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SYSMÄN TUULIVOIMA-ALUEIDEN NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINNAN TÄYDENNYS 

 

 

1. JOHDANTO 

Päijät-Hämeessä valmistellaan kokonaismaakuntakaavaa. Maakuntakaavan valmistelun yhtey-

dessä on laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta maakuntakaavan vaikutuksista Natura 2000 

alueisiin (Päijät-Hämeen liitto 2014). Ympäristöministeriö katsoi korjatusta kaavaehdotuksesta 

antamassaan lausunnossaan, että tarveharkinnan perusteella ei ole riittävää varmuutta siitä, 

ettei maakuntakaavassa osoitettujen Järvenpään ja Rekolan tuulivoiman tuotantoon soveltuvien 

alueiden toteuttaminen todennäköisesti merkittävästi heikentäisi Sysmän lintuvesien Natura 

2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojeluperusteina olevia luonnonarvoja. 

 

Lausunnon johdosta Päijät-Hämeen liitto on tilannut Natura-arvioinnin tarveharkinnasta uuden, 

täydennetyn version, jossa tarkennetaan arviointia Järvenpään ja Sysmän tuulivoimatuotantoon 

soveltuvien alueiden osalta. Näiden osalta keskitytään ennen kaikkea linnustovaikutusten tar-

kempaan arviointiin sekä näiden kahden alueen muodostamien yhteisvaikutusten arviointiin. 

 

Sysmän lintuvesien Natura-arvioinnin täydennetty tarveharkinta on laadittu Päijät-Hämeen 

maakuntakaava 2014 ehdotusvaiheen selvityksenä. Natura-arviointi on laadittu Ramboll Finland 

Oy:ssä Päijät-Hämeen liiton toimeksiannosta. Arvioinnin laatimisesta vastasi FM ympäristöeko-

logi Jussi Mäkinen. Työn laadunvarmistuksesta vastasi FM biologi Tarja Ojala. Päijät-Hämeen lii-

tosta työtä ohjasivat aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, erityisasiantuntija Tapio Ojanen 

ja maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen. 

 

 

Kuva 1-1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavan korjatusta ehdotuksesta (6.6.2016). 
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2. NATURA-ALUEIDEN SUOJELU JA ARVIOINNIN PERUS-

TEET 

2.1 Yleistä Natura-arvioinnin tarveharkinnasta 

Natura 2000 -verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin (892/43/ETY) ja lintudirektiivin 

(79/409/ETY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät jä-

senvaltioiden Natura 2000 -verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Jäsenvaltioiden 

tehtävänä on huolehtia, että ns. Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien val-

mistelussa ja päätöksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue 

on sisällytetty tai ehdotettu sisällytettäväksi Natura 2000 -verkostoon, ei merkittävästi heiken-

netä. Suojeluarvoja heikentävä toiminta on kiellettyä sekä Natura-alueella että sen rajojen ul-

kopuolella. Sitä, milloin luonnonarvot heikentyvät tai milloin ne merkittävästi heikentyvät, ei ole 

määritelty luonto- tai lintudirektiivissä. 

 

Mitä tahansa lupa-asiaa tai viranomaisasiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuoje-

lulain 10 luvussa säädetään Natura 2000 -verkostosta. Useimpiin maankäyttöä tai luontoa mah-

dollisesti muuttavaa toimintaa sääteleviin lakeihin on otettu tätä koskeva viittaussäännös luon-

nonsuojelulain 65 ja 66 §:iin. 

 

”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 

suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -

verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemi-

seksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteut-

tajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama 

koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle 

ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Edellä tarkoitettu vaikutusten arviointi voidaan teh-

dä myös osana ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 2 luvussa 

tarkoitettua arviointimenettelyä. (24.6.2004/553)” 

 

Luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännökset merkitsevät tiivistetysti sitä, että hankkeet tai 

suunnitelmat eivät saa yksistään eivätkä yhdessä merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, 

joiden vuoksi alue on sisällytetty Natura 2000-verkostoon. Mikäli on todennäköistä, että tällaisia 

vaikutuksia on, tulee vaikutukset arvioida. Lupa voidaan myöntää tai suunnitelma hyväksyä 

vasta kun arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa, etteivät vaikutukset ole merkittäviä. Kysee-

seen tulevat tällöin paitsi Natura-alueelle kohdistuvat toiminnot myös sellaiset alueen ulkopuo-

lelle sijoittuvat hankkeet, joiden vaikutukset ulottuvat Natura-alueelle. Toisaalta Natura-alueen 

sisällekin voi kohdistua luontoa muuttavia toimintoja, mikäli ne eivät merkittävästi heikennä Na-

tura-alueen suojeluperusteita. 

 

Natura-arvioinnin tarveharkinta 

Tarveharkinnassa otetaan esiin viisi näkökohtaa: 1) hankkeen tai suunnitelman kuvaus, 2) Na-

tura-alueen ja siihen kohdistuvien vaikutusten kuvaus, 3) vaikutusten merkittävyyden arviointi, 

4) lieventävien toimenpiteiden ja vaihtoehtojen sekä yhteisvaikutusten tarkastelu sekä 5) johto-

päätökset ja arvio vaikutuksista. 

 

Tarveharkinnan johtopäätös voi olla: 

1) Ei heikennä Natura-arvoja, Natura-arviointia ei tarvita 

2a) Heikentää, luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi tehtävä 

2b) Vaikutusten ilmeneminen epävarmaa, luonnonsuojelulain 65 § mukainen Na-

tura-arviointi tehtävä  

 

Natura-arvioinnin ja sen tarveharkinnan perusteena tarkastellaan ensisijaisesti niitä luontoarvo-

ja, joiden perusteella alue on liitetty Natura-suojelualueverkostoon. Näitä ovat aluekohtaisesti 

joko: 
 luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SAC-alueet) ja 

 luontodirektiivin liitteen II lajit (SAC-alueet), tai 

 lintudirektiivin liitteen I lintulajit (SPA-alueet) ja 

 lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitetut muuttolintulajit (SPA-alueet) 
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Arvioinnin lähtökohtana ovat luontodirektiivin mukaisilla erityisten suojelutoimien alueilla (SAC-

alueet) siten pääsääntöisesti luontodirektiivin mukaiset suojeluarvot (luontotyypit ja lajit), lintu-

direktiivin mukaisilla erityisillä suojelualueilla (SPA-alueet) lintudirektiivin mukaiset lajit ja 

muuttolintulajit sekä SAC/SPA-alueilla molemmat. Luontodirektiivin 6 artiklan tulkintaohjeen 

(Euroopan komissio 2000) mukaan Natura-luonnonarvoihin kohdistuvaa häiriötä tai heikenty-

mistä on arvioitava ottaen huomioon luontodirektiivin tavoitteet. Yksittäisiin luontotyyppeihin ja 

lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitava hankkeen vaikutukset Natura-alueen 

eheyteen. Arvioinnin tekemisestä huolehtii hankkeen tai suunnitelman toteuttaja. 

 

Sysmän lintuvedet (FI0500046) on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon lintu- ja luontodirektii-

vin perusteella. Arvioitaviksi tulevat siten hankkeen tai suunnitelman vaikutukset luontodirektii-

vin mukaisiin luontotyyppeihin, luontodirektiivin liitteen II lajeihin, lintudirektiivin I liitteen lajei-

hin ja lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuihin muuttolintulajeihin. 

 

 

Kuva 2-1. Natura 2000 -alueita koskevat vaikutusten arvioinnit maakuntakaavoituksessa (Lähde: Ym-
päristöministeriö, Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa). 
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2.2 Vaikutusten merkittävyys 

Vaikutusten merkittävyyttä ei ole yksityiskohtaisesti määritelty luonto- tai lintudirektiiveissä. 

Luontodirektiivin 6 artiklan tulkintaohjeen (Euroopan komissio 2000) mukaan heikentyminen on 

luontotyyppiin vaikuttavaa fyysistä rappeutumista. Yleisesti luontotyypin voidaan arvioida hei-

kentyvän, jos sen pinta-ala supistuu tai ekosysteemin rakenne ja sen toimivuus heikentyvät 

muutosten seurauksena. Vastaavasti lajitasolla vaikutukset voidaan arvioida heikentäviksi, jos 

lajin elinympäristö supistuu eikä laji tästä tai jostain muusta syystä johtuen ole enää elinkykyi-

nen tarkastellulla alueella. Heikentymisestä poiketen lajeihin kohdistuvat häiriöt eivät vaikuta 

suoraan alueen fyysisiin olosuhteisiin, jolloin häiriön kesto, voimakkuus ja tiheys ovat siksi mer-

kittäviä arviointiperusteita (Euroopan komissio 2000). Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa 

tässä yhteydessä erityisesti muutoksen laaja-alaisuus. Kokonaisuudessaan vaikutukset on kui-

tenkin aina suhteutettava alueen kokoon sekä kohteen luontoarvojen merkittävyyteen alueelli-

sella ja valtakunnan tasolla. Joissakin tapauksissa pienikin muutos voi olla luonteeltaan merkit-

tävä, jos se kohdistuu alueellisella tai valtakunnan tasolla poikkeuksellisen arvokkaalle alueelle 

tai vaikutuksen kohteena olevan luontotyypin tai lajin säilyminen Natura-alueella voidaan arvi-

oida ominaispiirteiltään tavanomaista herkemmäksi jo pienille elinympäristömuutoksille. 

