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Yleistä

Hankealueen pinta-ala on 14 neliökilometriä. Alueelle suunnitellaan vaihtoehtojen 
mukaisesti joko 15 (VE1) tai 11 (VE2) tuulivoimalaa. Kolmantena vaihtoehtona, jota 
tarkastellaan, on luopuminen hankkeesta kokonaisuudessaan (nollavaihtoehto).  
Tuulivoimalat olisivat enintään 350 metriä korkeita.  Yksikköteho olisi 6-10 MW:tä. Näin 
ollen vaihtoehdot 1-2 merkitsisivät suuren tuulivoimahankkeen toteuttamista. Tästä syystä 
ympäristövaikutukset on selvitettävä tarkkaan, monipuolisesti ja riittävän konkreettisesti. 
Hankkeesta vastaa Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy.

Hankealue sijoittuu hyväksyttyyn ja voimassa olevaanPirkanmaan maakuntakaavaan 2040. 
On kuitenkin pidettävä mielessä, että tämä ei vähennä velvollisuutta tehdä 
ympäristövaikutusten arviointi riittävän konkreettisesti. Maakuntakaava 2040 perustuu 
lisäksi lähtökohtiin, jolloin tuulivoimaloiden koko ja tehokkuus olivat huomattavasti 
pienempiä kuin nyt rakennettavien tuulivoimaloiden. Massiiviset tuulivoimalat voivat lisätä 
merkittävästi haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Tästä syystä esimerkiksi hankealueiden 
luontoarvot on tutkittava riittävä pitkältä ajalta tarkasti. Samoin on tehtävä voimajohtojen 
sijoittamislinjojen kohdalta.

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ( 830 metrin etäisyys) sijaitsee valtakunnalliseti 
arvokas Pirkanmaan harjumaisema. Miten hyvin suuri tuulivoima-alue sopii 
tämäntyypiiseen maisemaan? Tuulivoimaloiden vaikutuksesta valtakunnallisesti 
arvokkaaseen harjumaisemaan on tehtävä perusteelliset arvioinnit selvityksineen.

Hankealueen linnustosta

Arviointiohjelmassa todetaan, että hankealue on ojitettua suota ja talousmetsää. Tästä 
huolimatta alueella ja sen lähialueilla on arvokasta linnustoa.  

Siellä esiintyy Pirkanmaalla harvinaista kangaskiurua (NT, DR) ja kehrääjää (DR). Tämän 
lisäksi alueella on kanalintuja. Petolintujen reviireitä löytyy hankealueelta ja lähialueilta. 
Edelleen uhanalaisuusluokituksessa olevat töyhtötiainen (VU) , pajusirkku (VU) ja 
hömötiainen (EN). Alueen kautta kulkee myös merkittävä lintujen muuttolinja.

Hankealueen ja sen lähistön päiväpetolinnuista voidaan mainita ainakin kanahaukka (NT), 
tuulihaukka, sääksi(DR), hiirihaukka (VU) ja mehiläishaukka (EN. DR). Pöllöistä esiintyy 
ainakin viirupöllö (DR), sarvipöllö ja varpuspöllö (VU, DR, KV).

Sääksellä on hankealueelta alle 10 kilometrin eräisyydellä 5 reviiriä. Lähin sijaitsee 2 
kilometrin päässä. Sääkset käyvät hakemassa kalaa hankealueen läpi muun muassa 
Vesajärvelle ja Alhonjärvelle.



Hankealueelle sijoittuu merkittävä metsoesiintymä (DR, KV) ja pelkästään alueen 
länsipuolella – yhden VE1:n mukaisen turbiinin välittömässä läheisyydessä – on noin viiden
metsokoiraan soidinpaikka. Tuoreita havaintoja tältä soidinpaikalta on aivan viimevuosilta. 
Hankealueelta on tasaisesti myös muita metsohavaintoja ja alueella on todennäköisesti 
muitakin pienempiä soidinpaikkoja. Soidinpaikat on kartoitettava tarkoin.

Hankealueen rajan välittömässä läheisyydessä sijaitseva Teerineva on merkittävä ja 
pitkäaikainen teeren ( DR, KV) soidinpaikka, joten kanalintuliikennettä Teerinevan 
ympäristössä on huomattavan paljon.  Kanalintujen osalta tuulivoiman haitat kuten 
törmäysriski on huomattavan suuri, mutta tämän lisäksi turbiinien ja voimajohdon 
rakentamisen aiheuttama elinympäristön pirstoutuminen on kanalintujen näkökulmasta 
ongelmallista. Kanalintujen kannat ovat valtakunnallisesti voimakkaasti vähentyneet, joten 
niiden suojelun täytyisi olla myös tuulivoimarakentamisessa erityisesti huomioitava asia 
kestävän kokonaisvaikutuksen varmistamiseksi.

