasetuksen mukai-

nen toimenpideraja yöaikaiselle melulle asunnoissa. Päiväaikainen toimenpideraja on 5 dB korkeampi.  

  

Tulosten perusteella pienitaajuinen melu alittaa Asumisterveysasetuksen mukaisen asunnoissa so-

vellettavan yöaikaisen toimenpiderajan kaikissa tutkituissa kohteissa. Koska hankealueella ei ole 

asuntoja, vaan toimistotilaa, jota ei käytetä nukkumiseen, esitetyt toimenpiderajat eivät ole suo-

raan sovellettavissa, vaikka arvot ylittyisivätkin. Pienitaajuisen melun ensisijainen häiriövaikutus 

kohdistuu nukahtamiseen ja unen laatuun. Laskelman perusteella voidaan perustellusti arvioida, 

että tuulivoimalan pienitaajuinen melu ei aiheuta häiriötä tai uhkaa työntekijöiden terveydelle.   

 

Alueella on myös muita pienitaajuista melua aiheuttavia laitteita, kuten voimalaitos ja raskaita työ-

koneita. Näiden aiheuttamaa melua ei ole tässä tutkittu. Tarvittaessa nykyinen pienitaajuinen melu 

voidaan mitata kohteessa ennen tuulivoimalan käynnistymistä.  

6.12.3.2 Infraäänet 

 

Infraääniksi kutsutaan alle 20 hertsin (Hz) värähtelytaajuudella olevia ääniä. Sitä esiintyy kaikkialla 

luonnossa ja rakennetussa ympäristössä yhdessä kuuluvan äänen kanssa. Infraäänen voi aistia, jos 

äänenpainetaso on riittävän suuri. Eri selvityksissä määritettyjä havaitsemiskynnyksiä alle 100 Hz 

taajuuksilla on esitetty kuvassa 6-40 (Møller et al, 2004).  

 

20 Hz taajuudella alin havaitsemiskynnys on kuvan mukaan noin 60 dB ja 2 Hz taajuudella noin 

110 dB. 
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Kuva 6-40. Pienitaajuisen ja infraäänen havaitsemiskynnyksiä (Møller et al, 2004).  

  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi vuonna 2020 tutkimuksen ”Tuulivoimaloiden infraääni ja 

terveys” (Maijala ym., 2020). Tutkimuksessa selvitettiin mittauksin, kyselytutkimuksin ja kuunte-

lukokein tuulivoimaloiden infraäänien tasoja ja vaikutuksia. Mittauskohteina oli kaksi tuulivoima-

puistoa Suomessa, joissa molemmissa oli 17 kpl 3,0 tai 3,3 MW tuulivoimalaa. Mitatut koh-

teet (kaksi asuintaloa) sijaitsivat 1,5 ja 1,6 km etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Mittauksilla 

saadut infraäänitasot alittivat selvästi tunnetut havaitsemiskynnykset.  

 

Mittauksia yksittäisen voimalan aiheuttamista infraäänitasoista on julkaistu vähän tai ne ovat jo 

melko vanhoja. Ämmässuolla tutkitut kohteet sijaitsevat noin 200 – 900 m etäisyydellä suunnitel-

lusta voimalasta. Suomessa on mitattu 200 m etäisyydellä Salon Märynummessa voimalaitosta, 

jossa on Gamesan G128 -tyyppinen 5 MW:n voimala, puistossa näitä on yhteensä 3 kpl (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2017). Kuvassa 6-40 on esimerkki mittaustuloksesta, jossa näkyy pienitaajui-

sen melun tasot 0,1 – 20 Hz taajuuksilla. Melutasot vaihtelevat noin 65 - 73 dB välillä. Infraäänita-

sot ovat alle tunnettujen havaitsemiskynnysten. Esimerkiksi 2 Hz taajuudella mitattu keskiäänitaso 

on noin 67 dB, kun havaitsemiskynnys on alimmillaan 110 dB. Jos lisäksi oletetaan äänitason vaih-

teluksi 2 Hz taajuudella enimmillään 20 dB (arvioitu viitteen Maijala ym. 2020 tuloksista), voisi 

hetkellinen enimmäistaso 2 Hz taajuudella olla noin 87 dB. Myös tämä alittaa selvästi (yli 20 

dB) alimman havaitsemiskynnyksen 110 dB. Tällä perusteella arvioituna yhden voimalan aiheutta-

mat infraäänitasot 200 m etäisyydellä tuulivoimalasta jäävät tiedossa olevien havaitsemiskynnys-

ten alapuolelle. 
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Kuva 6-41. 200 m etäisyydellä mitattu keskiäänitaso >9 m/s tuulella, maalevymikrofoni  

  

Suomessa tehdyssä tuulivoiman terveysvaikutustutkimuksen (Maijala ym. 2020) johtopäätöksissä 

todetaan, että tutkimuksessa ei saatu näyttöä tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuk-

sista. Infraääniin liitettyä oireilua voi selittää tuulivoimaloiden kokeminen häiritseviksi ja niiden pi-

täminen terveysriskinä. Toisaalta on mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity tuulivoi-

maloiden infraääneen, tulkitaan niistä johtuviksi. Tulkintoihin vaikuttaa myös julkinen keskustelu 

haittavaikutuksista. Samankaltainen tulos on todettu myös tuoreessa THL:n tutkimuksessa (Turu-

nen et al, 2021). 

 

Maijalan ym. tutkimuksen kuuntelukokeissa käytetyt infraäänitasot olivat suurempia kuin Ämmäs-

suon voimalan arvioidaan aiheuttavan tutkituissa kohteissa. Tällä perusteella arvioidaan, että voi-

malan aiheuttamat infraäänitasot eivät nykyisen tietämyksen mukaan aiheuta työntekijöille ter-

veyshaittaa.  

6.12.3.3 Välkevaikutukset 

 

Tuulivoimalan aiheuttaman välkkeen esiintymistiheys tarkastelukohteissa laskettiin EMD WindPRO 

3.3 -ohjelman Shadow -moduulilla, joka laskee, kuinka usein ja minkälaisina jaksoina kohde on 

tuulivoimaloiden luoman liikkuvan varjon alaisena.  

 

Laskenta tehtiin ns. Real case -laskentana, vastaavalla tavalla kuin ympäristön asuinkohteiden väl-

kemallinnus.  

 

Välkkeelle ei ole Suomessa ohje- tai suositusarvoja työ- tai toimistotilojen osalta. Joissain maissa 

on annettu myös toimistotiloille suositusarvoja. Tuulivoimakonferenssissa v. 2017 esitetyssä selvi-

tyksessä (Koppen, E. et. al. International Legislation and Regulations for Wind Turbine Shadow 

Flicker Impact. 7th International Conference on Wind Turbine Noise Rotterdam – 2nd to 5th May 
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2017) käytiin läpi 16:a maassa sovellettavat välkkeen suositus- ja ohjearvot. Toimistoille oli an-

nettu ohjearvoja kolmessa maassa. Belgiassa (Flandersin alue) ohjearvo välkkeen esiintymi-

selle on 30 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä (Real case), ja Serbiassa samat arvot 500 

metrin etäisyydelle voimalasta. Saksassa sovelletaan toimistoille samaa ohjearvoa kuin asutukselle, 

eli 8 tuntia vuodessa (Real case). Suomessa asutukselle sovelletaan yleisimmin 8 tunnin aikaa (Real 

case).  

 

Mallinnetut välkkeen Real case -aikamäärät on esitetty taulukossa 6-1.  

Taulukko 6-3. Välkkeen esiintyminen tarkastelukohteissa Real case laskennalla, tuntia vuodessa.  

Tarkastelukohde  Tuntia/vuosi 
(Real case) 

Kaasuvoimala  29:22 

Sortti-asema  4:38 

Toimisto1_1krs  4:24 

Toimisto1_2krs  4:18 

Toimisto2  4:37 

Tuleva_toimistotila  0:00 

Tuleva_toimistotila_Stena  0:00 

Vaaka-asema  6:05 

  

Laskennan perusteella missään pisteessä ei ylitetä 30 tunnin vuotuista välkeaikaa, joka on suosi-

tuksena toimistotiloille Belgiassa ja Serbiassa. Myös asumiselle sovellettava 8 tunnin vuotuinen väl-

keaika alittuu kaikissa muissa pisteissä, paitsi kaasuvoimalan kohdalla.  