 

Luontoarvojen heikentyminen voi olla merkittävää jos joku seuraavista ehdoista toteutuu: 

1) suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen ole suo-

tuisa 

2) olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin, ettei suojeltavi-

en lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pitkällä aikavä-

lillä mahdollista 

3) hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta 

4) luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen johdosta tai 

5) ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan. 

 

Merkittävän vaikutuksen ja neutraalin vaikutuksen (ei vaikutusta) välillä on tunnistettavissa lie-

vempinä vaikutuksen tasoina pieni ja kohtuullinen vaikutus. Pienelle vaikutukselle on tyypillistä, 

että luontotyypin toiminta tai lajin kanta palautuu vaikutuksen päätyttyä. Kohtuulliselle vaiku-

tukselle on tyypillistä luontotyypin tai lajin osittainen palautuminen vaikutuksen päätyttyä. Mer-

kittävänä vaikutuksena voi pitää lajin tai luontotyypin pysyvää menetystä. Merkittävän, kohtuul-

lisen ja pienen vaikutuksen tunnistamista helpottava kriteeristö on esitetty taulukossa 2-1. 

 

Taulukko 2-1. Esimerkkikriteeristö merkittävyyden arvioimiseksi (Byron 2000). 

Merkittävä vaikutus Kohtuullinen vaikutus Pieni vaikutus 

 Elinympäristön kyky yllä-

pitää kansainvälisesti ar-

vokasta luontotyyppiä ja 

sen lajistoa menetetään 

pysyvästi. 

 Haitallinen vaikutus alu-

een eheyteen, missä alu-

een eheydellä tarkoitetaan 

sitä ekologista rakennetta 

ja toimintaa, joka ylläpitää 

alueen luontotyyppejä, 

luontotyyppien muodos-

tamia kokonaisuuksia se-

kä lajien populaatioita. 

 Suojellun tai kansallisesti 

tärkeän harvinaisen lajin 

pysyvä menetys sen kas-

vupaikan menettämisen, 

hävittämisen tai häirinnän 

myötä. 

 Kansallisesti merkittävän 

lajin pysyvä menetys 

elinympäristön, hävittämi-

sen tai häirinnän myötä. 

 Kansainvälisesti tai kan-

sallisesti tärkeän alueen 

haavoittuminen siten, että 

se vaarantaa alueen kyvyn 

ylläpitää niitä luontotyyp-

pejä ja lajeja, joiden pe-

rusteella alue on suojeltu. 

Palautuu osittain tai koko-

naan kun vaikutus lakkaa. 

 Vaikutus kohdistuu aino-

astaan pieneen osaan 

kansallisesti arvokkaasta 

alueesta ja sellaisella voi-

makkuudella, että ekosys-

teemien toiminnalle omi-

naiset avaintoiminnot säi-

 Paikallisesti arvokkaan 

alueen luontotyyppien 

toiminnan heikkeneminen 

tai lajien menetys, palau-

tuu nopeasti vaikutuksen 

päätyttyä. 

 Vaikutus kohdistuu aino-

astaan pieneen osaan 

paikallisesti arvokkaasta 

alueesta ja sellaisella 

voimakkuudella, että 

ekosysteemien avaintoi-

minnot säilyvät. 
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 Luonto- tai lintudirektiivis-

sä mainitun luontotyypin 

tai lajin pysyvä menetys. 

 Kansallisesti merkittävän 

alueen niiden resurssien 

menetys, joiden perus-

teella alue on suojeltu. 

 

lyvät. 

 Pysyvä luontoarvojen me-

netys muulla alueella, jolla 

on merkitystä luonnonsuo-

jelun kannalta. 

 

2.3 Vaikutukset arvioitavan kohteen eheyteen 

Luontoarvojen heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan suojelu-

tasoon kohdistuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus Natura -verkoston eheyteen ja koske-

mattomuuteen. Koskemattomuuden käsite liittyy luontodirektiivin 6 artiklan tulkintaohjeen mu-

kaan tiettyyn alueeseen (Euroopan komissio 2000). Eheydellä ja koskemattomuudella tarkoite-

taan tarkastelun alaisen kohteen ekologisen rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja 

niiden luontotyyppien ja lajien kantojen säilymistä elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu 

Natura -verkostoon. Alueen eheyden korostaminen voi tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että 

vaikka vaikutukset eivät olisi mihinkään luontotyyppiin tai lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset 

tai kohtalaisen suuret vaikutukset moneen lajiin ja luontotyyppiin saattavat heikentää alueen 

ekologista rakennetta tai toimintaa merkittävästi. Niin ikään vaikutusten ei tarvitse kohdistua 

suoraan arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen merkittäviä, vaan ne voivat kohdis-

tua esimerkiksi maaperään tai hydrologiaan, tavanomaiseen tai tyypilliseen lajistoon, mikä voi 

myöhemmin vaikuttaa luontotyyppeihin ja lajeihin. Tässä luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain 

sanamuotojen on tulkittu eroavan toisistaan. Luonnonsuojelulain mukaan Natura-arviointi tulee 

tehdä vain luontotyyppien ja lajien näkökulmasta, kun taas luontodirektiivi korostaa Natura-

alueen merkitystä kokonaisuutena ja sen ekologisten ominaisuuksien merkitystä siellä oleville 

luontotyypeille ja lajeille (Söderman 2003). Taulukossa 2-2 on esitetty esimerkki vaikutusten 

arvioinnin kriteereistä eheyden kannalta.  

Taulukko 2-2 Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden (integrity) kannalta, suomennos 
Söderman (2003) Byronin (2000) mukaan. 

Vaikutuksen  

merkittävyys 

Kriteerit 

 

Merkittävä kielteinen Hanke tai suunnitelma (joko yksistään tai muiden kanssa) vai-

kuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhtenäiseen ekologiseen 

rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää luontotyyppe-

jä/elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten alue on luokitel-

tu. 

 

Kohtalaisen kielteinen Hanke tai suunnitelma (joko yksistään tai muiden kanssa) ei vai-

kuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta vaikutus on todennä-

köisesti merkittävä alueen yksittäisiin luontotyyppeihin/ elinym-

päristöihin/ lajeihin. Jos ei voida selvästi osoittaa, että hankkeella 

tai suunnitelmalla ei ole haitallista vaikutusta alueen eheyteen, 

vaikutukset on luokiteltava merkittävästi kielteisiksi. 

 

Vähäinen kielteinen Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset 

kielteiset vaikutukset alueeseen ovat ilmeisiä. 

 

Myönteinen vaikutus Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimer-

kiksi lieventävillä toimenpiteillä luodaan käytäviä eristyneiden 

alueiden välille, liikenne- tai virkistyskäyttöpainetta ohjataan pois 

alueelta tai alueita ennallistetaan. 

 

Ei vaikutuksia Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai myönteiseen 

suuntaan. 
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3. ARVIOINNIN TOTEUTUS JA KÄYTETTY AINEISTO 

3.1 Arvioinnissa käytetty aineisto 

Arviointia varten on kerätty Sysmän lintuvesien Natura 2000 –aluetta ja sen lähiympäristöä 

koskevia tietoja sekä julkisista lähteistä että viranomaisrekistereistä. Arvioitavia maakuntakaa-

van merkintöjä koskevat tiedot on saatu Päijät-Hämeen liitolta. Keskeisimmät tässä arvioinnissa 

käytetyt aineistot ovat: 

 

 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 aineisto: 

 Päijät-Hämeen tuulivoima-alueiden linnustoarvio 2012 (Päijät-Hämeen lintutie-

teellinen yhdistys 2012) 

 Tuulivoima-alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi 2014 

 Maakuntakaavan 2014 korjattu ehdotus (6.6.2016) (Päijät-Hämeen liitto) 

 Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura-arvioinnin tarveharkinta (Päijät-

Hämeen liitto 2014) 

 Sysmän lintuvesien virallinen Natura-tietolomake (Hämeen ELY-keskus) 

 Ehdotus Sysmän lintuvesien Natura-tietolomakkeen päivitykseksi [epävirallinen aineisto] 

(Hämeen ELY-keskus) 

 Rekolan tuulivoima-aluetta koskevat selvitykset (Sysmän kunta) 

 Sysmän lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelma (Hämeen ympäristökeskus 2005) 

 Sysmän lintuvedet. Linnut, sudenkorennot, kasvillisuus (Lammi ym. 2003) 

 

3.2 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalueen rajaus 

Arvioitavat maakuntakaavan merkinnät on valittu Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan 

luonnosvaiheessa laaditun Natura-arvioinnin tarveharkinnan (Päijät-Hämeen liitto 2014) ja ym-

päristöministeriön kaavaehdotuksesta antaman lausunnon (20.4.2016) perusteella. Vaikutus-

alueen rajaamisessa on vastaavasti hyödynnetty laadittua Natura-arvioinnin tarveharkintaa. 