Arviointiohjelmassa kuvattu kanalintuselvitys kerrotaan tehtävän tänä vuonna maalis-
toukokuun aikana vain kahtena päivänä. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 
näkemyksen mukaan tämä on liian pintapuolinen selvitys ja maastotöiden määrää pitäisi 
lisätä, jotta alueen metsosoitimista sekä teerien liikkeistä rakentuisi todenmukainen ja 
riittävän kattava käsitys.

Hankealueen lähituntumassa sijaitsee kolme maakunnallisesti tärkeää lintualuetta (MAALI-
aluetta).Vatulanharju on hankealueen pohjois-länsipuolella n. 300 metrin päässä. 
Vatulanharju osuu myös voimajohtovaihtoehdon A reitille. Alhonjärvi sijoittuu 
hankealueesta etelään n. 1,7 kilometrin päähän ja Vesajärvi hankealueesta etelään n. 3 
kilometrin päähän. 

Alhonjärven-Vesajärven alueilla lepäilee ja ruokailee muuttomatkalla suuri määrä 
laulujoutsenia ( DR, KV). Määrät vaihtelevat 200 ja 500 linnun välillä yhdellä 
havaintokerralla laskettuna. Lisäksi Alhonjärven-Vesajärven alueilla tavataan vuosittain jopa
satoja paikallisia metsähanhia ( tundrametsähanhi EN, taigametsähanhi VU, metsähanhi 
KV). Massiivisen tuulivoimaalueen mahdollinen haitallinen vaikutus Alhonjärven ja 
Vesajärven alueella paikallisiin ja lenteleviin lintuihin on tarkoin selvitettävä. Samalla on 
arvioitava sähkönsiirtojohdon vaihtoehto B vaikutus linnustoon tuolla alueella.

Hankealue osuu Teerinevan reunalle. Teerinevalla on havaintoja kahlaajista etenkin 
muuttoaikaan. Edelleen Teerinevan lähialueella esiintyy kehrääjää. Pirkanmaalla kovasti 
vähentyneestä pohjansirkusta (NT, RT) on havaintoja Teerinevalta. On pelätty, että 
pohjansirkku on katoamassa Pirkanmaan pesimälajistosta.  Teerinevan linnusto tulee 
selvittää riittävän hyvin ja arvioida hankkeen haitalliset vaikutukset Teerinevan linnustoon.

Mahdollisten tuulivoimaloiden rakentamisen haitallinen vaikutus kangaskiuruun ja 
kehrääjään on arvioitava huolellisesti. Molemmat lajit ovat Pirkanmaalla varsin 
harvalukuisia eikä niiden tärkeitä pesimisalueita pitäisi vaarantaa. Pirkanmaan 
linnustokirjan (2016) mukaan kangaskiurun kannaksi on Pirkanmaalla arvioitu 30-40 ja 
kehrääjän kannaksi 60-100 paria.



Tuulivoimaloiden ja kehrääjien välistä suhdetta on tutkittu muun muassa alla olevan linkin 
aineistossa:

https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/Rydell-et-al-2017.pdf

Konikallion hankealue sijoittuu kehrääjäalueelle ja sen lähituntumaan. Tästä syystä 
tuulivoimaloiden haitallinen vaikutus ja haitallisten vaikutusten torjuminen on otettava 
vakavasti. Tutkimuksista on saatu vahvoja viitteitä siitä, että tuulivoimaloilla saattaa on 
haitallista vaikutusta kehtääjiin, koska kehrääjät muun muassa karttavat tuulivoimaloiden 
lähialueita. Haittavaikutuksiin voivat vaikuttaa muun muassa se, miten laajasti tilaa jää 
tuulivoimaloiden välissä kehrääjille muodostaa reviiri. Jos tuulivoimalat vievät liikaa tilaa 
kehrääjiltä sopivasta maastosta, haittavaikutusta ilmenee, ja kehrääjät karttavat aluetta.

On muistettava, että kehrääjät liikkuvat muun muassa saalistaessaan aika laajalti 
ydinreviirin ulkopuolella. Lisäksi on tuotu esiin, että tuulivoimalat saattavat tietyissä 
sääolosuhteissa houkutella hyönteisiä, ja tämä vaarantaa ravintoa etsiviä kehrääjiä. 
Tuulivoimaloiden aiheuttama ääni voi olla kehrääjiä karkottava. Kehrääjät siirtyisivät tästä 
syystä pitämään reviiriä etäämmälle tuulivoimaloista. Uusien reviirien löytäminen edellyttää
tietenkin sitä, että kehrääjille sopivia alueita esiintyy.

