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1 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAAN-

KÄYTTÖÖN 

Taulukko 1-1.  Kaavoitukseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit.  

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Hankealueen kaavoitus on 
kokonaisuudessaan tai lä-
hes kokonaisuudessaan 
suunnitellun hankkeen 
mukaista.  

Tarvittavat muutokset 
kaavaan ovat melko pieniä 
tai vain vähän työläitä, jos 
uusia toimintoja halutaan 
tuoda kaavaan.  

Hankealuetta ei ole kaa-
voitettu tai kaavoitus ei 
ole suunnitellun hankkeen 
mukaista, mutta muutok-
set ovat suhteellisen hel-
posti tehtävissä kaavaan.  

Tarvittavat muutokset 
kaavaan ovat kohtalaisien 
suuria tai kohtalaisen työ-
läitä, jos uusia toimintoja 
halutaan tuoda kaavaan.  

Vaikutusalue on kaavoi-
tettu osittain vaativaan 
maankäyttöön kuten asu-
miseen tai virkistyskäyt-
töön.  

Tarvittavat muutokset 
kaavaan ovat suuria tai 
työläitä, jos uusia toimin-
toja halutaan tuoda kaa-
vaan.  

Hanke voi myös asettaa 
paineita lähiympäristön 
kaavamuutoksille, esim. 
infran muodossa.  

Vaikutusalue on kaavoi-
tettu kokonaisuudessaan 
vaativaan maankäyttöön 
kuten asumiseen tai virkis-
tyskäyttöön.  

Tarvittavat muutokset 
kaavaan ovat hyvin suuria 
tai erittäin työläitä, jos uu-
sia toimintoja halutaan 
tuoda kaavaan. 

 

Taulukko 1-2.  Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit.  

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Alueella on vain vähän 
asutusta, virkistyskäyttöä, 
arvokkaita luontokohteita 
tai muita häiriöille herkkiä 
toimintoja. 

Alue, jolla ei sijaitse häi-
riintyviä toimintoja tai 
niitä on vain vähän. Esim. 
teollisuus-, turvetuo-
tanto- tai metsätalouskäy-
tössä oleva alue. 

Liikenne- ja teollisuusym-
päristöt tms. itse häiriötä 
aiheuttavien toimintojen 
alueet, joilla ei ole suu-
ressa määrin asutusta, vir-
kistyskäyttöä tai muuta 
häiriöille herkkiä toimin-
toja.  

Vaikutusalue, jolla on jon-
kin verran virkistyskoh-
teita ja mahdollisesti maa-
kunnallisesti tai paikalli-
sesti tärkeä maisema-, 
kulttuuri- tai luontokoh-
teita. 

Vaikutusalue, joka on osin 
rakennettua ja alueella on 
jonkin verran asutusta. 
Ennestään rakentamaton 
alue, johon kohdistuu jon-
kin verran melu- tai muita 
häiriöitä.  

Ennestään rakennetut 
alueet, joiden asukas-
määrä on vähäinen; en-
nestään rakentamatto-
mat alueet, joilla on jon-
kin verran melu- tai muita 
häiriöitä; alueet, joilla vir-
kistysalueita on runsaasti 
tai virkistysreitit helposti 
korvattavissa toisilla.  

Vaikutusalue, jolla on 
maakunnallisesti tai valta-
kunnallisesti tärkeä mai-
sema-, kulttuuri- tai luon-
tokohteita. 

Vaikutusalue, jolla sijait-
see häiriintyviä toimin-
toja, kuten asutusta tai 
virkistys tai matkailukoh-
teita. 

Asuinalueet, niiden välit-
tömät lähiympäristöt, 
luontokohteet sekä lähi-
virkistysalueet ja muut vi-
herverkoston kohteet, joi-
den riittävyys käyttäjä-
määriin suhteutettuna on 
heikko. Alueilla on käyttä-
jämääriin nähden niukasti 
virkistysalueita tai muu-
toin heikot mahdollisuu-
det osoittaa korvaavia vir-
kistysreittejä ja -alueita.  

Vaikutusalue, jolla on run-
saasti, useita tai laajoja 
maakunnallisesti tai valta-
kunnallisesti tärkeä mai-
sema-, kulttuuri- tai luon-
tokohteita. 

Vaikutusalue, jolla sijait-
see runsaasti häiriintyviä 
toimintoja, kuten asu-
tusta tai paljon käytettyjä 
virkistys- tai matkailukoh-
teita. 