 

Tuulivoima-alueiden lisäksi merkittävimmät maakuntakaavassa osoitettavat aluevaraukset Na-

tura-alueiden ympäristössä ovat Sysmän keskustaajaman alue, joka osoitetaan taajamatoimin-

tojen alueena (kuntakeskuksen taajamatoimintojen alue) sekä Ylä-Vehkajärven eteläpuolella si-

jaitseva teollisuusalue (Koskueen teollisuus- ja varastoalue). Kaavamerkinnät ovat näiden osalta 

lähinnä nykytilan toteavia, eikä alueille ole todennäköisesti tulossa uutta merkittävää maankäyt-

töä. Tuulivoima-alueiden lisäksi muilla aluevarauksilla tai maakuntakaavan merkinnöillä ei arvi-

oida olevan todennäköisesti merkittävää vaikutusta Natura-alueen suojeluarvoihin. 

 

3.3 Menetelmät 

Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona olemassa olevaan aineistoon tukeutuen, eikä 

maastokäyntejä alueelle ole tehty tämän arvioinnin vuoksi. Linnustovaikutusten arviointi tuuli-

voimarakentamisessa –oppaan (Ympäristöministeriö 2016) mukaisesti tämä on lähtökohtaisesti 

riittävä tapa maakuntakaavoituksen yhteydessä, eikä lajikohtaisia selvityksiä ole tarpeen tehdä 

ilman erityisiä syitä. Sysmän lintuvesien alueen suojeluperusteena mainittuihin luontotyyppeihin 

ja lajeihin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan paikkatietopohjaisen aineiston avulla. Arviointi on 

laadullista, perustuen uusimpiin tutkimustuloksiin ja kokemuksiin tuulivoimahankkeiden luonto-

tyypeille ja lajistolle aiheuttamista riskeistä. 

 

Natura-suojeluperustetietojen päivitystä on valmisteltu ympäristöministeriön johdolla vuodesta 

2013 alkaen ELY-keskuksissa ja Metsähallituksessa. Ympäristöministeriö laatii ehdotuksen uu-

sista suojeluperusteista ja Natura-alueiden päivitettävistä tietolomakkeista. Tästä täydennyseh-

dotuksesta kuullaan asianosaisia syyskuussa 2016. Päätökset tietokantatäydennyksistä tekee 

valtioneuvosto. Uudet tietolomakkeet on otettu tässä arvioinnissa huomioon nähtävillä olevan 

aineiston version mukaisina ja vaikutukset on arvioitu sekä voimassa olevien että uusien suoje-

luperusteiden mukaisesti. 
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3.4 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arvioinnin kohteena olevat maakuntakaavan aluevaraukset ovat yleispiirteisiä, eikä maakunta-

kaavan merkinnöillä ja määräyksillä voida vaikuttaa kaikkeen alueella tapahtuvaan toimintaan, 

jolla saattaa olla haitallisia vaikutuksia Natura-alueen suojeluarvoihin. 

 

Arviointi on laadittu olemassa olevien tietojen perusteella, eikä arviointia varten ole tehty luon-

toselvityksiä alueella. Alueelta aikaisemmissa selvityksissä tehdyt lajihavainnot on huomioitu 

arvioinnissa. 

 

Sysmän lintuvesien suojeluperusteena mainittujen lintulajien esiintymien nykytilasta ei ole käy-

tettävissä tuoreita selvityksiä. Tämän vuoksi arviointi on tehty sillä oletuksella, että kukin tar-

kasteltava laji pesii mahdollisimman lähellä arvioitavaa tuulivoima-aluetta, lajikohtaisten bio-

tooppivaatimusten asettamien reunaehtojen mukaisesti. 

 

Epävarmuustekijöistä johtuen vaikutukset on arvioitu varovaisuusperiaatetta noudattaen. 

 

4. ARVIOITAVAT KAAVAMERKINNÄT 

4.1 Kuvaus merkinnöistä 

Tässä arvioinnissa keskitytään arvioimaan kahta maakuntakaavassa esitettävää, Sysmässä si-

jaitsevaa tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta, tv7 (Järvenpään tuulivoima-alue) ja tv8 (Re-

kolan tuulivoima-alue). Kyseessä on varsinaisen maankäyttömerkinnän päälle sijoittuvat osa- 

aluemerkinnät, joilla osoitetaan potentiaaliset tuulivoima-alueet. 

 

Järvenpään tuulivoima-alue on pinta-alaltaan 422 hehtaaria, ja se sijoittuu Sysmän keskustan 

luoteispuolelle, lähimmillään 1,1 km etäisyydelle Sysmän lintuvesien Natura-alueesta. Rekolan 

tuulivoima-alue on pinta-alaltaan 1490 hehtaaria, ja se sijoittuu Sysmän keskustan kaakkois-

puolelle, lähimmillään 1,8 km etäisyydelle Sysmän lintuvesien Natura-alueesta. 

 

Tuulivoimatuotantoon soveltuvan osa-aluemerkinnän suunnittelumääräys: 

 

Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asu-

tukselle aiheudu melusta tai välkkeestä johtuvaa kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa.  

 

Alueiden suunnittelussa on otettava huomioon tuulivoimaloiden vaikutukset liikenteeseen, 

virkistykseen, maisemaan ja linnustoon. Haitallisia vaikutuksia on pyrittävä ehkäisemään.  

 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava valtakunnallisesti merkittä-

vien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen ja otettava huomioon maakunnallisesti arvok-

kaan maiseman ja kulttuuriympäristön vaaliminen. 

 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tai suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien 

tutkajärjestelmien ja radioyhteyksien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon 

puolustusvoimien toiminnasta johtuvat rajoitteet. 

 

Merkintöjen arvioinnissa otetaan huomioon Sysmän sijoittuminen maakuntakaavassa esitettä-

vän merkitykseltään seudullisen tuulivoima-alueen koon alarajaa koskevan jakolinjan pohjois-

puolelle. Jakolinjan suunnittelumääräyksen mukaisesti ”merkitykseltään seudullisen tuulivoima-

alueen koon alaraja vyöhykemerkinnän ulkopuolella on 10 tuulivoimalayksikköä.” 
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Kuva 4-1. Arvioitavat tuulivoima-alueet ja Sysmän lintuvesien Natura-alueen rajaus. Ote maakuntakaa-
van korjatusta ehdotuksesta (6.6.2016). 

 

4.2 Maakuntakaavamerkintöjen mahdollistama maankäyttö 

Maakuntakaavan tuulivoima-alueiden merkinnät mahdollistavat niiden alueella isompien tuuli-

voimahankkeiden toteuttamisen, kuin olisi mahdollista ilman kyseisiä merkintöjä. Seudullisesti 

merkittävien tuulivoimahankkeiden alaraja on maakuntakaavan mukaisesti jakolinjan sisäpuo-

lella olevalla kaupunkiseudulla 6 voimalayksikköä ja jakolinjan ulkopuolella olevalla maaseutu-

vyöhykkeellä 10 tuulivoimalayksikköä. Mikäli nyt arvioitavat tuulivoima-alueiden merkinnät jä-

tettäisiin pois maakuntakaavasta, mutta kaava saisi muuten lainvoiman ehdotuksen mukaisesti, 

Järvenpään ja Rekolan alueille saisi rakentaa enintään 9 tuulivoimayksikköä, elleivät muut sei-

kat estäisi rakentamista. 

 

Maakuntakaavassa osoitettavat tuulivoima-alueet helpottavat myös pienempien tuulivoima-

hankkeiden toteuttamista. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisesta antaman suuntaa an-

tavan ohjeistuksen mukaisesti (Ympäristöministeriö 2012) pelkällä suunnittelutarveratkaisulla 

voidaan toteuttaa isompia tuulivoimahankkeita, mikäli alue on osoitettu yleispiirteisessä kaavas-

sa (esim. maakuntakaava) tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi. Suunnittelutarveratkaisu 

on vaadittavien selvitysten osalta suppeampi kuin yleiskaava ja siten halvempi ja nopeampi 

menettely. Järvenpään ja Rekolan tuulivoima-alueiden merkintöjen saadessa lainvoiman, niiden 

alueille olisi ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan mahdollista rakentaa 5-6 tuulivoimalan 

hanke pelkällä suunnittelutarveratkaisulla, mutta ilman maakuntakaavamerkintöjä suositus olisi 

korkeintaan 2-4 voimalan hankkeen toteuttaminen suunnittelutarveratkaisulla. 