 

Yhteisvaikutukset 

 

Edellä esitetyn perusteella hankkeesta ei odoteta muodostuvan alueella työskentelevien ihmisten 

terveydelle haitallisia yhteisvaikutuksia tarkastelluissa kohteissa. 
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6.13 Riskit  

6.13.1 Tulipalo ja tulipaloheitteet 

Tulipaloa pidetään yleisesti toiseksi todennäköisempänä ympäristölle vaaraa aiheuttavana tuulivoi-

maloiden onnettomuustyyppinä heti lapaonnettomuuksien jälkeen. Global Wind Energy Council on 

arvioinut, että tuulivoimaloilla sattuu yksi tulipalo vuodessa noin 20 000 tuulivoimalaa kohden. Mi-

käli tuulivoimala palaa, on mahdollista, että maahan saakka leijailee esim. palavia lasikuituisen 

lavan osia. Tällöin on tarpeen estää tulipalon leviäminen lähellä oleviin rakenteisiin. Ämmässuon 

tapauksessa on hyvä huomata, että tuulivoimalan juuressa leviävän maastopalon uhka on vähäi-

nen, sillä tuulivoimala rakennetaan valmiiksi asfaltoidulle kentälle. Lähialueella ei kuitenkaan tulisi 

varastoida helposti syttyviä materiaaleja kuten haketta.   

Riskinhallintatoimenpiteet 

Riskienhallinnalla muodostetaan kokonaisnäkemys kohteen riskeistä ja riskinoton vaikutuksista 

sekä ennaltaehkäistään ja pienennetään tunnistettuja vaaroja turvaten toiminnan ja suunnittelun 

optimaalinen onnistuminen. Riskienhallinnan tavoitteena on havainnoida ehkäisevät ja korjaavat 

toimenpiteet riittävän varhain. Riskien tunnistamisella on tärkeä rooli toiminnan jatkosuunnittelussa 

ja turvallisen toiminnan varmistamisessa. 

 
Tuulivoimala varustellaan niin, että riskit liittyen tulipaloihin tai jäänheittoon on mahdollista mini-

moida. Palotilanteessa toimitaan poistumis- ja pelastustiesuunnitelman mukaisesti. Paloturvalli-

suutta parannetaan rakenteiden materiaalivalinnoista lähtien, ja mahdollisimman suuri osa tuuli-

voimalan rakenteista on valmistettu palamattomasta ja paloa hidastavasta materiaalista. Tuulivoi-

malassa ei myöskään säilytetä mitään ylimääräistä syttyvää materiaalia ja tuulivoimala pidetään 

siistinä. Koska salamat iskevät helposti tuulivoimaloihin, tuulivoimalan lavat ja konehuone on va-

rustettu ukkosenjohdattimin, jotka johtavat virran turvallisesti eristettynä maahan. Tuulivoimaloi-

hin asennettava automatiikka havaitsee mahdollisista salamaniskuista aiheutuneet viat. Tuulivoi-

malat ja niiden maadoitukset tarkistetaan ja huolletaan säännöllisin väliajoin.  Tuulivoimaloiden 

määräaikaishuollot suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti ja tuulivoimalassa työskentelee aina 

vähintään kaksi henkilöä riskien minimoimiseksi. 

 

Tuulivoimalat on varustettu useammalla osittain päällekkäisellä turvallisuusjärjestelmällä. Tuulivoi-

malan sähköjärjestelmä on varustettu ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojauksilla. Tuulivoimalan 

30 kV sähkökojeistot, taajuusmuuttajat ja muut sähkökojeistot on varustettu kojeiston sisäisillä 

antureilla (mm. lämpötila-anturit), jotka hälytyksen annettuaan johtavat tuulivoimalan välittömään 

automaattiseen pysäyttämiseen. Tuulivoimalan generaattori, vaihdelaatikko ja päälaakerit ovat va-

rustettuja lämpötila-anturein. Tuulivoimalan ohjausjärjestelmä pysäyttää voimalan automaattisesti 

välittömästi, jos esiasetettu lämpötilan raja arvo ylitetään. Voimala on varustettu palonilmaisimilla. 

Voimalan Topbox sähkö- ja ohjauskaappi, konvertterikaappi ja päämuuntaja on varustettu palon-

sammutusyksiköllä.  

 

Tuulivoimalan käytönaikaisia riskejä minimoidaan keskeytyksettömän (24/7) valvonnan avulla val-

vomosta käsin, eikä koehuoneessa ole henkilöitä roottorin pyöriessä. Tuulivoimaloiden käytöstä, 

huollosta ja sähkötöistä vastaa asianmukaisen pelastautumis- ja käyttökoulutuksen saaneet henki-

löt. Myös tuulivoimalat ja tuulivoimalan tuottama data, kuten esimerkiksi lämpötilat, tarkastetaan 

kolmannen osapuolen toimesta säännöllisin väliajoin. 

 

Paloilmaisimet 

Tuulivoimala varustetaan paloilmaisimilla, jotka havaitessaan tulipalosta muodostuvan savun py-

säyttävät tuulivoimalan, katkaisevat sen virransyötön sekä antavat hälytyksen tuulivoimalan käy-

töstä huolehtivaan valvomoon sekä visuaalisen ja äänihälytyksen tuulivoimalassa.  
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Kolmella kontaktihenkilöllä saavutetaan riittävä redundanttisuus, jotta voidaan varmistaa, että hä-

täviesti voidaan toimittaa välittömästi eteenpäin. Valvomo soittaa seuraavalle henkilölle, mikäli 

henkilö ei vastaa puheluun. Henkilö, joka vastaa puheluun, soittaa heti hätäkeskukseen (112) val-

vomon antaman ohjeistuksen mukaisesti sekä ilmoittaa tuulivoimapuiston omistajalle.   

 

Sähköasema on varustettu palonilmaisemalla, joka on yhteydessä SCADA-järjestelmään. Sähkö-

aseman kytkeminen pois sähköverkosta tulee organisoida Site Operation Managerin toimesta.  

 

Palonsammutusyksikkö  

Tuulivoimalan konehuone on varustettu palonsammutusyksiköllä. Sammutusyksiköt on sijoitettu 

paloturvallisuuden kannalta tärkeimpien yksiköiden yhteyteen, eli Topbox sähkö- ja ohjauskaappiin 

sekä konvertterikaappiin. Mikäli yksikkö havaitsee tulipalon, niin järjestelmä sammuttaa palon pai-

kallisesti kaapin sisällä. Myös voimalan ohjausjärjestelmän tulipalohälytys käynnistää sammutus-

järjestelmän. Palon sammuttamiseen käytetään inertti kaasua (typpi), joka syrjäyttää kaapissa ha-

pen ja sammuttaa palon. Huoltohenkilöstö noudattaa sammutusjärjestelmällä varustetun kaapin 

ohjeistusta kytkemällä sammutusjärjestelmän pois päältä ennen kuin kaappi avataan. Tuulivoima-

laa varustetaan myös alkusammutuskalustolla.  

 

Poistumisjärjestelyt 
Tulipalotilanteessa ensisijainen hätäpoistumistie on tuulivoimalan tornissa sijaitsevat tikkaat. Niiden 

käytön estyessä, esimerkiksi tornin alaosassa syttyneen tulipalon vuoksi, käytetään konehuoneesta 

poistumiseen evakuointilaitetta, joka mahdollistaa turvallisen laskeutumisen konehuoneesta köy-

den varassa tuulivoimalan tornin ulkopuolella. Tuulivoimalan pako- ja pelastautumisreitit on mer-

kitty tuulivoimalaan ja ne on esitetty myös tuulivoimalaan sijoitetussa ohjetaulussa. 