Arvointiohjelman linnustoselvitysten tarkastelua

Lähtökohtana tuuivoimahankkeissa tulee Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kannan 
nukaisesti olla ainakin 2 vuoden aikana tehdyt linnustoselvitykset -etenkin, jos suurta 
tuulivoimapuistoa suunnitellaan alueelle, jolla hanke voi merkittävästi vaarantaa arvokasta 
linnustoa. Konikallion hanke on tällainen. 

Kuten YVA-ohjelmassakin todetaan, hankealueen kautta muuttaa sisämaan oloissa runsaasti 
linnustoa (laulujoutsenia, kurkia ( DR), hanhia ym,).  Ohjelmassa kerrotaan, että nyt jo 
tehdyt selvitykset antavat muuttolinnuston määrästä ilmeisesti tuntuvastikin liian alhaisen 
kuvan. Tästä syystä on edellytettävä kaksivuotista muuttolinnustoseurantaa, jolloin niin 
keväisin ja syksyisin seurataan muuttoa kumpanakin vuotena yhteensä 20 päivää. Lintujen 
muuttomäärät, reitit ja lentokorkeudet vaihtelevat suurestikin esimerkiksi sääolosuhteista 
johtuen. Pelkästään vuonna 2022 tehtävä ohjelman mukainen 10 päivän seuranta ei korvaa 
vaadittavaa linnustotietoa. Muutonseuranta on keväällä aloitettava riittävän ajoissa, koska 
kotkien muutto alkaa Pirkanmaalla jo varsin aikaisin helmi-maaliskuussa.

Linnustoselvitykset tulee tehdä myös talvilinnuston kohdalta. Tikat ja pöllöt on kartoitettava
oikeaan aikaan soitimeen ja pesintään verrattuna. Alueella on havaintoja muun muassa 
pohjantikasta (DR, KV). Tarvitaan useampi kartoituskerta yhtä kevättä kohti. 

Petolintujen reviirit ja pesäpaikat hankealueella ja sen lähialueilla tulee tarkistaa 
tehokkaasti. Samalla on paneuduttava petolintujen käyttämiin lentoreitteihin 
(ravinnonhakureitit ym.). Miten hyvin ja miten ne sijoittuvat hankealueelle? Tähän on 
varattava riittävästi aikaa (vähintään 10 päivää kautta kohti). Havainnointia ei voi suorittaa 
pääsääntöisesti muun havainnoinnin/selvitysten yhteydessä.

https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/Rydell-et-al-2017.pdf


Hankealueen lähituntumassa on useita sääksireviireitä. Sääkset lentävät 
ravinnonhakumatkoillaan hankealueen läpi. Sääksillä ei ole mitään suoraviivaisia 
lentoreittejä, vaan ne lentävät alueella tehtyjen havaintojen mukaan miten sattuu. Erityistä 
huomiota on näin ollen selvityksissä kiinnitettävä  sääksien liikkumiseen ja lentoreitteihin 
hankealueella ja sen tuntumassa.

Merikotkista (DR) on ollut pesimäaikaisia havaintoja hankealueella ja sen lähialueilla. 
Merikotkatilanne on selvitettävä. Merikotkien mahdolliset lentoreitit hankealueella ja 
lähialueilla on kartoitettava. Merikotkien pesiminen Pirkanmaalla on yleistynyt, ja 
hankealue ympäristöineen on yksi mahdollinen pesimäalue.

Selvityksistä on käytävä selkeästi ilmi tuulivoimaloiden mahdolliset haitalliset vaikutukset 
lähialueen MAALI-alueiden linnustoon. Lisäksi on selvitettävä, onko alueella muutolla 
levähtäviä lintuja ja jos on, niin mitä alueita ne käyttävät.

YVA-ohjelmassa todetaan seuraavaa ( 5.4.2.): Hankealueen merkittävimmät linnustoarvot 
keskittyvät tämänhetkisten tietojen perusteella Alaistenniitut – Siloisetkalliot välillä puron 
varren metsiin, josta löytyi useita suojelullisesti arvokkaita tai harvalukuisia pesimälintuja, 
kuten varpus- ja viirupöllö, pikkusieppo ja hömötiaisia. Hankealueella havaittiin lisäksi
useita päiväpetolintulajeja. ”

Tämä Alaistenniitut- Siloisetkallio alue on otettava huomioon tuulivoimaloiden sijoittelussa.
On ehkäistävä mahdollisista tuulivoimaloista ja niiden rakentamisesta koituva haitta tälle 
arvokkaalle kohteelle. Erityisesti tuulivoimalapaikka T9 voi olla kaikista ongelmallisin. 
Tuolla alueella on tavattu muun muassa pikkusieppoa (DR).