 

Tuulivoima-alueiden vaatimia sähkönsiirtoyhteyksiä ei osoiteta maakuntakaavassa, vaan niiden 

sijainti määritetään yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. 
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4.3 Laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta 

Maakuntakaavan luonnosvaiheessa laadittiin Natura-arvioinnin tarveharkinta maakuntakaavassa 

osoitettavista maankäyttöratkaisuista (Päijät-Hämeen liitto 2014). Järvenpään ja Rekolan tuuli-

voima-alueiden todettiin sijoittuvan Sysmän lintuvesien Natura-alueen ympärille lähimmillään 

1,1 (Järvenpää) ja 1,8 kilometrin etäisyydelle (Rekola). Tarveharkinnassa nostettiin esiin tarve 

ottaa huomioon näiden kahden alueen yhteisvaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin. Tar-

veharkinnan epävarmuustekijöinä nostettiin esiin erityisesti kuikan, kurjen, laulujoutsenen ja 

ruskosuohaukan pesäpaikkojen puutteelliset lähtötiedot. Tarveharkinnan johtopäätöksenä esi-

tettiin kuitenkin, että tuulivoima-alueiden merkinnällä ei arvioida olevan todennäköisesti merkit-

tävää vaikutusta Natura-alueen suojeluarvoihin. 

 

Ympäristöministeriö totesi lausunnossaan (20.4.2016), että laaditun tarveharkinnan perusteella 

ei ole riittävää varmuutta siitä, ettei maakuntakaavassa osoitettujen Järvenpään ja Rekolan tuu-

livoiman tuotantoon soveltuvien alueiden toteuttaminen todennäköisesti merkittävästi heiken-

täisi Sysmän lintuvesien Natura 2000 –verkostoon kuuluvan alueen suojeluperusteina olevia 

luonnonarvoja. 

 

Hämeen ELY-keskus totesi lausunnossaan (20.4.2016), että Rekolan ja Järvenpään tuulivoima-

puistoalueiden negatiivisia vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin ei ole selvityksillä pois-

suljettu. ELY-keskus muistutti, että mikäli suojeluperusteisiin haitallisesti vaikuttavia tekijöitä ei 

voida selvityksillä luotettavasti poissulkea, voivat kaavamerkinnät jäädä toteutumatta. Hämeen 

ELY-keskus ei kuitenkaan esittänyt Luonnonsuojelulain 65 § mukaisen Natura-arvioinnin laati-

mista. 
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5. SYSMÄN LINTUVEDET (FI0500046) 

5.1 Yleiskuvaus 

Sysmän lintuvesiä on kaikkiaan neljä kappaletta. Kirkkolahti sijaitsee taajaman kupeessa, ja 

sinne lasketaan jätevedenpuhdistamon vesiä. Ylä-Vehkajärvellä on kaksi osin umpeutunutta, 

kapeiden salmien erottamaa lahdeketta. Jyrtinlampi ja Artjärvi ovat mataluutensa ja pienuuten-

sa vuoksi umpeutumassa. Järvien tuntumaan sijoittuu paljon maataloutta ja asutusta. 

Sysmän lintuvesien alueella elää monipuolinen vesilintulajisto. Suojeluperusteina mainittuja la-

jeja tavataan melko tasaisesti kaikilla osa-alueilla, mutta parimäärällä mitattuna lajeja on eniten 

Ylä-Vehkajärvellä, joka on osa-alueista laajin. Järvien paikoin läpitunkemattomat ja laajat ruovi-

kot tarjoavat hyvät pesimismahdollisuudet harvinaisille lajeille. Sysmän lintuvesien alueella rus-

kosuohaukka ja kaulushaikara esiintyvät runsaampina, kuin muualla pohjoisen Päijät-Hämeen 

tai Keski-Suomen alueella. 

Rehevän ja mosaiikkimaisesti kasvavan ilmaversoiskasvillisuuden ansiosta lintuvesien alueella 

tavataan tavanomaista runsaammin monia sudenkorentolajeja. Merkittävimpiä näistä ovat luon-

todirektiivin IV(a)-liitteessä mainitut, tiukasti suojellut täplälampikorento ja lummelampikoren-

to. 

 

Kuva 5-1. Sysmän lintuvesien Natura-alueen sijainti (vihreä viivoitus) ja sen osa-alueet. 

  

Ylä-Vehkajärvi 

Jyrtinlampi 

Artjärvi 

Kirkkolahti 
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5.2 Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit  

Voimassa olevalla Natura-tietolomakkeella (v.1996, päivitys 2004) Sysmän lintuvesien suojelu-

perusteina esitetään kaksi luontodirektiivin liitteen I mukaista luontotyyppiä (Taulukko 5-1). 

Luontotyyppien määrään ja pinta-aloihin ei esitetä muutoksia toistaiseksi vielä epävirallisessa 

tietolomakkeen päivitysversiossa. 
 

Taulukko 5-1. Sysmän lintuvesien suojeluperusteena mainitut luontodirektiivin I-liitteen luontotyypit 
voimassa olevalla (v.2004) tietolomakkeella ja toistaiseksi epävirallisessa tietolomakkeen päivityseh-
dotuksessa. 

 Tietolomake 2004 Tietolomake 2016 

Luontotyyppi Koodi Hehtaaria Edustavuus Hehtaaria Edustavuus 

Humuspitoiset lammet ja 

järvet 

3160 173 hyvä 173 hyvä 

Vaihettumissuot ja ran-

tasuot 

7140 58 merkittävä 58 hyvä 

 

Humuspitoiset lammet ja järvet (3160) ovat määritelmän (Airaksinen & Karttunen 2001) 

mukaisesti runsashumuksisia ja niukkaravinteisia järviä ja lampia, joiden vesi on humuspitois-

ten aineiden ruskeaksi värjäämää. Suurin osa Suomen järvistä on humuspitoisia, etenkin run-

sassoisilla seuduilla. Joskus näissä vesissä on lähdevaikutusta ja sen seurauksena kirkkaampaa 

ja ravinteikkaampaa vettä. Humuspitoiset vedet ovat happamia, niiden pH on 4,5-6. Kasvillisuus 

on harvaa ja kelluslehtisen kasvillisuuden määrä vaihtelee, mutta vesisammalet voivat olla run-

saita. Rantavyöhyke on usein soistunut ja siinä on kelluvia rahkasammalkasvustoja. Ilmaversoi-

sia kasveja kuten järviruokoa ja järvikortetta (Equisetum, Phragmites) on yleensä hyvin niukas-

ti. Tämä luontotyyppi on ollut hyvin yleinen, mutta nykyisin luonnontilaiset edustavat vedet ovat 

harvinaistuneet lähinnä metsätaloudellisista ojituksista johtuen.  

 

Vaihettumissuot ja rantasuot (7140) ovat paljon vaihtelua sisältävä luontotyyppi, johon lue-

taan yleensä keidas-, aapa- ja palsasoiden ulkopuoliset avosuot, vesien rantavyöhykkeillä esiin-

tyvät avo- ja pensaikkoluhdat sekä pinnanmyötäisen soistumisen kautta syntyneet rantasuot. 

Suotyypiltään vaihettumis- ja rantasuot ovat yleensä väli- tai rimpipintaisia ja niiden pohjaker-

rosta luonnehtivat lähinnä aito- ja rahkasammalet sekä erilaiset sarat ja ruohot. Luontotyypin 

levinneisyys ei ole viime vuosikymmenien aikana Suomessa voimakkaasti muuttunut. Maan ete-

läosissa metsä- ja suoalueiden ojitukset ovat kuitenkin vaikuttaneet voimakkaasti sen esiintymi-

seen ja luonnontilaan. Luontotyypin määrän ja pinta-alueiden väheneminen on kuitenkin viime 

vuosikymmeninä vähentynyt mm. uudisojitusten määrän vähentymisen seurauksena. Luonto-

tyyppiin kuuluvat, pienialaiset vähäpuustoiset suot sekä rantaluhdat määritellään nykyisin met-

sälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin (nk. METE-kohteet). 

5.3 Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Voimassaolevalla Natura-tietolomakkeella (v.1996, päivitys 2004) Sysmän lintuvesien suojelu-

perusteina esitetään kaksi luontodirektiivin liitteen II lajia, täplälampikorento (Leucorrhinia 

pectoralis) ja lietetatar (Persicaria foliosa). Tietolomakkeen epävirallisessa päivitysversios-

sa ei esitetä suojeluperusteiksi muita lajeja. 

 

Täplälampikorento on etelärannikolta Jyväskylän korkeudelle asti tavattava laji, jota tavataan 

pääasiassa reheväkasvuisilla ns. lintuvesillä. Laji suosii vesistöjä, joissa on runsaasti ilmaver-

soista kasvillisuutta, etenkin järviruokoa ja järvikaislaa. Täplälampikorento on luokiteltu Suo-

messa elinvoimaiseksi (LC) lajiksi. Täplälampikorentoa tavataan koko Sysmän lintuvesien alu-

eella, runsaimmillaan laji on Kirkkolahdella. 