Asuinalueet, niiden välit-
tömät lähiympäristöt, 
luontokohteet sekä lähi-
virkistysalueet ja muut vi-
herverkoston kohteet, joi-
den riittävyys käyttäjä-
määriin suhteutettuna on 
hyvin heikko. Alueilla on 
käyttäjämääriin nähden 
hyvin niukasti virkistysalu-
eita tai muutoin erittäin 
heikot mahdollisuudet 
osoittaa korvaavia virkis-
tysreittejä ja -alueita. 
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Taulukko 1-3.  Rakennettuun ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt 
herkkyyskriteerit. 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Vaikutusalueella jossa on 
rakennettua ympäristöä, 
on maakuntakaava käy-
tössä.  

Vaikutusalueen kaavoitus 
on kokonaisuudessaan tai 
lähes kokonaisuudessaan 
suunnitellun hankkeen 
mukaista.  

Alueella ei sijaitse raken-
netun ympäristön suoje-
lukohteita tai niitä on vain 
vähäisesti eikä alueen 
kaupunkikuva ole herkkää 
tai sijoitettavat toiminnot 
sopeutuvat siihen. 

Teollisuusalueet, tehtaat 
tai vastaavia rakennuksia 
alueelle.  

Tarvittavat muutokset 
kaavaan ovat melko pie-
niä tai vähän työläitä, jos 
uusia toimintoja halutaan 
tuoda kaavaan. 

Vaikutusalueella, jossa on 
rakennettua ympäristöä, 
on yleiskaava käytössä.  

Vaikutusaluetta ei ole 
kaavoitettu tai kaavoitus 
ei ole suunnitellun hank-
keen mukaista.  

Alueella sijaitsee vain vä-
hän rakennetun ympäris-
tön suojelukohteita eikä 
alueen kaupunkikuva ole 
herkkää tai sijoitettavat 
toiminnot sopeutuvat sii-
hen melko hyvin.  

Yksittäisiä vapaa-ajan tai 
vakituisia asumuksia tai 
vastaavia rakennuksia alu-
eella. 

Tarvittavat muutokset 
kaavaan ovat kohtalaisien 
suuria tai kohtalaisen työ-
läitä, jos uusia toimintoja 
halutaan tuoda kaavaan.  

Vaikutusalueella, jossa on 
rakennettua ympäristöä, 
on asemakaava käytössä 
osalla aluetta.  

Vaikutusalue on kaavoi-
tettu osittain vaativaan 
maankäyttöön kuten va-
paa-ajan asumiseen, asu-
miseen tai virkistyskäyt-
töön.  

Pysyvät asumukset osalla 
aluetta tai muuta vastaa-
vaa alueella.  

Alueella sijaitsee paljon 
rakennetun ympäristön 
suojelukohteita tai ne 
ovat herkkiä. Kaupunki-
kuva on herkkä.  

Tarvittavat muutokset 
kaavaan ovat suuria tai 
työläitä, jos uusia toimin-
toja halutaan tuoda kaa-
vaan.  

Vaikutusalueella, jossa on 
rakennettua ympäristöä, 
on asemakaava käytössä 
koko alueella.  

Vaikutusalue on kaavoi-
tettu kokonaisuudessaan 
vaativaan maankäyttöön 
kuten vapaa-ajan asumi-
seen, asumiseen tai virkis-
tyskäyttöön.  

Pysyvät asumukset koko 
alueella tai muuta vastaa-
vaa alueella.  

Alueella sijaitsee paljon 
rakennetun ympäristön 
suojelukohteita tai ne 
ovat erityisen herkkiä. 
Kaupunkikuva on erityisen 
herkkä. 

Tarvittavat muutokset 
kaavaan ovat hyvin suuria 
tai erittäin työläitä, jos uu-
sia toimintoja halutaan 
tuoda kaavaan. 

Taulukko 1-4.  Kaavoitukseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen 
suuruusluokan kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hanke on lähes kaavoituk-
sen mukainen aiheuttaen 
kaavoihin vain vähäisiä 
muutoksia.  

Hanke heikentää hieman 
vaikutusalueen herkkien 
toimintojen, kuten asumi-
sen ja virkistysalueiden, 
kaavoitusedellytyksiä.  

Hanke on pääasiassa 
VAT:ien mukainen. 

Hanke edellyttää alueen 
kaavoitusta tai kaavamuu-
tosta asema- tai yleiskaa-
vatasolla.  