Kehrääjien ja kangaskiurujen selvitykseen ja näiden lajien liikkumiseen alueella ja 
lähialueilla on kiinnitettävä huomiota. Tämä edellyttää muun muassa laskentoja oikeaan 
vuorokauden aikaan (varsinkin kehrääjien osalta öisin) keväällä ja alkukesästä. Kyseinen 
alue on koko maakunnan tärkein kehrääjän esiintymisalue Ruoveden Siikakankaan ohessa 
sekä kangaskiurun merkittävä esiintymisalue. Näiden lajien osalta täytyisi tehdä selvitystä 
myös hankealueen rajan ulkopuolella Vatulanharjulla ja selvittää kuinka lähellä esimerkiksi 
lähimmät kehrääjäreviirit sijaitsevat.

Kaikista linnustoselvityksistä on ilmettävä konkreettiset arvioidut tuulivoimaloista johtuvat 
haitalliset vaikutukset linnustoon ja se, miten haitallisista vaikutuksia vähennetään tai ne 
poistetaan.

Konikallion tuulivoimalahankkeen osalta on myös selvitettävä ja arvioitava luotettavasti 
käynnissä olevien ja muiden hankkeilla olevien tuulivoimaloiden haitalliset 
yhteisvaikutukset Konikallion hankkeen kanssa. Varsinkin suurten tuulivoimalahankkeiden 
kohdalla on järjestettävä riittävä jälkiseuranta ja jälkiselvitykset.

Linnustoselvityksien määrästä ja laatuvaatimuksista voi lukea Suomen Ympäristö 6/2016.
Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa. Etenkin 3. luku.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?
sequence=1 



Yhteenveto

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kannan mukaan hankealueelta ja sen lähialueilta jo 
tehdyt ja ohjelman mukaan tehtävät linnustoselvitykset ovat puutteellisia (YVA-ohjelma 
6.8.2.). Ne eivät anna riittävän luotettavaa tietoa alueen ja lähialueiden linnustosta. Näin 
ollen haittavaikutuksia linnustoon ei voi arvioida luotettavasti. YVA-ohjelmasta ei 
myöskään selviä kaikkien selvitysten tekotapaa konkreettisesti, joten selvitysten arviointia 
on vaikea tehdä.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen näkemyksen mukaan VE1 mukaisesta turbiinien 
sijoittelusta pitää luopua merkittävän metson soidinpaikan säästämiseksi ja toteuttaa 
maksimissaan VE2 mukainen suunnitelma ja tässäkin tapauksessa harkita huolellisesti 
turbiinien sijoittelua laajennettujen linnustoselvitysten antamien tulosten valossa sekä olla 
valmis tarpeen tullen vähentämään turbiinien määrää myös VE2 suunnitelman mukaisesta 
määrästä tai viime kädessä toteuttaa nollavaihtoehto.

Kysymyksessä on melko massiivinen hanke. Hanke sijoittuu osaltaan Natura-alueelle 
( Vatulanharju-Ulvaanharju FI 0309001, Sac, 1 089 ha) ja sen välittömään läheisyyteen.  
Edelleen hankealueen lähituntumassa on Vatulanharjun valtakunnallisesti arvokas 
Pirkanmaan harjumaisema. Hankealueen vieressä on lisäksi Pirkanmaan lintutieteellisen 
yhdistyksen määrittelemä maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI-alue). 
Tämäntyyppinen hankealue synnyttää kysymyksiä alueen soveltumiselle 
tuulivoimarakentamiselle. Natura-alueet esimerkiksi tulee jättää lähtökohtaisesti rauhaan 
tuulivoimarakentamiselta ja muulta rakentamiselta.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lopullinen kanta Konikallion 
tuulivoimahankkeeseen ratkeaa, kun YVA-ohjelman perusteella on tehty kaikki 
linnustoselvitykset ja YVA-selostus. Tällöin on mahdollista arvioida selvitysten riittävyys ja 
tuulivoimaloiden haittavaikutukset linnuston kannalta.

Tampereella 11.3.2022

Jukka T. Helin
Puheenjohtaja
Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys

Mielipiteessä käytetyt lintuhavainnot perustuvat joko Tiira-lintutietopalvelussa oleviin 
havaintoihin tai paikallisten aluetta hyvin tuntevien lintuharrastajien havaintoihin.

Lyhenteet:

EN= Erittäin uhanaalainen
VU= Vaarantunut
NT= Silmälläpidettävä
RT= Alueellisesti uhanalainen
DR= Lintudirektiivilaji



KV= Suomen kansainvälinen vastuulaji