 

Lietetatarta tavataan harvinaisena etelärannikolla, suurten reittivesien alueella Sisä-Suomessa 

(pääasiassa Päijät-Hämeen jaa Pirkanmaan alueella) sekä Perämeren rannikolla. Lietetatar suo-

sii avoimia savirantoja sekä tulvaisia järvien, jokien ja jokisuistojen rantoja. Se kasvaa yleensä 

matalassa vedessä, mutta voi jäädä kuivalle maalle vedenpinnan laskiessa. Lietetattaren uhka-

na ovat vesirakentaminen sekä rantalaidunnuksen loppumisen seurauksena rantojen umpeen-

kasvu. Laji on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN) (Rassi ym. 2010). Sysmän lintu-

vesien alueella lajia on havaittu ainakin Kirkkolahdella. 
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5.4 Lintudirektiivin liitteen I lajit ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

Voimassaolevalla Natura-tietolomakkeella (v.1996, päivitys 2004) Sysmän lintuvesien suojelu-

perusteina esitetään yhdeksän lintudirektiivin liitteen I lajia ja yksi liitteen I ulkopuolinen alueel-

la säännöllisesti levähtävä muuttolintulaji. Toistaiseksi epävirallisessa tietolomakepäivityksessä 

suojeluperusteisiin esitetään lisättäväksi kolme alueella säännöllisesti tavattavaa muuttolintula-

jia (Taulukko 5-2). 

Taulukko 5-2. Sysmän lintuvesien suojeluperusteena esitetyt lintudirektiivin liitteen I lajit ja muuttolin-
tulajit virallisella tietolomakkeella (v. 2004) sekä vielä epävirallisen tietolomakepäivityksen (v. 2016) 
mukaan.  

Lintudirektiivin I-liitteen lajit: 

 2005 2016 (epävirallinen) 

Laji Pesivä Levähtävä Pesivä Levähtävä 

kalatiira pesii alueella - 0-1 paria 1 yksilö 

kaulushaikara 2-4 paria - 2-6 paria - 

kuikka - harvinainen - 5-10 yksilöä 

kurki 1-3 paria - 1-3 paria - 

laulujoutsen 3 paria - 3 paria - 

liro 1-3 paria - 1-3 paria - 

mustakurkku-uikku 1-5 paria - 0-1 paria - 

pyy 1-5 paria - 1-5 paria - 

ruskosuohaukka 3 paria - 3 paria - 

Liitteessä I mainitsemattomat alueella säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut: 

 2005 2016 (epävirallinen) 

 Pesivä Levähtävä Pesivä Levähtävä 

heinätavi 1-3 paria - 1 pari - 

luhtakana - - 2-3 koirasta - 

selkälokki - - - 5-10 yksilöä 

rastaskerttunen - - 2 paria - 

 

5.5 Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit 

Seuraavat lajit on mainittu Natura 2000 –tietolomakkeessa kohdassa muut tärkeät kasvi- ja 

eläinlajit. Ne eivät kuitenkaan ole perusteena alueen kuulumiselle Natura 2000 –verkostoon: 

Selkälokki (Larus fuscus) [päivitysehdotuksessa esitetty siirrettäväksi suojeluperustelajiksi], 

rantasipi (Actitis hypoleucos), pikkutikka (Dendrocopos minor), ristilimaska (Lemna trisulca), 

varstasara (Carex pseudocyperus), metsäviklo (Tringa ochropus) ja lummelampikorento (Leu-

corrhinia caudalis). 
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6. MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Maakuntakaavan tarkkuustaso 

Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja 

yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia 

alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä kos-

kevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden 

kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaava on ohjeena laaditta-

essa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 

alueidenkäytön järjestämiseksi (MRL 32 §).  

 

Arvioinnin kohteena olevat maakuntakaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä ja tähtäävät pitkälle 

tulevaisuuteen. Merkintöjen tarkkuustaso ohjaa myös maakuntakaavaa varten laadittavien sel-

vitysten tarkkuustasoa, joten selvityksiltä ei voida edellyttää hanketason yksityiskohtaisuutta. 

Maakuntakaavakartalla esitetyt merkinnät mahdollistavat erilaisia toteutustapoja, joita suunnit-

telu- ja erityismääräyksin ohjataan. Maakuntakaavalla ei ohjata kuntien sisäisiä maankäyttöasi-

oita, mikäli niillä ei ole vähintään ylikunnallista merkitystä. 

 

6.2 Vaikutustyypit 

Vaikutusarvioinnissa mahdolliset vaikutukset voidaan jakaa suoriin, epäsuoriin, kertyviin ja ka-

sautuviin vaikutuksiin. 

 

Suorilla vaikutuksilla tarkoitetaan suoria elinympäristöihin kohdistuvia toimenpiteitä, jotka aihe-

uttavat näiden elinympäristöjen muuttumisen. Epäsuoria ovat vaikutukset, jotka aiheutuvat 

esim. vesistöön pääsevien haitta-aineiden seurauksena. Kertyvällä vaikutuksella tarkoitetaan 

esimerkiksi petokaloihin usean vuoden aikana kertyviä haitta-aineita. Kasautuvia vaikutuksia ai-

heutuu usean eri hankkeen aiheuttamista yhteisvaikutuksista, jotka yksin tarkasteltuina saatta-

vat olla vähäisiä tai merkityksettömiä. Toissijaisilla vaikutuksilla tarkoitetaan ympäristön vuoro-

vaikutussuhteista aiheutuvia vaikutuksia, jotka ilmenevät suoran tai epäsuoran vaikutuksen 

seurauksena. 

 

6.2.1 Tuulivoimahankkeista aiheutuvat luontotyyppivaikutukset 

Mikäli Natura-alueen ulkopuolella tehtävistä tuulivoimahankkeen rakentamistöistä muodostuu 

pintavesivaikutuksia, kuten samentumista ja kiintoaineen kertymistä ojavesiin ja uomiin, voi 

suojeluperusteena mainittuihin luontotyyppeihin kohdistua epäsuoria vaikutuksia. Muutokset va-

luma-alueessa ja pintavalunnassa voivat vaikuttaa suo- ja puroluontotyyppeihin. Lisäksi kaivu-

töiden aikainen kiintoaineksen kulkeutuminen voi aiheuttaa pintavesien hetkellistä samentumis-

ta lähiuomissa. Tuulivoimahankkeen vaatiman voimajohdon rakentamisen yhteydessä tehdään 

pieniä maanrakennustöitä pylväspaikoilla ja johtoaukeilta raivataan kasvillisuus. Voimajohdon 

rakentamisen vaikutukset ovat paikallisia rajoittuen voimajohtoalueelle (leveys tyypillisesti noin 

45–55 metriä) ja sen välittömään lähiympäristöön. 

 

Tuulivoimaloiden käytöstä ei normaalitilanteessa muodostu kuormitusta, joka vaikuttaisi niitä 

ympäröiviin luontotyyppeihin. Vakavat häiriötilanteet ovat erittäin harvinaisia. 

 

Arvioitavat Sysmän tuulivoima-alueet sijoittuvat metsätalouskäytössä oleville alueille. Tuulivoi-

man rakentaminen näillä alueilla aiheuttaa lähtökohtaisesti vain vähäisiä vesistövaikutuksia, 

jotka eivät suuruudeltaan poikkea alueella harjoitettavan metsätalouden vaikutuksista. 

6.2.2 Tuulivoimahankkeista aiheutuvat linnustovaikutukset 

Tuulivoiman linnustovaikutukset voivat aiheutua elinympäristön menetyksistä (voimaloiden ra-

kennuspaikat, huoltotiestö, maakaapelilinjat), lintujen törmäämisistä tuulivoimaloihin, estevai-

kutuksesta (muutos lentoreitteihin, alueiden karttaminen) sekä tuulivoiman aiheuttaman melun 

vaikutuksesta (mm. Ympäristöministeriö 2016). 

 

Arvioitavat tuulivoima-alueet ovat metsävaltaisia, nykyisin metsätalouskäytössä olevia alueita. 

Rakentamisen vuoksi puusto ja pintamaa poistetaan kokonaan voimaloiden rakennuspaikoilta ja 
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rakennettavan tiestön alueelta, mikä heikentää paikallisesti alueen soveltuvuutta lintujen pesin-

tä tai ruokailualueeksi. Yhden tuulivoimalan pystyttämistä varten raivataan yleensä alle 1 ha ala 

ja tuulivoimapuiston alueella kasvillisuutta raivataan yleensä noin 2 % alueen kokonaispinta- 

alasta (arvio perustuu Suomessa toteutuneiden ja käynnissä olevien hankkeiden tietoihin). 

 

Lintulajien törmäysriski tuulivoimaloihin riippuu lajista, sääoloista ja lintujen elinkierron vaihees-

ta. Muuttomatkalla olevat linnut ovat yleensä alttiimpia törmäyksille verrattuna paikallisiin pesi-

viin lintuihin, jotka ovat pääsääntöisesti sopeutuneet voimaloihin. Yleisesti ottaen kookkaat ja 

nousevia ilmavirtauksia hyödyntävät lajit ovat suurimmassa törmäysvaarassa tuulivoimaloihin. 