 

Jokainen tuulivoimalassa muualla kuin maatasolla työskentelevä henkilö on kaikissa tilanteissa va-

rustautunut henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla, jotka varmistavat tikkaiden ja evakuointilaitteen 

turvallisen käytön. Kaikilla tuulivoimalassa työskentelevillä on oltava suoritettuna tuulivoimalaval-

mistajan hyväksymä evakuointikoulutus, joka on uusittava määrävälein.  

 

Käytönaikainen paloturvallisuus 

Tupakointi ja avotulen tekeminen ovat kiellettyjä itse tuulivoimalassa ja sen välittömässä läheisyy-

dessä. Myös tulitöiden tekeminen tuulivoimalassa tai sen välittömässä läheisyydessä vaatii aina 

kirjallisen määräaikaisen tulityöluvan. Tulityöluvan myöntäjällä sekä töiden suorittajalla on oltava 

voimassa oleva tulityökortti. 

 

Tuulivoimala on varustettu HÄTÄSEIS–painikkeella, joka pysäyttää tuulivoimalan roottorin pyörimi-

sen ja sähkön tuotannon sekä avaa hätäseispiirin. HÄTÄSEIS-painike pysäyttää roottorin ja voima-

linjan pyörimisen mahdollisimman nopeasti ja aktivoi hätäseispiirin.  

 

Sähköaseman paloturvallisuus  
Sähköasemalla noudatetaan sähköaseman turvallisuuskäytäntöjä ja työskentelevillä henkilöillä tu-

lee olla asianmukainen pätevyys ja sähkötyöluvat esim. suurjännitetyöt, käytön johtajan työlupa. 

Sähköasema varustetaan käsisammuttimella, ensiapuakaapilla sekä silmähuuhteella ja poistumis-

reitit merkitään valaistuin poistumisopastein.  

6.13.2 Jäänheittoriski 
Tuulivoimaloihin liittyy Suomen olosuhteissa aina jäävaara. Rakenteisiin voi kertyä jäätä, kun olo-

suhteet jään muodostumiselle ovat olemassa. Lapoihin ja muihin tuulivoimalan rakenteisiin kertynyt 

jää irtoaa rakenteesta viimeistään sulaessaan, jolloin se pudotessaan voi aiheuttaa vaaratilanteita 

ja vaurioita tuulivoimalan läheisyydessä liikkuville henkilöille, liikennevälineille, rakennuksille, ra-

kenteille ja laitteille. Jään syntymiseen vaaditaan tietyt olosuhteet: riittävän matala lämpötila (alle 

0 °C) ja korkea ilmankosteus.  
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Tuulivoimalan siivestä irtoavasta jäästä aiheutuvan onnettomuuden tapahtuminen edellyttää jään 

muodostumista, jäänkappaleiden irtoamista ja niiden putoamista tiettyyn kohtaan sekä henkilön, 

liikennevälineen, rakennuksen tms. sijaintia jään putoamiskohdassa. Näiden kaikkien asioiden/te-

kijöiden yhtäaikaisen tapahtumisen todennäköisyys on häviävän pieni. Käytännön kokemusten pe-

rusteella jään muodostuminen aiheuttaa vaaraa lähinnä sisämaan tykkylumialueella ja onnetto-

muuden riski näilläkin alueilla on todella pieni. Tykkylumialueen ulkopuolella tuulivoimaloiden la-

poihin muodostuu kokemusten perusteella ainoastaan ohut jääkerros, joka ei yleensä aiheuta on-

nettomuusriskiä vaan lähinnä tuotannollisia menetyksiä.  

 

Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa on laskettu todennäköisyyksiä tilanteissa, joissa tuulivoimalan 

lavasta irronnut jääpala osuu rakennukseen, tielle tai ihmiseen aiheuttaen henkilön kuoleman. Tut-

kimuksessa oli laskettu, että jääpala osuu keskimäärin rakennukseen kerran 62 500 vuodessa ai-

heuttaen kuoleman (100m2 rakennus 300 metrin päässä tuulivoimalasta). Jääpalan osuminen tielle 

(tie 200 metrin päässä voimalasta, 100 autoa ja autojen nopeus 60 km/h) aiheuttaen ihmisen kuo-

leman tapahtuu kerran 100 000 vuodessa. Irronnut jääpala voi aiheuttaa ihmisen kuoleman osues-

saan suoraan ihmiseen todennäköisyydellä kerran 500 vuodessa olettaen, että ihminen seisoo koko 

ajan 50–300 m:n päässä tuulivoimalasta. (LVM 2012) 

 

Esimerkkinä jäänheittoriskille voidaan käyttää niin ikään Etelä-Suomessa sijaitsevia Mussalon tuu-

livoimaloita, joissa ei ole havaittu jään lentämistä lavoista. Jos jäätä on muodostunut lapoihin, 

käynnistyy lapojen lämmitys ja roottori pysähtyy. Todennäköisin sää lapojen jäätymiselle Ämmäs-

suon hankkeessa on sen sijainti Etelä-Suomessa huomioiden kostea ja nollan molemmin puolin 

pysyttelevä lämpötila. Tällöin tuulivoimalan lapojen pintaan muodostuu ohutta jäätä. Sillä on vai-

kutusta lähinnä tuulivoimalan tuottoon, eikä se aiheuta turvallisuusriskien nousua kuten myös 

Etelä-Suomessa sijaitsevan Mussalon tuulivoimahankkeen kokemukset osoittavat.  

Riskinhallintatoimenpiteet 

Jäätilannetta on mahdollista seurata tuulivoimalan oman henkilökunnan lisäksi alueella toimiva 

vartiointiliikkeen puolesta. Mikäli jäävaara havaitaan, tehdään havaitusta jäästä ilmoitus valvo-

moon tai huolto-organisaatioon, josta voimala on mahdollista pysäyttää niin vaadittaessa. Myös 

alueen eri toimijat ja ulkopuoliset voivat ilmoittaa jäävaaratilanteista tuulivoimalan omistajalle tai 

vartiointiliikkeelle. Mikäli jäävaara havaitaan, vaaraa aiheuttavat voimalat voidaan tarvittaessa py-

säyttää. 

 

Kun jäävaara on havaittu ja voimalat pysäytetty, käydään jääriski todentamassa tuulivoimalalla. 

Mikäli jääriski on todellinen, pidetään voimalat pysähdyksissä, kunnes jääriski on poistunut. Jää-

vaaran vuoksi pysäytetty voimala käynnistetään vain paikan päällä suoritetun tarkastuksen jäl-

keen. Vaihtoehtoisesti tuulivoimalaa voidaan pitää käynnissä ja antaa jään poistua itsekseen, mi-

käli se voidaan tehdä turvallisesti.  

 

Voimalalla ja sen välittömässä läheisyydessä on käytettävä suojakypärää. Jäätilanne tarkastetaan 

turvallisen matkan etäisyydeltä ja tarvittaessa voimala pysäytetään, jolloin jäätilanne voidaan luo-

tettavasti varmistaa. Voimalan huolto-organisaatioilla on omat käytännöt, jolla jään aiheuttamaa 

riskiä minimoidaan.  

 

Voimalan ympärille on mahdollista asentaa aita ja lukollinen portti, joilla on mahdollista estää pääsy 

suoraan voimalan alapuolelle, jossa tippuvan jään riski on suurimmillaan. Alueelle voi myös sijoit-

taa kylttejä, joissa kielletään asiaton oleskelu tuulivoimalan läheisyydessä.  
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Voimalan läheisyyteen voidaan lisätä varoituskyltit ja –valot (kuva 6-42), joilla varoitetaan mah-

dollisesta jäävaarasta. Voimalaan on mahdollista asentaa jäätymisanturit, jotka ohjaavat varoitus-

kylttien yhteydessä olevia varoitusvaloja. Varoitusvalot syttyvät, kun jäätämisanturi havaitsee jää-

tävät olosuhteet. Alueella liikkuvat henkilöt osaavat siten varautua mahdolliseen vaaratilanteeseen.  