Hanke heikentää jonkin 
verran vaikutusalueen 
herkkien toimintojen, ku-
ten asumisen ja virkistys-
alueiden, kaavoitusedelly-
tyksiä.  

Hanke on suurimmilta 
osin VAT:ien mukainen. 

Hanke edellyttää suuria 
muutoksia nykyiseen kaa-
vaan tai uusien kaavojen 
laatimista.  

Hanke heikentää huomat-
tavasti vaikutusalueen 
herkkien toimintojen, ku-
ten asumisen ja virkistys-
alueiden, kaavoitusedelly-
tyksiä.  

Hanke vaikeuttaa joiden-
kin VAT:ien toteuttamista. 

Hanke edellyttää erittäin 
suuria muutoksia nykyi-
seen kaavaan tai uusien 
kaavojen laatimista.  

Hanke heikentää erittäin 
huomattavasti vaikutus-
alueen herkkien toiminto-
jen, kuten asumisen ja vir-
kistysalueiden, kaavoitus-
edellytyksiä.  

Hanke estää joidenkin 
VAT:ien toteuttamista. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hanke parantaa hieman 
vaikutusalueen kaavoitus-
edellytyksiä.  

Alueen luonne määritte-
lee, pidetäänkö myös te-
ollisuuden kaavoitusedel-
lytysten parantaminen 
positiivisena vaikutuk-
sena.  

Hanke parantaa jonkin 
verran vaikutusalueen 
kaavoitusedellytyksiä.  

Alueen luonne määritte-
lee, pidetäänkö myös te-
ollisuuden kaavoitusedel-
lytysten parantaminen 
positiivisena vaikutuk-
sena.  

Hanke parantaa paljon 
vaikutusalueen kaavoitus-
edellytyksiä.  

Alueen luonne määritte-
lee, pidetäänkö myös te-
ollisuuden kaavoitusedel-
lytysten parantaminen 
positiivisena vaikutuk-
sena.  

Hanke parantaa erittäin 
paljon vaikutusalueen 
kaavoitusedellytyksiä.  

Alueen luonne määritte-
lee, pidetäänkö myös te-
ollisuuden kaavoitusedel-
lytysten parantaminen 
positiivisena vaikutuk-
sena. 
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Taulukko 1-5. Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen suuruusluokan 
kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Muutoksen myötä alueen 
toiminnot eivät juuri 
muutu. Nykyisiä toimin-
toja täydennetään vastaa-
vanlaisilla ja ne tukeutuvat 
olemassa olevaan infra-
struktuuriin.  

Muutos aiheuttaa pieniä 
kaavamuutoksia, joiden 
laatiminen ei herätä vasta-
rintaa osallisissa.  

Toiminnan luonne on jos-
sain määrin kielteinen.  

Muutos tuo alueelle uusia 
toimintoja tai toiminnot 
vaativat uuden infrastruk-
tuurin rakentamista. Alu-
een nykyinen toiminta tai 
kaavoitettu toiminta on 
hankkeen toimintaa tuke-
vaa, kuten energiatuotan-
toa tai teollisuutta. Toi-
minnot on järjestettävissä 
nykyisten siitä heikenty-
mättä.  

Muutos aiheuttaa osalle 
aluetta kaavan tai kaava-
muutoksen laatimista.  

Muutoksen tuoma toimin-
tojen luonne on melko 
kielteinen.  

Hankkeesta aiheutuu koh-
talaista muutosta alueen 
maankäytölle tai yhdys-
kuntarakenteelle. 

Muutos estää suuren osan 
alueelle tai sen ympäris-
töön aikaisemmin suunni-
teltujen toimintojen to-
teuttamisen.  

Muutos edellyttää suu-
relta osin uuden kaavan 
laatimista tai muuttamista 
yleiskaava- tai maakunta-
kaavatasolla.  

Muutoksen tuoma toimin-
tojen luonne on kieltei-
nen.  

Muutos muuttaa nykyistä 
yhdyskuntarakennetta 
paljon, esim. yhdyskunta-
rakenne pirstaloituu, vai-
keutetaan asumiseen ja 
virkistyksen yhtenäisten 
alueiden muodostamista 
tulevaisuudessa.  

Muutos estää täysin alu-
eelle tai sen ympäristöön 
suunniteltujen toiminto-
jen toteuttamisen.  

Muutos edellyttää täysin 
uuden kaavan laatimista 
tai muuttamisen yleis-
kaava- tai maakuntakaa-
vatasolla.  