Tällaisia lajeja ovat mm. päiväpetolinnut. Yleensä kookkaat lajit ovat myös pitkäikäisiä, jolloin 

emolinnun törmäämisellä voi olla suurempi vaikutus lajin kannan kehitykseen kuin lyhytikäisellä 

varpuslinnulla. 

 

Tuulivoimaloiden linnustoa karkottavan vaikutuksen ja estevaikutuksen arvioidaan kohdistuvan 

vain eniten ihmistoimintaa välttäviin ja herkimpiin lintulajeihin. Valtaosalle lintulajeista yksittäin 

sijaitsevista tuulivoimaloista ei arvioida aiheutuvan kulkuyhteyksiin kohdistuvia vaikutuksia. Ve-

si- ja kosteikkolinnut ovat yleensä kaikkein häiriöalttiimpia tuulivoimalle ja etenkin pelloilla ruo-

kailevien hanhien on todettu välttävän tuulivoimaloiden läheisyyttä. Suoran häirinnän vaikutus-

alue vaihtelee lajiryhmästä riippuen 200 – 800 metrin välillä, ollen korkein avomaiden linnuilla, 

kuten kahlaajilla ja lepäilevillä hanhilla. Käytön aikana ihmistoiminta on vähäistä ja häiriötä lin-

nustolle aiheuttaa lähinnä voimaloiden melu, mahdollisesti myös välke (Gove ym. 2003, Habib 

ym. 2007, Langston & Pullan 2006, Larsen & Madsen 2000, Pearce-Higgins, ym. 2009). 

 

Myös petolintujen ja mm. metson on havaittu välttävän metsäalueita, joissa ihmistoiminta on li-

sääntynyt. Voimaloiden karkottava vaikutus on suurimmillaan rakentamisaikana, jolloin ihmis-

toimista aiheutuva häiriövaikutus on suurimmillaan. Muuttomatkoilla alueiden kautta kulkeviin 

lintuihin kohdistuva estevaikutus on muuttomatkan kokonaispituuteen suhteutettuna hyvin vä-

häinen, sillä arvioitavat tuulivoima-alueet ovat molemmat kierrettävissä keskimäärin 1,5-2 km 

muutoksella lentoreittiin. 

 

Tieliikenteen melun on havaittu alkavan vaikuttaa negatiivisesti lintukantoihin 42–47 dB(A) 

voimakkuuden tasolla ja siitä ylöspäin (Reijnen & Foppen 2006). Tuulivoimalan aiheuttama ääni 

on tieliikenteen melun kaltaista tasaista ääntä, eikä se aiheuta impulssimaiselle melulle tyypilli-

siä pelästymisreaktioita. Moderneissa tuulivoimapuistoissa 40 dB keskiäänitason raja sijoittuu 

alle kilometrin etäisyydelle tuulivoimaloista, joten tätä kauempana voimaloista melulla ei toden-

näköisesti ole minkäänlaista vaikutusta lintukantoihin. 

 

7. MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

7.1 Luontodirektiivin luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset 

Arvioitavat tuulivoimahankkeet sijaitsevat yli yhden kilometrin etäisyydellä Sysmän lintuvesien 

Natura-alueesta. Molemmat alueet sijaitsevat enimmäkseen sellaisilla valuma-alueilla, että ve-

det laskevat niiden alueilta pääasiassa muualle kuin Natura-alueen suuntaan. Luvussa 6.4.1. 

kuvatun perusteella mahdolliset vesistövaikutukset olisivat korkeintaan vähäisiä, eivätkä ne 

poikkeaisi alueella harjoitetun metsätalouden aiheuttamista vaikutuksista merkittävästi. Tämän 

perusteella suojeluperusteena mainittuihin luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia ei voi pitää 

todennäköisinä eikä merkittävinä. 

 

7.2 Luontodirektiivin lajeihin kohdistuvat vaikutukset 

Sysmän lintuvesien Natura-alueen suojeluperusteena mainitut lajit täplälampikorento ja lieteta-

tar ovat riippuvaisia Natura-alueen veden laadusta ja rantavyöhykkeen kasvillisuuden kehityk-

sestä. Arvioitavilla tuulivoimahankkeilla ei arvioida olevan todennäköisiä eikä merkittäviä vaiku-

tuksia mainittuihin lajeihin. 
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7.3 Lintudirektiivin lajeihin kohdistuvat vaikutukset 

Luvussa 6.4.2. kuvatun perusteella arvioitavista tuulivoimahankkeista voisi aiheutua haittaa ai-

noastaan sellaisille Sysmän lintuvesien suojeluperusteena mainituille lajeille, jotka liikkuvat yli 

kilometrin etäisyydellä Natura-alueella sijaitsevilta pesimäalueiltaan, tai joiden lennot ruokailu- 

ja lepäilyalueiden välillä suuntautuvat arvioitavien tuulivoima-alueiden kautta. Tällaisia potenti-

aalisia lajeja ovat nykyisistä tai uusista ehdotetuista suojeluperustelajeista kalatiira, kuikka, 

kurki, laulujoutsen, ruskosuohaukka ja selkälokki.  

 

Muut suojeluperusteena mainitut lintulajit ovat pesimäaikaan joko tiiviisti Natura-alueen vesi-

alueella tai rantavyöhykkeellä pysytteleviä lajeja (kaulushaikara, mustakurkku-uikku, heinätavi, 

luhtakana ja rastaskerttunen), Natura-alueella ja ympäröivillä rantaniityillä ja pelloilla ruokaile-

via lajeja (liro) tai rantametsissä eläviä paikallisia lajeja, jotka eivät lennä tuulivoimaloiden ris-

kikorkeudella (pyy). Näiden muiden lajien esiintymiseen Natura-alueella arvioitavilla tuulivoima-

hankkeilla ei arvioida olevan minkäänlaisia havaittavia vaikutuksia. 

 

Kalatiira voi käydä pesimäaikaan kalastamassa jopa muutaman kilometrin etäisyydellä pesä-

paikaltaan ja näillä ravinnonhakumatkoilla linnut voivat ylittää maakannaksia lentäessään pesi-

mäjärveltä toiselle järvelle kalaan. Kalatiira ei ole erityisen runsas pesimälaji tai muutolla lepäi-

levä Sysmän lintuvesien alueella. Vaikka tietolomakkeen ilmoittama määrä alueella lepäilevistä 

kalatiiroista on aliarvio, muuttoaikoinakin alueella levähtävien kalatiirojen yhteismäärä on 

yleensä enimmillään muutaman kymmenen yksilön suuruusluokkaa. Sekä pesivien että muutolla 

lepäilevien kalatiirojen lennot Sysmän lintuvesiltä suuntautuvat todennäköisimmin Natura-

alueen toisille osa-alueille, etelän ja lounaan välillä sijaitseville Majutvedelle ja Luotikkaalle tai 

länteen Päijänteelle. Arvioitavat tuulivoima-alueet eivät sijoitu näille todennäköisimmille lento-

reiteille. Koska kalatiira on lisäksi melko pienikokoinen ja ketterä lentäjä, arvioitavista tuulivoi-

mahankkeista ei arvioida aiheutuvan lajiin kohdistuvia vaikutuksia. 

 

Selkälokki on muuttoaikoina Sysmän lintuvesien alueella levähtävä laji. Lisäksi Päijänteellä pe-

sivät selkälokit käyvät todennäköisesti ainakin toisinaan ruokailemassa Sysmän lintuvesien ym-

päristössä. Selkälokin pääravinto on kalaa, lisäksi linnut voivat oppia syömään mökkiläisten ja 

muiden ranta-asukkaiden hylkäämiä eloperäisiä jätteitä. Kyntöaikaan selkälokit voivat kerään-

tyä muiden lokkien tavoin pelloille syömään maanmuokkauksen paljastamia lieroja ja muita 

pieniä eläimiä. Kalatiiran tavoin selkälokin pääasialliset lentosuunnat Sysmän lintuvesiltä ovat 

Päijänteen suuntaan. Sopivien ravintolähteiden ilmaantuessa lokit voivat kuitenkin lentää Natu-

ra-alueelta mihin suuntaan tahansa, mutta todennäköisesti selkälokkien oleskelu keskittyy Sys-

män lintuvesien vesialueen, ympäröivien peltojen ja lintuvesien ytimeen sijoittuvan Sysmän kir-

konkylän alueelle. Arvioitavien tuulivoima-alueiden suuntaan tapahtuvia lentoja voi pitää yksit-

täisinä. 

 

Rekolanvuoren tuulivoimahankkeen linnustoseurantojen yhteydessä alueella havaittiin vain yk-

sittäisiä lokkeja kevään – alkukesän 2014 aikana (Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalve-

lut 2014). Selkälokkeja havaittiin kaksi alueen lävitse lentävää yksilöä, jotka tulkittiin muutta-

viksi linnuiksi. 