 

 

Kuva 6-42. Varoituskyltti ja valo. 

 

Kameravalvonta 

Tuulivoimala on mahdollista varustaa kameralla (kuva 6-43), jolla edistetään jään havaitsemista 

voimalan rakenteissa ja lavoissa. Valvomo saa reaaliaikaista kuvaa voimalasta, jolloin tilanteeseen 

voidaan reagoida nopeasti.  
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Kuva 6-43. Kuvaa voimalaan asennetusta kamerasta  

 

Jäätämisennuste 

Ruotsin meteorologiselta ja hydrologiselta instituutilta (SMHI) on mahdollista tilata jäätämisen-

nuste, jolla voidaan havainnoida mahdollista jääriskiä jo etukäteen. Jäätämisennusteen avulla jää-

täviin olosuhteisiin voidaan varautua ja seurantaa tehostaa. Lisäksi on mahdollista ohjata tuulivoi-

malan siipilämmitysjärjestelmää ko. tiedon avulla niin, että siipiin mahdollisesti kertyvää jäätä voi-

daan estää lämmittämällä siipiä jo etukäteen. 

 

Ohjeistus  

Varmistetaan, että valvomolla on selkeä kirjallinen toimintaohje, jota noudatetaan, kun jäävaara-

tilanne havaitaan. Laaditaan alueen toimijoille tietopaketti, jossa ohjeistetaan toiminta tilanteissa, 

joissa jään muodostuminen aiheuttaa riskin tuulivoimaloiden ympäristössä. 

 

Seuranta  

Kirjataan jäävaaratilanteet muistiin riittävällä tarkkuudella. 
- Voimala 

- Ajankohta 

- Sääolosuhteet – lämpötila, tuulen suunta ja nopeus 

- Merkitään kartalle havainnot pudonneesta jäästä  

 

Seurannan pohjalta laaditaan ja/tai tarkennetaan tarvittaessa turvallisuusohjeita ja käytäntöjä.   

 

Kävelykatokset 

Kulku voimala-alueella on mahdollista suojata kävelykatoksella. Alla esimerkkikuva suojakatok-

sesta, jossa kulku on suojattu keveämmällä rakenteella ja suojaverkolla (kuva 6-44).  
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Kuva 6-44. Esimerkki suojaavasta katoksesta (Vattenfall) 

 

Jäätymisen esto - lapalämmitys 

Tuulivoimalaan on mahdollista asentaa lapalämmitys, joka estää jään kertymisen voimalan lapoi-

hin, tai sulattaa lapaan jo kertyneen jään. Uusinta tekniikkaa on estää jään muodostuminen tur-

biinin lapoihin. Tämä on mahdollista turbiinin asennettavien sensoreiden avulla, jotka huomaavat 

otolliset olosuhteet jään kertymiselle, ja käynnistävät automaattisesti lapojen lämmityksen. Tämä 

tekniikka ei vaadi pysäytyksiä tai aiheuta muuten alhaisempia tuotantolukemia, ja säätää auto-

maattisesti lämmityksen tehoa ulkoilman olosuhteiden mukaan. Lämmitys ei kata koko lavan mit-

taa tai muita turbiinin osia, vaan se on keskitetty kriittisimpiin osiin voimalan lavasta, jossa se 

aiheuttaisi suurimmat tuotantotappiot ja josta putoava jää voisi mahdollisesti aiheuttaa vaaratilan-

teen.     

6.13.3 Tuulivoimalan osien irtoaminen tai kaatuminen 

Tuulivoimalan osien irtoaminen nykyaikaisissa voimaloissa on erittäin harvinaista. Vanhan tyyppi-

sissä voimaloissa, joissa käytettiin lavoissa kärkijarruja, riski osan sinkoutumiselle oli huomattavasti 

nykyistä suurempi. Tuulivoimala myös huolletaan säännöllisin väliajoin. Huoltojen yhteydessä var-

mistetaan tuulivoimaloiden osien kunto ja mahdollisiin ongelmiin reagoidaan välittömästi. Tuulivoi-

malan osan irtoamisen aiheuttama riski sen läheisyydessä olevilla toiminnoille on häviävän pieni.  

 

Tiettävästi missään ei ole tilastoitu tarkasti ja kattavasti kaikkia tuulivoimaloiden käytönaikaisia 

onnettomuuksia tai turvallisuuspoikkeamia. Lapaonnettomuuksia on mahdollista tarkastella tuuli-

voimaan kriittisesti suhtautuvan Caithness Windfarm Information Forum CWIF:n kokoamasta ai-

neistosta. Kyseinen CWIF:n kokoama aineisto on kuitenkin vain läpileikkaus tuulivoimaloihin liitty-

vistä onnettomuuksista, mutta on tämän selvitystyön tekohetkellä ainoa tiedossa oleva tuulivoima-

loihin liitetty onnettomuusaineisto. 

 

CWIF:n tilastojen mukaan tuulivoimaloiden lapaonnettomuuksia, joissa lapa tai sen osa on irronnut 

vuosina 2008–2013 (Syyskuuhun asti) on ollut 27 kappaletta. 12 tapauksesta on raportoitu lavan 

tai sen osan lentämä matka. CWIF:n tilastot tuulivoimaloista irronneiden lapojen tai lavan palasten 

lentämästä matkasta perustuvat usein silminnäkijähavaintoihin tai epävirallisiin raportteihin, eikä 

virallisiin raportteihin tai mittauksiin. Lisäksi tilastoissa ei usein kerrottu irtoavan kappaleen kokoa, 

joten tilastojen pohjalta tehtyjä oletuksia ei voida pitää ehdottomina, mutta ne antavat hyvän otan-

nan maailmalla tapahtuneista onnettomuuksista.  
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Suurimmassa osassa onnettomuuksista, joissa on raportoitu lavan tai sen palasen lentämä matka, 

on se ollut alle 50 metriä. Tapauksia, joissa lapa on lentänyt alle 50 metriä, on kahdeksan kappaletta 

ja näistä kuudessa tapauksessa lapa tai sen palanen on pudonnut suoraan alas tornin juureen. 

Tapauksia, joissa lapa tai sen osa on lentänyt 50–100 metriä on kaksi kappaletta. Etäisyys on ollut 

101–200 metriä niin ikään kahdessa tapauksessa. Tapauksia, joissa lapa tai sen palanen on lentänyt 

yli 200 metriä, ei ole raportoitu yhtään kappaletta. Voidaan todeta, että lavan tai sen osan lentä-

minen yli 200 metrin päähän ei ole käytännössä todennäköistä ja mahdollisessa onnettomuustilan-

teessa vaikutukset rajoittuvat tuulivoimalan välittömään läheisyyteen. 

 

Lavan tai siitä irronneen kappaleen lentämään matkaan vaikuttaa mm. kappaleen massa, muoto, 

nopeus irtoamishetkellä, lavan suuntautuminen irtoamishetkellä, irtoamisen vaatima voima sekä 

tuulen nopeus ja suunta, joten tuulivoimalasta irtoavan kappaleen lentorata on hyvin vaikea mää-

rittää. Laskelmissa joudutaan käyttämään lukuisia olettamia, mikä tekee niistä epäluotettavia. 

Tämä perustelee selvityksen keskittymisen käytännön kokemuksiin. 

 

Maailmalta tunnetaan myös yksittäisiä tapauksia, joissa tuulivoimala on rakenteellisen vian vuoksi 

kaatunut. Siksi suositellaan, että riskialttiita kohteita ei sijoiteta tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta 

vastaavan etäisyyden sisäpuolelle. 