Muutoksen tuoma toimin-
tojen luonne on erittäin 
kielteinen.  

Hanke muuttaa nykyistä 
yhdyskuntarakennetta 
erittäin paljon, esim. yh-
dyskuntarakenne pirsta-
loituu, vaikeutetaan asu-
miseen ja virkistyksen yh-
tenäisten alueiden muo-
dostamista tulevaisuu-
dessa. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Toiminnan luonne on jos-
sain määrin positiivinen.  

Hankkeesta aiheutuu vä-
häisiä positiivisia muutok-
sia alueen maankäytölle 
tai yhdyskuntaraken-
teelle.  

Muutoksen tuoma toimin-
tojen luonne on melko po-
sitiivinen.  

Hankkeesta aiheutuu koh-
talaista positiivisia muu-
toksia alueen maankäy-
tölle tai yhdyskuntaraken-
teelle.  

Muutoksen tuoma toimin-
tojen luonne on positiivi-
nen.  

Muutos muuttaa nykyistä 
yhdyskuntarakennetta tai 
maankäyttöä paljon posi-
tiiviseen suuntaan.  

Muutoksen tuoma toimin-
tojen luonne on erittäin 
positiivinen.  

Hanke muuttaa nykyistä 
yhdyskuntarakennetta tai 
maankäyttöä erittäin pal-
jon positiiviseen suun-
taan. 

Taulukko 1-6. Rakennettuun ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen 
suuruusluokan kriteerit 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Nykyinen rakennettu ym-
päristö muuttuu vain vä-
hän.  

Kehittäminen muuttuu 
jonkin verran rajoitetuksi.  

Hanke on linjassa tai poik-
keaa vain hieman raken-
netun ympäristön osalta 
nykyisestä kaavoituksesta 
maakunta-, yleis- tai ase-
makaavan tasolla.  

Nykyinen rakennettu ym-
päristö muuttuu jonkin 
verran.  

Kehittäminen muuttuu ra-
joitetuksi.  

Toiminta poikkeaa jonkin 
verran rakennetun ympä-
ristön osalta nykyisestä 
kaavoituksesta maakunta-
, yleis- tai asemakaavan 
tasolla.  

Nykyinen rakennettu ym-
päristö muuttuu paljon.  

Kehittäminen pysähtyy.  

Hanke poikkeaa selvästi 
rakennetun ympäristön 
osalta nykyisestä kaavoi-
tuksesta maakunta-, yleis- 
tai asemakaavan tasolla. 

Nykyisen rakennetun ym-
päristön rakennukset 
poistetaan.  

Kehittäminen loppuu py-
syvästi.  

Hanke on rakennetun ym-
päristön osalta vastoin ny-
kyistä kaavoitusta maa-
kunta-, yleis- tai asema-
kaavan tasolla.  

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Nykyinen rakennettu ym-
päristö muuttuu vain vä-
hän.  

Kehittämiselle tulee vain 
vähän enemmän edelly-
tyksiä.  

Hanke parantaa vähän ra-
kennetun ympäristön 
osalta alueen kaavoitus-
edellytyksiä.  

Nykyinen rakennettu ym-
päristö muuttuu jonkin 
verran.  

Kehittämisen edellytykset 
paranevat jonkin verran.  

Hanke parantaa jonkin 
verran rakennetun ympä-
ristön osalta alueen kaa-
voitusedellytyksiä.  

Nykyinen rakennettu ym-
päristö muuttuu paljon.  

Kehittämisen edellytykset 
paranevat selvästi.  

Hanke parantaa selvästi 
rakennetun ympäristön 
osalta alueen kaavoitus-
edellytyksiä.  

Nykyisen rakennetun ym-
päristön rakennukset 
poistetaan.  

Kehittämisen edellytykset 
paranevat erittäin sel-
västi.  

Hanke parantaa erittäin 
selvästi rakennetun ym-
päristön osalta alueen 
kaavoitusedellytyksiä. 
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2 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA RAKENNETTUUN KULT-

TUURIYMPÄRISTÖÖN  

Taulukko 2-1. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten herkkyyskriteerit.  

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Maiseman/ kulttuuriym-
päristön muutosten sieto-
kyky on melko hyvä. Vai-
kutusalueet, joissa ei si-
jaitse mainittavia maise-
makohteita, näkymiä tai 
historiallisia arvoja tai ar-
vokohteet, jotka sijaitse-
vat yli 12 km päässä han-
kealueesta.  