 

Selkälokille ja muille lokeille on tyypillistä nousta kaartelemaan korkealle taivaalle. Tämä käyt-

täytymispiirre altistaa ne monia muita lajeja enemmän myös törmäyskille tuulivoimaloiden 

kanssa. Selkälokki ei ole kuitenkaan erityisen isokokoinen tai raskastekoinen laji (kuten esimer-

kiksi joutsen, isot petolinnut yms.), joten sitä ei pidetä erityisen törmäysherkkänä lajina tuuli-

voimaloihin. Kahden eri tuulivoima-alueen sijoittuminen Natura-alueen ympäristöön aiheuttaa 

arvion perusteella vähäisen selkälokkiin kohdistuvan törmäysriskin. Arvioitavat tuulivoima-

alueet eivät yksin tai yhdessä tarkasteltuna kuitenkaan todennäköisesti heikennä lajin esiinty-

mismahdollisuuksia tai runsautta Natura-alueella eikä lajiin kohdistuvaa haittaa voi pitää mer-

kittävänä. 

 

Laulujoutsen 

Laulujoutsenen pesimäkannaksi Sysmän lintuvesillä ilmoitetaan kolme paria. Pesivät laulujout-

senet ja etenkin pesintää vasta harjoittelevat kihlaparit käyvät ruokailemassa pesäpaikkojen lä-

heisillä pelloilla, niityillä ja rehevillä matalilla vesistöillä. Sysmän lintuvesillä pesivät joutsenet 

ruokailevat kurjen tavoin Natura-alueeseen kuuluvilla kosteikoilla tai näitä ympäröivillä pelloilla. 

Natura-alueelta tarkasteltuna Järvenpään ja Rekolan tuulivoima-alueiden taakse sijoittuvat pel-
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lot ovat pieniä ja ne sijaitsevat vähintään 2,5 – 4 km etäisyydellä Natura-alueesta. Tämän pe-

rusteella ei ole todennäköistä, että Natura-alueella pesivät joutsenet tekisivät näille alueille 

säännöllisiä ruokailulentoja. 

 

Sysmän lintuvesien ympäristössä ei sijaitse sellaisia laulujoutsenen muuton aikaisia levähdys-

alueita, jonne kerääntyisi säännöllisesti yksilöitä ruokailemaan tai levähtämään. 

 

Koska Natura-alueella pesivien joutsenten lentäminen riskikorkeudella Järvenpään ja Rekolan 

tuulivoima-alueiden lävitse on korkeintaan satunnaista eikä tuulivoima-alueilla ole vaikutuksia 

niiden ulkopuolella sijaitsevien joutsenelle soveltuvien ruokailu- tai pesimäalueiden luontotyyp-

peihin, tuulivoima-alueiden vaikutukset laulujoutseneen arvioidaan vähäisiksi tai olemattomiksi. 

 

Kuikka 

Natura-alueen tietolomakkeen perusteella kuikkaa tavataan Sysmän lintuvesillä ainoastaan le-

vähtävänä lajina. Kuikan kannalta tärkein osa-alue on Ylä-Vehkajärvi, jossa lajia tavataan muu-

tamia yksilöitä sekä muuttoaikoina levähtämässä että pesimäkaudella muualta saapuneina ruo-

kailijoina (Lammi ym. 2003). 

 

Alueella ruokailevat kuikat voivat saapua alueelle käytännössä jokaisesta ilmansuunnasta, sillä 

noin 10 km säteellä sijaitsee lukuisia kuikan pesimiseen soveltuvia vesistöjä, joista isoimmat 

ovat Joutsjärvi, Nuoramoisjärvi, Majutvesi, Luotikas ja Päijänne. Tarkasteltaessa tilannetta Ylä-

Vehkajärveltä, joka on Natura-alueen tärkein kuikan esiintymisalue, Järvenpään tuulivoima-alue 

muodostaa noin esteen erityisesti Päijänteen Paimenselän suunnalta mahdollisesti saapuville 

kuikille. Järvenpään tuulivoima-alue vaikuttaa eniten Joutsjärven eteläosasta mahdollisesti saa-

puviin kuikkiin (Kuva 7-1). Rekolanvuoren tuulivoimahankkeen linnustoseurantojen yhteydessä 

kuikkien todettiin pesivän Nuoramoisjärvellä, mutta lajin ravinnonhakulentoja Rekolanvuoren 

hankealueen lävitse ei todettu (Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut 2014). 

 

 

Kuva 7-1. Arvioitavien tuulivoima-alueiden muodostamat estevyöhykkeet Ylä-Vehkajärveltä tarkastel-
tuna. Kuvassa oleva ympyrä on säteeltään noin 10 km. 
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Todennäköisesti osa tuulivoima-alueiden kautta lentävistä yksilöistä valitsee koko tuulivoima-

alueen kiertämisen, jolloin tuulivoimapuistosta muodostuu estevaikutusta ja se lisää linnun ra-

vinnonhakumatkaan kuluttamaa energiaa. Osa yksilöistä puolestaan valitsee tuulivoimapuiston 

lävitse lentämisen, jolloin muodostuu törmäysriski. Törmäysriskiä vähentää se, että modernit 

suuret tuulivoimalat sijoitetaan yleensä vähintään 500–700 metrin etäisyydelle toisistaan, jolloin 

niiden väliin jää useita satoja metrejä leveitä vapaita vyöhykkeitä. 

 

Mikäli tuulivoima-alueet toteutuvat täydessä laajuudessaan, Järvenpään tuulivoima-alueen 

muodostaman estevaikutusta voi arvioida kohtalaiseksi ja sen aiheuttaman törmäysriskin vähäi-

seksi tai kohtalaiseksi. Rekolan tuulivoima-alueen muodostamaa estevaikutusta voi puolestaan 

luonnehtia vähäiseksi ja törmäysriskiä kohtalaiseksi, koska potentiaaliselle lentoreitille voi sijoit-

tua useampia voimaloita. Alueista ei muodostu kuikkaan kohdistuvia haitallisia yhteisvaikutuk-

sia, sillä ne sijaitsevat Natura-alueen vastakkaisilla puolilla, eivätkä alueelle saapuvat linnut 

joudu lentämään molempien alueiden kautta. Kokonaisuutena arvioitavien hankkeiden vaikutus 

Sysmän lintuvesillä levähtävään kuikkaan arvioidaan kohtalaisen negatiiviseksi, mutta ei merkit-

täväksi heikennykseksi. 

 

Arviointiin sisältyy epävarmuutta, sillä kuikkien todelliset lentosuunnat alueella eivät ole tiedos-

sa. Arviointi on kuikan osalta tehty varovaisuusperiaatteen mukaisesti siten, että se kuvastaa 

negatiivisinta vaihtoehtoa. Vuoden 2014 selvitysten perusteella (Varsinais-Suomen luonto- ja 

ympäristöpalvelut 2014) Rekolan tuulivoima-alue ei muodostaisi estettä Sysmän lintuvesille 

saapuville kuikille, mutta yhden kesän muutaman havaintopäivän perusteella ei voi tehdä pitkäl-

le meneviä johtopäätöksiä. 

 

Ruskosuohaukka 

Ruskosuohaukkaa pesii Sysmän lintuvesillä 3-4 paria (Lammi ym. 2003), tietolomakkeen perus-

teella 3 paria. Ruskosuohaukan pesinnät alueella keskittyvät Ylä-Vehkajärvelle, Artjärvelle ja 

Jyrtinlammelle. Myös Kirkkolahdella on lajin pesimiseen soveltuvia laajoja ruovikoita. Rus-

kosuohaukka saalistaa Natura-alueen rantaluhtien lisäksi muutamien kilometrien etäisyydellä 

ympäröivillä pelloilla ja niityillä. Lajin saalistuslennot tapahtuvat matalalla peltojen ja niittyjen 

yllä. Lisäksi lajin käyttäytymiseen kuuluu tyypillisenä piirteenä pesäpaikan yläpuolella melko 

korkealla tapahtuvat soidinlennot, jotka rajoittuvat muutaman sadan metrin säteelle pesäpai-

kasta. Arvioitavien tuulivoima-alueiden rajausten sisällä ei sijaitse ruskosuohaukan saalistami-

seen soveltuvia avoimia alueita. Potentiaalisilta pesäpaikoilta tarkasteltuna tuulivoima-alueiden 

taakse sijoittuvat pellot ja niityt ovat pienipiirteisiä, metsäisten alueiden saartamia alueita, jotka 

eivät ole lajin kannalta erityisen potentiaalisia saalistusalueita. 

 

Rekolanvuoren tuulivoimahankkeen linnustoseurantojen yhteydessä ei tehty havaintoja alueella 

liikkuvista paikallisista ruskosuohaukoista kevään – alkukesän 2014 aikana (Varsinais-Suomen 

luonto- ja ympäristöpalvelut 2014). 