6.13.4 Radio- ja TV-signaalit 

 

Radio-signaalit  

Tuulivoimalat vaikuttavat sekä liikenne- että viestintäverkkoon ja mahdollisesti radiotaajuuksien 

käyttöön pohjaavien viestintäverkkojen toimivuuteen. Tuulivoimalalla voi olla vähäisiä vaikutuksia 

lähes kaikkiin lähialueen radiojärjestelmiin. Tuulivoimarakentajan on tärkeää ilmoittaa rakentami-

sesta kaikille tiedossa oleville radiojärjestelmien käyttäjille rakennusalueen lähistöllä. Sopiva koor-

dinointietäisyys on noin 30 kilometriä. Yhteistyöllä eri tahojen kanssa pystytään ratkaisemaan en-

nakoiden mahdolliset viestintäverkkojen käytölle aiheutuvat haasteet, jotta häiriöitä ei pääsisi syn-

tymään.  

 

Tuulivoimaloiden vaikutukset ovat pahimmat mikroaaltotutkajärjestelmille, joita on Suomessa käy-

tössä meri- ja ilmaliikenteen ohjauksessa, meteorologiassa (Ilmatieteenlaitos), Rajavartiolaitok-

sessa ja Puolustusvoimien aluevalvonnassa.  

 

Tutkan herkkyys tuulivoiman häiriöille johtuu pääasiassa kahdesta syystä: 

- Tutkan käyttämät taajuudet vaimenevat paljon tuulipuiston läpi kulkiessaan, jolloin kan-

tama lyhenee. 

- Tutka toiminta perustuu heikkojen, usein liikkuvien maalien (kaikujen) tunnistamiseen. 

Tuulivoimalan liikkuvat roottorit aiheuttavat vastaanottimeen kaikuja, jotka tutka tulkitsee 

väärin.  

 

Mikäli Puolustusvoimat arvioi, että suunnitteilla oleva tuulipuisto saattaa vaikuttaa sen tutkajärjes-

telmiin, tuulivoimarakentaja tilaa selvityksen VTT:ltä hankeen vaikutuksista.  

 

Tuulivoiman vaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen tekijään:  

 

1. Vaimennus tuulivoimapuiston läpi kulkevalle signaalille  

Jos radiolähetin ja –vastaanotin sijaitsevat tuulivoimapuiston eri puolilla niin että radiosignaali jou-

tuu kulkemaan puiston läpi, aiheuttaa puisto vaimennusta signaalille. Vaimennuksen merkitys on 

suurin lähellä kuuluvuus - tai näkyvyysalueen rajaa, jolloin pienikin lisävaimennus huonontaa tai 

katkaisee yhteyden.  
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2. Heijastukset voimaloiden rungoista  

Aiemmin esitetyt vaimennukset koskevat signaalia, joka etenee suoraan näkösuoran suunnassa 

lähettimestä vastaanottimeen. Vaikka tuulivoima-alue olisikin jonkin verran sivussa näkösuoralta 

voi signaalin voimakkuus vaihdella tuulivoimapuiston vaikutuksesta, sillä radioaalto etenee heijas-

tuen tuulivoimaloista näkösäteen ulkopuolelta.  

 

Voimaloiden rungoista tapahtuvat heijastukset eivät ole merkittävä häiriötekijä edes analogiselle 

FM-radiolle, mutta heijastukset voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi radiolinkkeihin.  

 

3. Heijastukset roottorin lavoista  

Roottorien aiheuttama signaalin taajuusmuunnos ja taajuudesta riippuvaa vaimennus näkyy le-

veäkaistaisen signaalin jatkuvana vaihteluna, joka voi aiheuttaa esimerkiksi televisiokuvan lyhyen 

katkoksen tai kuvan pikselöitymisen, kun tuulivoimalan roottorin lapa osuu sopivasti lähettimen ja 

vastaanottimen väliin.  

 

Taulukko 6-4. Liikenne- ja viestintävirasto on tiivistänyt tuulivoimapuistojen radiotekniset vaikutukset seuraa-

vasti (Trafficom, 2021).  

 
 

Haittavaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimaloiden haittavaikutuksia tutkalle ei ole mahdollista poistaa radioteknisin keinoin. Katve-

alue voidaan poistaa vain tutkapeittoa parantamalla, esimerkiksi rakentamalla uusi tutka. Tuulivoi-

malan katkaiseman radiolinkin yhteyden palauttamiselle ainoa vaihtoehto on siirtää radiolinkki. Ky-

seessä on normaali käytäntö, jos iso este kuten rakennus tai metsä katkaisee yhteyden. 

 

TV-signaali 

Lausunto koskien tuulipuiston mahdollisia vaikutuksia televisiovastaanottimiin tullee pyytää Digita 

Oy:ltä. Yleinen käytäntö on varautua mahdollisiin vastaanottimien häiriöihin tuulivoimalan operoin-

tiaikana.    
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Mikäli tuulivoimala aiheuttaa häiriöitä antenniverkkoon ja alueella ai ole mahdollista käyttää vaih-

toehtoisia signaaleja on alkuperäisen signaalin vahvuutta mahdollista parantaa. Maanpäälliselle te-

levisioverkolle tämä tarkoittaa lähetysverkon optimointia tai uuden alilähettimen lisäämistä. Yksit-

täistapauksissa voidaan siirtyä satelliittivastaanottoon. Tyypillisesti tarvittavat toimenpiteet maksa-

vat alle 10 000€ ja vaikka näin ei ole laissa säädetty, voimalan omistaja kattaa tyypillisesti nämä 

kulut.  

 

Liikenne- ja viestintäviraston mittauksissa on huomattu, että TV-signaalin vaimeneminen voi olla 

huomattava tilanteessa, jossa useampi tuulivoimala on peräkkäin lähetysaseman ja vastaanotto-

pisteen välissä. Ämmässuon tapauksessa kyseessä on vain yksi voimala, joten tämän riskin voi 

olettaa olevan minimaalinen. 

6.13.5 Riskit muille toimijoille 

Voimajohtojen lunastusluvissa on määritelty maankäytön suunnittelulle keskeiset rajat, jonka mu-

kaan Fingridin lupa tarvitaan kahta metriä korkeampien rakenteiden sijoittamiseen ja rakentami-

seen, mutta sähköturvallisuussyistä Fingridin risteämälausunto on pyydettävä kaikille johtoalueelle 

tehtäville rakennelmille ja rakenteille. Rajoitusten tarkoituksena on rajoittaa rakentamista voima-

johdon läheisyydessä siten, ettei virtajohdinten sivuttaisheilahdus pääse aiheuttamaan sähkötur-

vallisuusriskiä lähialueella. Tuulivoimaloiden rakentamista on tarpeen rajoittaa niiden voimajohdolle 

aiheuttamien vaaratekijöiden takia myös johtoalueen ulkopuolella.  

 

Ympäristöministeriön julkaisemassa oppaassa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristömi-

nisteriön ohjeita 5 | 2016) Fingrid ottaa kantaa tuulivoimalan sijoittamiseen voimajohtoon nähden: 

Kantaverkon käyttövarmuuden ja kunnossapitotoiminnan varmistamiseksi tuulivoimaloiden sijoit-

tamisessa kantaverkkoon kuuluvien voimajohtojen ympäristöön on otettava huomioon muun mu-

assa seuraavaa:  

- Tulee huomioida, ettei voimalasta talvella irtoava lumi tai jää pääse lentämään johtoihin 

tai niiden rakenteisiin.  

- Tuulivoimalasta ilmaan mahdollisesti syntyvät pyörrevaikutukset voivat aiheuttaa joh-

timissa värähtelyä ja jopa johtimien laajempaa heilahtelua, millä on johdinlankoja ja 

johtimia sekä niiden ripustusrakenteita kuluttava vaikutus.  

- Tuulivoimalan ei tule kaatuessaan tai missään tilanteessa aiheuttaa vaaraa voimajoh-

dolle tai sen rakenteille.  

- Voimajohdolle lunastetun johtoalueen helikopteriraivaukset sekä lentotarkastukset pys-

tytään toteuttamaan ilman, että tuulivoimalat ovat rajoittava tai vaarantava tekijä. 

 

Fingridin kanta on, että tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeu-

den määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta mitattuna. 