Aluekokonaisuudet, jotka 
ovat ajallisesti tai tyylilli-
sesti sekä mittakaavaltaan 
ja rakenteeltaan epäyhte-
näisiä. 

Ympäristö, jossa on run-
saasti teollista toimintaa, 
suuret liikennemäärät tai 
ennestään maisemavauri-
oita. 

Maisematyypin luonne on 
suurpiirteinen ja yhtenäi-
nen, maisematiloiltaan 
sulkeutuva tai hyvin 
avoin. 

 

Maiseman/ kulttuuriym-
päristön muutosten sieto-
kyky on kohtalainen. Pai-
kallisesti arvokkaiksi luoki-
teltavat maisema-alueet, 
kulttuuriympäristöt ja ark-
kitehtonisia tai historialli-
sia arvoja omaavat koh-
teet 0-2/3 km säteellä 
hankealueesta.  

Maakunnallisesti arvok-
kaiksi luokiteltavat mai-
sema-alueet, kulttuuriym-
päristöt ja arkkitehtonisia 
tai historiallisia arvoja 
omaavat kohteet domi-
nanssivyöhykkeen ulko-
puolella eli noin 1,5/2-12 
km säteellä hankealu-
eesta.  

Valtakunnallisesti arvok-
kaiksi luokiteltavat mai-
sema-alueet tai kulttuu-
riympäristöt 5-12 km sä-
teellä hankealueesta.  

Kansallismaisemat noin 
12-20 km säteellä hanke-
alueesta.  

Vaikutusalueella on mai-
semallista arvoa paikalli-
sille asukkaille. 

Aiemmin haitallisille muu-
toksille altistuneet mai-
sema- tai kulttuurihistori-
alliset kohteet tai pirstou-
tuneet virkistysalueet 
sekä arvokohteet, joissa 
on teollisuustoimintaa tai 
suuret liikennemäärät. 

Maisematyypin luonne on 
kumpuileva ja/tai maise-
matilat ja näkymät ovat 
rajautuvia, jolloin syntyy 
katvealueita. 

Herkkä alue, jossa maise-
man/kulttuuriympäristön 
muutosten sietokyky on 
vähäinen. Valtakunnalli-
sesti arvokkaiksi luokitel-
tavat maisema-alueet, 
kulttuuriympäristöt ja ark-
kitehtonisia tai historialli-
sia arvoja omaavat koh-
teet dominanssivyöhyk-
keen ulkopuolella eli noin 
1,5/2-5 km säteellä han-
kealueesta. 

Kansallismaisemat 5-12 
km säteellä hankealu-
eesta.  

Maakunnallisesti arvok-
kaiksi luokiteltavat mai-
sema-alueet, kulttuuriym-
päristöt ja arkkitehtonisia 
tai historiallisia arvoja 
omaavat kohteet domi-
nanssivyöhykkeellä. 

Vaikutusalueella on mai-
semallista arvoa luonto- 
ja/tai kulttuurimatkailulle. 

Maisemaltaan ja/tai käyt-
tötarkoitukseltaan alkupe-
räisinä, lähes alkuperäi-
sinä tai muutoin eheinä 
säilyneet maisema- tai 
kulttuurihistorialliset koh-
teet tai aluekokonaisuu-
det sekä yhtenäiset viher- 
ja virkistysalueet sekä 
luontoalueet. 

Maisematyypin luonne on 
pienipiirteinen, maisema-
tiloiltaan vaihteleva, 
mutta mahdollistaa pitkiä 
näkymiä. 

 

Todella herkkä alue, jossa 
maiseman/ kulttuuriym-
päristön muutosten sieto-
kyky on hyvin vähäinen. 
Valtakunnallisesti arvok-
kaiksi luokiteltavat mai-
sema-alueet, kulttuuriym-
päristöt ja arkkitehtonisia 
tai historiallisia arvoja 
omaavat kohteet domi-
nanssivyöhykkeellä. 

Kansallismaisemat 0-5 km 
säteellä hankealueesta.  

Vaikutusalueella on erit-
täin suurta maisemallista 
arvoa luonto- ja/tai kult-
tuurimatkailulle. 

Maisemaltaan ja/tai käyt-
tötarkoitukseltaan alkupe-
räisinä tai muutoin poik-
keuksellisen eheinä säily-
neet maisema- tai kult-
tuurihistorialliset kohteet 
tai aluekokonaisuudet 
sekä merkittävät viher- ja 
virkistysalueet sekä luon-
toalueet. 