 

Sysmän lintuvesien alueella pesivien ruskosuohaukkojen lennot suunniteltujen tuulivoima-

alueiden kautta ovat todennäköisesti erittäin satunnaisia. Tuulivoima-alueet eivät täysimääräisi-

nä toteutuessaankaan heikennä ruskosuohaukan pesimismahdollisuuksia Sysmän lintuvesien 

alueella. Arvioitavista hankkeista aiheutuu korkeintaan vähäinen törmäysriski ruskosuohaukalle, 

eikä vaikutus ole merkittävä lajin kannalta. 

 

Kurki 

Natura-alueen lähimmiltä kurjen pesimiseen soveltuvilta kosteikoilta on vähintään noin 1,1 km 

etäisyys arvioitaviin tuulivoima-alueisiin. Rantaluhdilla pesivät kurjet käyvät ruokailemassa pe-

säpaikan läheisillä pelloilla ja kosteikoilla, pesimättömät kurjet voivat kierrellä laajallakin alueel-

la kesäkauden aikana. Natura-alueella pesivien kurkien ruokailut tapahtuvat todennäköisesti 

Natura-alueeseen kuuluvilla kosteikoilla tai näitä ympäröivillä pelloilla. Natura-alueelta tarkas-

teltuna Järvenpään ja Rekolan tuulivoima-alueiden taakse sijoittuvat pellot ovat pieniä ja ne si-

jaitsevat vähintään 2,5 – 4 km etäisyydellä Natura-alueesta. Tämän perusteella ei ole todennä-

köistä, että Natura-alueella pesivät kurjet tekisivät näille alueille säännöllisiä ruokailulentoja. 

 

Sysmän lintuvesien ympäristössä ei sijaitse sellaisia laulujoutsenen muuton aikaisia levähdys-

alueita, jonne kerääntyisi säännöllisesti yksilöitä ruokailemaan tai levähtämään. 

 



18 

SYSMÄN TUULIVOIMA-ALUEIDEN NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINNAN TÄYDENNYS 

 

 

Metsäisten alueiden ylityksen aikana kurjet voivat nousta tuulivoimaloiden riskikorkeudelle, pe-

simättömät parvet nousevat yleisesti kaartelemaan hyvinkin korkealle nousevien ilmavirtausten 

mukana. Pesivien kurkien ei ole todettu häiriintyvän nykyaikaisista suurista tuulivoimaloista, 

mikäli matka lähimpään tuulivoimalaan on yli 400 metriä (Deutsche Naturschutzring 2012). 

Kurkien tutkimuksissa todettu hyvä pesintämenestys tuulivoimaloiden läheisyydessä ilmentää 

sitä, että lajin ruokailulennot eivät myöskään häiriinny tuulivoimaloista. Vaikka kurkea on usein 

luonnehdittu törmäysherkäksi lajiksi sen suuren koon vuoksi, uusimpien tutkimusten mukaan 

myös muuttavat kurkiparvet pyrkivät väistämään tuulivoima-alueet lähes kokonaan (Granér ym 

2011). 

 

Koska Natura-alueella pesivien kurkien lentäminen riskikorkeudella Järvenpään ja Rekolan tuuli-

voima-alueiden lävitse on korkeintaan satunnaista eikä tuulivoima-alueilla ole vaikutuksia niiden 

ulkopuolella sijaitsevien kurjelle soveltuvien ruokailu- tai pesimäalueiden luontotyyppeihin, tuu-

livoima-alueiden vaikutukset kurkeen arvioidaan vähäisiksi tai olemattomiksi. 

8. YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA 

Rekolan tuulivoima-alueelle on suunnitteilla kuuden tuulivoimayksikön tuulivoimahanke. Tuuli-

voimalat sijoittuvat kokonaan tässä arvioinnissa tarkastellun tuulivoima-alueen sisälle, joten 

hankkeesta ei aiheudu yhteisvaikutuksia nyt arvioitujen aluevarausten kanssa. 

 

Sysmän lintuvesien Natura-alueen ympäristössä ei ole suunnitteilla muita hankkeita, joista voisi 

aiheutua merkittäviä yhteisvaikutuksia maakuntakaavassa osoitettavien tuulivoima-alueiden 

kanssa. 

9. VAIKUTUKSET NATURA-ALUEEN EHEYTEEN 

Eheydellä ja koskemattomuudella tarkoitetaan arvioitavan Natura-alueen ekologisen rakenteen 

ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen säilymistä 

elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura -verkostoon. 

 

Arvioitavat maakuntakaavamerkinnät eivät aiheuta sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät 

Natura-alueen suojeluperusteena olevia luontotyyppejä tai luontodirektiivin liitteen II lajeja. 

Maakuntakaavan merkintöjen mahdollistamilla tuulivoimahankkeilla saattaa olla kohtalainen ne-

gatiivinen vaikutus suojeluperusteena mainittuun kuikkaan ja korkeintaan vähäisiä vaikutuksia 

selkälokkiin, laulujoutseneen, ruskosuohaukkaan ja kurkeen. Minkään edellä mainitun lajin 

esiintyminen Natura-alueella ei vaarannu molempien arvioitavien tuulivoima-alueiden toteutues-

sa täysimääräisinä. Edellä esitetyn perusteella arvioitavat tuulivoima-alueet eivät merkittävällä 

tavalla vaikuta Sysmän lintuvesien Natura-alueen eheyteen. 

10. VAIKUTUKSET MUIHIN NATURA-ALUEISIIN 

Sysmän lintuvesien jälkeen seuraavaksi lähin Natura-alue on Sysmän Päijätsalo (F10363001) 

noin 5,5 km lounaaseen Järvenpään tuulivoima-alueesta. Päijätsalo on suojeltu vain luontodi-

rektiivin mukaisena kohteena (SAC), joten sen suojeluperusteena ei ole lintulajeja. 

 

Arvioitavilla tuulivoima-alueilla ei arvioida olevan vaikutuksia Päijätsalon Natura-alueeseen tai 

muihin kauempana sijaitseviin Natura-alueisiin. 
  



19 

SYSMÄN TUULIVOIMA-ALUEIDEN NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINNAN TÄYDENNYS 

 

 

11. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Järvenpään tuulivoima-alueella ei arvion perusteella ole vaikutuksia Sysmän lintuvesien Natu-

ra-alueen direktiiviluontotyyppeihin tai suojeluperusteina mainittuihin luontodirektiivin liitteen II 

lajeihin. Tuulivoima-alueesta saattaa aiheutua kohtalainen negatiivinen vaikutus kuikkaan, joka 

muodostuu tuulivoima-alueen muodostamasta estevaikutuksesta ja törmäysriskistä. Korkein-

taan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia aiheutuu neljään suojeluperusteena mainittuun lintulajiin: 

selkälokki, laulujoutsen, ruskosuohaukka ja kurki. Kokonaisuutena tarkastellen Sysmän lintu-

vesien Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin lintulajeihin ei kohdistu merkittävää hait-

taa. 

 

Rekolan tuulivoima-alueella ei arvion perusteella ole vaikutuksia Sysmän lintuvesien Natura-

alueen direktiiviluontotyyppeihin tai suojeluperusteina mainittuihin luontodirektiivin liitteen II la-

jeihin. Tuulivoima-alueesta saattaa aiheutua kohtalainen negatiivinen vaikutus kuikkaan, joka 

muodostuu tuulivoima-alueen muodostamasta estevaikutuksesta ja törmäysriskistä. Korkein-

taan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia aiheutuu neljään suojeluperusteena mainittuun lintulajiin: 

selkälokki, laulujoutsen, ruskosuohaukka ja kurki. Kokonaisuutena tarkastellen Sysmän lintu-

vesien Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin lintulajeihin ei kohdistu merkittävää hait-

taa. 

 

Arvioiduista tuulivoima-alueista aiheutuu haitallisia yhteisvaikutuksia lähinnä selkälokkiin, koska 

Sysmän lintuvesien alueella liikkuvat yksilöt saattavat liikkua molempien tuulivoima-alueiden 

ilmatilassa. Selkälokin osalta vaikutuksen suuruus arvioidaan kuitenkin vähäiseksi. 

 

Arvioinnin perusteella maakuntakaavan merkintöihin tai määräyksiin ei ole tarvetta esittää muu-

toksia haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. 

 

Edellä esitetyn perusteella voidaan arvioida, että Järvenpään ja Rekolan tuulivoima-

alueiden osoittaminen Päijät-Hämeen maakuntakaavassa ei merkittävästi heikennä 

niitä luonnonarvoja, joiden perusteella Sysmän lintuvedet on sisällytetty osaksi Natu-

ra 2000-verkostoa. Siten luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittama Natura-arviointi ei ole 

tarpeellinen. 
 

 
 
 

Lahdessa 23. päivänä syyskuuta 2016 

RAMBOLL FINLAND OY 

 

 

   

Jussi Mäkinen   Tarja Ojala 

FM ympäristöekologi  ryhmäpäällikkö, FM biologi 
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