 

Kappaleen lähteet: 

- Fingrid, Voimajohtojen huomioon ottaminen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maan-

käytön suunnittelussa. Viitattu 14.4.2021 

 

Tuulivoimalan ja Carunan suunnitteleman 110 kV ilmajohdon sijainnit on yhteensovitettu. Tuulivoi-

malan sijainti on tarkistettu 90 metrin päähän Carunan suunnitteleman uuden 110 kV ilmajohdon 

9 metrin rajoitusalueen reunasta. 

6.13.6 Riskien alueet 
Kuva 6-45 havainnollistaa suunnitellun tuulivoimalan aiheuttamat riskit alueittain. Tuulivoimala 

merkitty mustalla pisteellä. Sisimmäinen lila ympyrä kuvaa tuulivoimalan siipien pyörähdysaluetta, 

joka on 75 metriä. Punainen ympyrä kuvaa tuulivoimalan kaatumissädettä, joka on 203 metriä. 
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Jäänheittoetäisyys lasketaan kahden edellä mainitun etäisyyden summana, josta saadaan 278 met-

rin etäisyys turbiinista, joka on kuvassa havainnollistettu vihreänä ympyränä. Uloin musta ympyrä 

havainnollistaa jäänheittoetäisyyden teoreettista maksimia turbiinin ollessa käynnissä. 417 metrin 

etäisyys saadaan kertomalla jäänheittoetäisyys puolellatoista.  

 

Tuulivoimalan kaatuminen voi teoriassa aiheuttaa voimajohtojen vaurioita, mutta kuten aiemmissa 

kappaleissa on mainittu, tämä on erittäin harvinaista. Myös osien kuten lavan irtoamiset ovat ny-

kyaikaisissa voimaloissa harvinaisia. Carunan uusi 110 kV voimalinja sijoittuu myös jäänheittoriskin 

alueelle, mutta kuten aiemmin mainittu, ovat Etelä-Suomen sääolosuhteet sellaiset, että riski on 

hyvin pieni, samoin kuin Mussalon esimerkkiprojektissa.  
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Kuva 6-45. Tuulivoimalan riskietäisyydet Ämmässuolla. 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän työn tarkoituksena oli Ämmässuon tuulivoimalahankkeen yhteisvaikutuksen arviointi ase-

makaavan muutosta varten. Ämmässuon tuulivoimalahankkeen ympäristövaikutukset arvioitiin 

syksyllä 2020 YVA-tarveharkintaa varten (Ramboll, 2020). Keskeisimmiksi tuulivoimalahankkeen 

ympäristövaikutuksiksi alueella todettiin olevan maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset, maisema- 

ja kulttuuriympäristövaikutukset ja vaikutukset luonnonympäristöön. Tämän työn tavoitteena oli 

arvioida tuulivoimalahankkeen ympäristövaikutusten yhteisvaikutukset Ämmässuon ja Kulmakor-

ven alueen muiden nykyisten ja suunniteltujen toimintojen vaikutusten kanssa. Lisäksi työ sisälsi 

ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin edellä mainit-

tujen vaikutusten osalta. Työssä huomioitiin myös tuulivoimalan mahdolliset riskit ja poikkeustilan-

teet.  

 

Maankäytön ja kaavoituksen osalta todettakoon, että tuulivoima on voimassa olevan ja vireillä ole-

van yleiskaavan maankäytön käyttötarkoituksen mukainen toiminto. Tuulivoimala ei myöskään estä 

tai heikennä maakunta- tai yleiskaavassa osoitettujen tavoitteiden ja toimintojen toteuttamista. 

Tuulivoimalahankkeen rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Tuulivoimala ei yhdessä 

Ämmässuon–Kulmakorven tiedossa olevien muiden toimintojen kanssa rajoita yleiskaavan mukais-

ten asemakaavoitettavien asuinalueiden toteuttamista. Yhteisvaikutuksia tuulivoimalan ja Ämmäs-

suon–Kulmakorven tiedossa olevien muiden toimintojen kanssa ei muodostu asuinalueille. Suunnit-

telualueelle ja sen lähiympäristölle vaikutuksen merkittävyys on vähäinen kielteinen. Asuinalueille 

vaikutuksen merkittävyys on vähäinen kielteinen. 

 

Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset todettiin yhteisvaikutusten osalta merkittävyydeltään 

vähäisiksi kielteisiksi. Suunniteltu tuulivoimala näkyy laajimmin aivan tuulivoimalan lähiympäris-

tössä, Ämmässuon-Kulmakorven toimintojen alueella. Kyseisten toimintojen alueen maisemakuva 

on jo nykyisellään voimakkaasti muuttunut, eikä tuulivoimalan näkyminen kyseisille alueille muuta 

oleellisesti alueiden maisemakuvaa. Yhteisvaikutuksissa arvioitavat toiminnot ja suunniteltu tuuli-

voimala eivät juuri näy muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta samanaikaisesti sellaisille avoimille 

tai näkymiltään tärkeille alueille, joille voisi aiheutua yhteisvaikutuksia. Arvioitavien toimintojen 

eteläpuolella sijaitsevalle peltolaaksolle, jonka pohjoisrajalla sijaitsee Fagerängin hevostila, voi ai-

heutua suuruudeltaan pieniä yhteisvaikutuksia Högbergetin täyttömäen ja suunnitellun tuulivoima-

lan kanssa. 

 

Luonnonympäristön osalta hankkeen yhteisvaikutuksia luonnonympäristön, luontodirektiivin liitteen 

IV lajien tai muun huomionarvoisen lajiston osalta voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden merkit-

tävyydeltään vähäisinä kielteisinä. Tuulivoimalahankkeen merkittävimmät vaikutukset ovat alueella 

parveilevalle sekä alueen läpi muuttavalle linnustolle, erityisesti suurille petolinnuille sekä lokkila-

jistolle aiheutuva kohonnut törmäysriski sekä vähäisempinä haitallisina vaikutuksina voimalan ai-

heuttama estevaikutus ja rakentamisen sekä toimintavaiheen aiheuttama melu. Tuulivoimala voi 

lisäksi aiheuttaa törmäysriskin luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluville lepakoille; merkittävin 

törmäysriski kohdistuu todennäköisesti satunnaisesti alueen kautta muuttaville lepakoille, mutta 

riskin voi arvioida jäävän kokonaisuudessaan vähäiseksi. Linnuston osalta tunnistettuja yhteisvai-

kutuksia aiheutuu tuulivoimalan sekä rakentamis- että toimintavaiheessa aiheuttamasta melusta. 

Tuulivoimalan aiheuttama meluvaikutus jää kuitenkin varsin paikalliseksi eikä aiheuta merkittävää 

lisäystä alueen nykyisiin meluolosuhteisiin.  
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Liikennevaikutukset arvioitiin yhteisvaikutuksiltaan rakentamisen aikana merkittävyydeltään vähäi-

siksi kielteisiksi ja käytön aikana yhteisvaikutuksia ei aiheudu. Rakentamisen aikana alueelle suun-

tautuu noin 500 kuljetusta, joista 10–13 on erikoiskuljetuksia. Käytön aikana vaikutuksia tieliiken-

teeseen ei aiheudu. Tuulivoimala sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lähestymisalueella ja ylit-

tää lentoesterajoituskorkeuden, mutta tuulivoimalalle on myönnetty lentoestelupa.  

 

Meluvaikutuksia suunnittelualueen ympäristössä aiheuttavat valtatie 1 ja erilaiset nykyiset ja suun-

nitellut toiminnot. Tuulivoimalan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso lähimpien asuinrakennusten, 

loma-asuntojen ja kaava-alueiden kohdalla jää merkityksettömän pieneksi ja aiheutunut melu peit-

tyy alueen muuhun taustameluun. Yöaikaan asuin- ja lomarakennusten kohdalla tuulivoimalan kes-

kiäänitaso jää tasoltaan niin alhaiseksi, että äänitaso peittyy alueen muuhun meluun. Yhteisvaiku-

tusten osalta merkittävyys arvioitiin vähäiseksi kielteiseksi, koska nykyisten asuin- ja lomaraken-

nusten kohdalla havaittavia melun yhteisvaikutuksia keskiäänitasossa ei synny eikä myöskään 

kaava-alueilla.  

 

Välkevaikutusten osalta todettakoon, että suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei nykytilassa 

ole välkettä aiheuttavia toimintoja, joten yhteisvaikutuksia ei muodostu. Tuulivoimalan mahdollisen 

välkealueen sisälle jää joitain asuin- ja lomarakennuksia Råbackan ja Kolmperän alueella. Välkkeen 

ajallinen määrä jää kuitenkin selvästi alle esim. Saksassa tai Ruotsissa käytettävien raja-arvojen, 

joihin välkevaikutuksia suositellaan verrattavan. 

 

Ilmanlaatuvaikutusten osalta yhteisvaikutuksia ei muodostu, koska tuulivoimalasta ei muodostu 

ilma- tai hajupäästöjä. Arviointityön aikana pidetyssä yleisötilaisuudessa nousi esille hajun aiheut-

tama viihtyvyyshaitta, joten yhteisvaikutusten arviointiin otettiin mukaan ilmanlaatuvaikutuksista 

erityisesti tuulivoimalan vaikutus hajun esiintymiseen ja leviämiseen alueella. Arvioinnissa todettiin, 

että tuulivoimalan roottorit ovat huomattavasti korkeammalla kuin korkeimmat alueen pistemäisten 

hajupäästöjen päästökorkeudet eivätkä hajupäästölähteet sijaitse tuulivoimalan välittömässä lähei-

syydessä. Tuulivoimalan toiminnan seurauksena tuulen suunta voimalan kohdalla ei muutu, joten 

arvion mukaan hajun leviämissuunta ei muutu tuulivoimalan toiminnan johdosta. 

 

Maa-, kallioperä-, pohjavesi- ja pintavesivaikutuksien osalta yhteisvaikutuksia ei aiheudu. Tuulivoi-

malan toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään, pohjaveteen eikä pintavesiin, jolloin hankkeesta 

ei aiheudu arvioitavia yhteisvaikutuksia. 

 

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioitiin yhteisvaikutuksiltaan vähäiseksi kielteiseksi. Tuu-

livoimala heikentää vähän asumisviihtyvyyttä aiheuttamalla huolia yhteisvaikutuksista ja lisäämällä 

mahdollisesti yöaikaan hieman kokonaismelutasoa tuulivoimalan välittömässä läheisyydessä sekä 

sen etelä- ja lounaispuoleisilla alueilla. Asukkaat ovat huolissaan siitä, että tuulivoimalan haitat 

olisivat arvioitua suuremmat. Asuinalueiden imagon pelätään heikkenevän Ämmässuon nykyisten 

ja tulevien hankkeiden myötä.  

 

Terveysvaikutuksia arvioitiin melun, infraäänien ja välkkeen kannalta. Tarkastelukohteiksi valittiin 

suunnitellun tuulivoimalan läheisyydessä olevat tai suunnitellut toimistotilat tai muutoin pysyväm-

min miehitetyt toimistotyyppiset työtilat. Välkkeen, melun ja infraäänien vaikutukset eivät ulotu 

asutusalueille, joten terveysvaikutuksia ei niille erikseen ollut tarvetta arvioida. Tuulivoimalan ai-

heuttama melun keskiäänitaso ja pienitaajuinen melu jäivät tarkastelukohteissa selvästi alle suosi-

tusarvojen. Infraäänien osalta hyödynnettiin olemassa olevia tutkimuksia, jotka osoittavat, että 

yhden voimalan aiheuttamat infraäänitasot 200 m etäisyydellä tuulivoimalasta tiedossa olevien ha-

vaitsemiskynnysten alapuolelle. Tässä arvioinnissa lähimmät tarkastelukohteet sijoittuivat noin 200 

m etäisyydellä, joten infraäänivaikutuksia ei arvioitu aiheutuvan. Välkkeen osalta välkeajat eivät 
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ylittäneet toimistotiloille eikä asutusalueille annettuja suositusarvoja. Näin ollen tuulivoimalasta ei 

arvioida aiheutuvan ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia. 

 

Riskit tuulivoimalan toiminnasta arvioitiin vaikutuksiltaan vähäisiksi kielteisiksi. Arviointityössä tun-

nistettiin mahdollisiksi riskitilanteiksi tulipalot ja tulipaloheitteet, jäänheittoriski, tuulivoimalan osien 

irtoaminen tai kaatuminen, vaikutukset radio- ja TV-signaaleihin sekä riskit alueen muille alueen 

toimijoille. Kunkin riskin osalta tunnistettiin riskin todennäköisyys, vaikutuksen suuruus ja tarvitta-

vat riskinhallintoimet. Esitetyt riskinhallintatoimenpiteet huomioiden riskien vaikutukset arvioitiin 

vähäisiksi. Todennäköisin sää lapojen jäätymiselle Ämmässuon hankkeessa on sen sijainti Etelä-

Suomessa huomioiden kostea ja nollan molemmin puolin pysyttelevä lämpötila. Sillä on vaikutusta 

lähinnä tuulivoimalan tuottoon, eikä se aiheuta turvallisuusriskien nousua. Jään muodostumiseen 

varaudutaan riskienhallintatoimenpiteillä. Tuulivoimala varustellaan niin, että riskit liittyen tulipa-

loihin ja jäänheittoon on mahdollista minimoida. Palotilanteessa toimitaan poistumis- ja pelastus-

tiesuunnitelman mukaisesti. Tuulivoimalat on varustettu useammalla osittain päällekkäisellä turval-

lisuusjärjestelmällä. Ämmässuon tapauksessa on hyvä huomata, että tuulivoimalan juuressa leviä-

vän maastopalon uhka on vähäinen, sillä tuulivoimala rakennetaan valmiiksi asfaltoidulle kentälle. 

Tuulivoimalalla voi olla vähäisiä vaikutuksia lähes kaikkiin lähialueen radiojärjestelmiin, joihin koh-

distuvat vaikutukset ratkaistaan yhteistyöllä ennakoiden eri tahojen kanssa, jotta häiriötä ei pääsisi 

syntymään  

  

Yhteenvetona todettakoon, että yhteisvaikutukset jäivät merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi 

ja osalle vaikutuksista ei muodostunut yhteisvaikutuksia. Koonti yhteisvaikutusten merkittävyy-

destä on esitetty alla olevassa taulukossa 7-1. Näin ollen Ämmässuon tuulivoimalahankkeen yhteis-

vaikutukset eivät merkittävästi lisää alueen ympäristövaikutuksia eikä sillä ole merkittävää vaiku-

tusta ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.  

 

Taulukko 7-1. Yhteisvaikutuksen merkittävyys jokaisen vaikutusarvioinnin osalta.  

Vaikutus Yhteisvaikutuksen merkittävyys 

Maankäyttö ja kaavoitus  Vähäinen lähiympäristö Vähäinen asuinalueet 

Maisema ja kulttuuriympäristö Vähäinen 

Luonnonympäristö Vähäinen 

Liikenne Vähäinen rakentamisen aikana Käytön aikana ei vaikutusta 

Melu Vähäinen 

Välke Ei yhteisvaikutuksia 

Ilmanlaatu Ei yhteisvaikutuksia 

Maa- ja kallioperä Ei yhteisvaikutuksia 

Pohjavedet Ei yhteisvaikutuksia 

Pintavedet Ei yhteisvaikutuksia 

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen Vähäinen 

Terveysvaikutukset Ei yhteisvaikutuksia 

 



Ramboll - HSY 

 

 

 

124/126 

8. LÄHTEET 

Aintila, A. ja Ellermaa, M. (2018) Maakunnallisesti tärkeät lintujen muutonaikaiset kerääntymäalu-

eet Uudellamaalla. Tringa 1/2018. 

 

Enviro Oy (2008). Kulmakorven asemakaava-alueen luontoselvitys. 

 

Enviro Oy (2014). Kolmperän alueen luontoselvitys 2014. 

 

Enwin Oy (2017). Ämmässuon hajunhallintahanke. 

 

Espoon kaupunki, Espoon kaupungin karttapalvelu, kartat.espoo.fi, viitattu 1.4.2021 

 

Espoon kaupunki, Sitowise, 2019, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, Ämmässuo–Kulmakorpi 

alueen vaikutusten arviointi, Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 10/2019. 

 

Hangisto, Valtteri 2014. Tuulivoimalan terveysvaikutukset, Työterveyslaitos. 

 

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (2021). Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta 

vuonna 2020. 

 

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY:n www-sivut https://www.hsy.fi  

 

Hutterer, R., Ivanova, T., Meyer-Cords & Rodrigues, L. 2005. Bat Migration in Europe. 28, (Fed-
eral Agency for Nature Conservation). 

 

HSY. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus. Meluselvitys 2020. Ramboll Finland Oy, 1.7.2020, viite: 

1510055769. 

 

HSY. Ämmässuon tuulivoimalahanke, melumallinnus. Ramboll Finland Oy, 31.8.2020, viite: 

1510048551-002. 

 

HSY. Ämmässuon tuulivoimalahanke, välkemallinnus. Ramboll Finland Oy, 31.8.2020, viite: 

1510048551-002. 

 

Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. ja Liukko, U-M, 2019. Suomen lajien uhan-

alaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus.  

 

Ijäs, A. ja Hoikkala, J., 2015. Tuulivoimaloiden vaikutukset lepakoihin – kirjallisuuskatsaus. Meren-

kulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus B 201/2015. 

48 s.  

 

Kauppinen, Tapani & Tähtinen, Vilja 2003, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. 

 

Kirkkonummen kaupunki, Kirkkonummen kaupungin karttapalvelu Voimassaolevat kaavat ja raken-

nuskiellot-Kirkkonummi (Poiminta 20.3.2021) 

 
Koppen, E. et. al. 2017. International Legislation and Regulations for Wind Turbine Shadow Flicker 
Impact. 7th International Conference on Wind Turbine Noise Rotterdam – 2nd to 5th May 2017) 
 
Keränen et al., 2019. The sound insulation of façades at frequencies 5–5000 Hz. Building and En-
vironment 156 (2019) 12-20 

https://www.hsy.fi/
https://www.kirkkonummi.fi/voimassaolevat-kaavat-ja-rakennuskiellot
https://www.kirkkonummi.fi/voimassaolevat-kaavat-ja-rakennuskiellot


Ramboll - HSY 

 

 

 

125/126 

 

Kunz, T. H. ym. 2007. Ecological impacts of wind energy development on bats: questions, research 

needs, and hypotheses. Front. Ecol. Environ. 5, 315–324 

Lammi, E., Vauhkonen, M., Routasuo, P. ja Hanski, I.K., 2016. Espoon liito-oravien kokonaisselvitys 

2014-2015. Espoon ympäristölautakunnan julkaisusarja. 60 s.  

 

Lammi, E. & Routasuo, P., 2013. Espoon arvokkaat luontokohteet 2012. Espoon ympäristölauta-

kunnan julkaisusarja 2/2013. 226 s.  

 

Lee, S., Churchfield, M., Moriarty. P., Jonkman, J. and Michalakes, J. Atmospheris and Wake Tur-

bulence Impacts on Wind Turbine Fatigue Loading, 2012. 

 

Maanmittauslaitos, 2019.  Ruututietokanta. 

 

Maanmittauslaitos. 2020. Maanmittauslaitoksen avoimet kartta- ja paikkatietoaineistot. 

 
Maijala et.al, 2020. Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines. Publica-
tions of the Government’s analysis, assessment and research activities 2020:34.  

 
Metsänen, T. 2016, päivitetty 10.3.2017. Uudenmaan lintujen päämuuttoreitit ja tuulivoima-aluei-
den läheiset levähdys- ja ruokailualueet – Tringan ja PSLY:n osalta 
 
Moore, E. 2017. A SPATIAL ANALYSIS FOR ECOLOGICALLY CONSCIOUS WIND FARM SITING IN 
THE PACIFIC NORTHWEST. A Thesis Submitted in partial fulfillment of the requirements for the 
degree Master of Environmental Studies. The Evergreen State College. 

 

Motiva https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/tuulivoima/tuulivoiman_ymparisto-

_ja_muut_vaikutukset/tuulivoimalat_ja_linnut (luettu 24.8.2020) 

 

Muinaismuistolaki (295/63) 

 

Museovirasto 2020. Paikkatietoaineisto RKY 2009. 

 

Museovirasto 2020. Kulttuuriympäristön palveluikkuna. https://www.kyppi.fi/palveluik-

kuna/portti/read/asp/default.aspx 

 
Møller et al, 2004. Hearing at low and infrasound frequencies, Noise & Health 2004, 6;23, 37-57  

 

Petrell L., 2006. Espoon arvokkaat geologiset kohteet 2006. Espoon ympäristökeskus, Monistesarja 

2/2006. 

 

Pettersons, G. 2009: Seasonal migrations of north-eastern populations of nathusius’ bat Pipistrellus 

nathusii (Chiroptera). Myotis 41–42:29–56. 

 

Ramboll, 2013. Högbergetin maa-aineshankkeen luontoselvitykset. Esbogård Ab.  

 

Ramboll, 2014. Espoon Kulmakorpi I kalliolouhinnan ja murskauksen YVA-menettely. Ympäristövai-

kutusten arviointiohjelma. Espoon kaupunki. 81 s. 

 

Ramboll, 2015. HSY – Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut. Ämmässuon tuulivoimalahankkeen ym-

päristöselvitys. 

 

Ramboll, 2017. Ämmässuo-Kolmiranta 110 kV voimajohtohankkeen ympäristöselvitys. Caruna Oy. 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/tuulivoima/tuulivoiman_ymparisto-_ja_muut_vaikutukset/tuulivoimalat_ja_linnut
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/tuulivoima/tuulivoiman_ymparisto-_ja_muut_vaikutukset/tuulivoimalat_ja_linnut
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx


Ramboll - HSY 

 

 

 

126/126 

 

Ramboll, 2020a. HSY – Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut. Ämmässuon tuulivoimahanke – eri-

koiskuljetusselvitys. 

 

Ramboll, 2020b. HSY – Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, 

Meluselvitys 2020. 

 

Ramboll, 2020c. Puskakorpi Windfarm vendor technical due diligence. 

 

Suomen Natura 2000 -alueet. https://www.ymparisto.fi/natura  

 

Sweco, 2015, Kulmakorpi 1 asemakaavan liikenneselvitys  

 

Traficom, 2021. Tuulivoiman vaikutukset radiojärjestelmille ja haittavaikutusten vähentäminen.  

 

Traficom, 2021. Tietoa tuulivoimaloiden rakentajille.  

 

Tringa ry, 2019 (Holmström H.). Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lintulaskentojen raportti 

vuodelta 2019.  

 
Toivanen, T., Metsänen, T. ja Lehtiniemi, T. 2014. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. BirdLife 
Suomi ry 
 
Turunen, A., Tiittanen, P., Yli-Tuomi, T., Taimisto, P., Lanki, T. 2021. Symptoms intuitively associ-
ated with wind turbine infrasound. Environmental research. In press.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö, 2017. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Energia, 28/2017. Tuuli-
voimaloiden tuottaman äänen vaikutukset terveyteen.  

 

Uudenmaan liitto. 2016. Missä maat on mainiommat. Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Uudenmaan 

liiton julkaisuja E 176. 

 

Uudenmaan liiton internet-sivut www.uudenmaanliitto.fi 

 

Wermundssen, T. 2010. Bat habitat requirements – implications for land use planning. Dissertati-

ones Forestales 111. 49 s.  

 

Ympäristöhallinnon Avoin tieto -paikkatietopalvelu 2020. 

 

Ympäristöministeriö. 1993. Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö, osa 1. Ympäristömi-

nisteriön mietintö 66/1993. 

 

Ympäristöministeriö, 2016. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöministeriön ohjeita 5/ 

2016. 

 

 

https://www.ymparisto.fi/natura