Maisematyypin luonne on 
hyvin pienipiirteinen, mai-
sematiloiltaan vaihteleva, 
mutta mahdollistaa monin 
paikoin pitkät näkymät. 

 

  



Haapaveden Puutionsaaren tuulivoimapuisto Puhuri Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

LIITE 1 

 

 

6 

Taulukko 2-2.  Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt 
muutoksen suuruusluokan kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Muutos näkyy vain hyvin 
paikallisesti tai välittö-
mään lähiympäristöön 
eikä vaikuta maiseman tai 
kulttuuriympäristön kan-
nalta tärkeiden ominais-
piirteiden säilymisen mah-
dollisuuksiin heikentä-
västi. 

Muutoksen myötä maise-
man luonteeseen ei koh-
distu mainittavia muutok-
sia. Alueen käyttö tai ko-
kemus alueesta ei muutu. 

Muutos on lyhytaikainen. 

Vaikutus kohdistuu vähäi-
seen määrään ihmisiä. 

Muutos näkyy välitöntä 
lähiympäristöä laajemmin 
ja vaikuttaa maiseman tai 
kulttuuriympäristön kan-
nalta tärkeiden ominais-
piirteiden säilymisen mah-
dollisuuksiin jonkin verran 
heikentävästi. 

Muutoksen myötä maise-
man luonne muuttuu osit-
tain siten, että alueen 
käyttö ja kokemus alu-
eesta muuttuu kielteiseen 
suuntaan. 

Vaikutus kohdistuu kohta-
laiseen määrään ihmisiä. 

Muutos näkyy maise-
massa laajalle alueelle 
ja/tai vaikuttaa muutoin 
oleellisella tavalla maise-
man ja kulttuuriympäris-
tön kannalta tärkeiden 
ominaispiirteiden säilymi-
sen mahdollisuuksiin hei-
kentävästi. 

Muutoksen myötä maise-
man luonne muuttuu niin, 
että paikan/alueen nykyi-
nen myönteiseksi koettu 
käyttö estyy tai kokemus 
on negatiivinen. 

Vaikutus kohdistuu suu-
reen joukkoon ihmisiä. 

Muutos näkyy maise-
massa hyvin laajalle alu-
eelle ja/tai muodostaa to-
della merkittävän uhkate-
kijän maiseman ja kulttuu-
riympäristön kannalta tär-
keiden ominaispiirteiden 
säilymiselle.  

Muutoksen myötä maise-
man luonne muuttuu niin, 
että paikan/alueen nykyi-
nen myönteiseksi koettu 
käyttö estyy kokonaan tai 
kokemus on erittäin nega-
tiivinen. 

Vaikutus kohdistuu hyvin 
suureen joukkoon ihmisiä. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hanke parantaa hieman 
vaikutusalueen maise-
man/kulttuuriympäristön 
laatua ja/tai tuo vähäi-
sessä määrin lisää kiinnos-
tavuutta maisemakuvaan. 

Hanke parantaa jonkin 
verran vaikutusalueen 
maiseman/ kulttuuriym-
päristön laatua ja/tai tuo 
jonkin verran lisää kiinnos-
tavuutta maisemakuvaan. 

Hanke parantaa paljon vai-
kutusalueen maise-
man/kulttuuriympäristön 
laatua ja/tai tuo selvästi li-
sää kiinnostavuutta maise-
makuvaan. 

Hanke parantaa erittäin 
paljon vaikutusalueen 
maiseman/ kulttuuriym-
päristön laatua ja/tai tuo 
merkittävästi lisää kiinnos-
tavuutta maisemakuvaan. 
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3 VAIKUTUKSET MUINAISJÄÄNNÖKSIIN  

Taulukko 3-1.  Muinaisjäännöksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit.  

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Museoviraston luokitte-
lun mukaan suojellut koh-
teet luokka 3. Luokka kä-
sittää tuhoutuneet tai tut-
kitut kohteet, jotka eivät 
enää aiheuta suojelutoi-
mia. 

Ei mainittavia arvokkaita 
muinaismuistokohteita.  

Ajallisesti tai tyylillisesti 
epäyhtenäisinä rakentu-
neet muinaismuistokoh-
teet tai aluekokonaisuu-
det, joissa on ennestään 
maisemavaurioita tai häi-
riöitä. 

Museoviraston luokitte-
lun mukaan suojellut koh-
teet luokka 2. Luokka kä-
sittää kohteet, joiden ar-
von selvittäminen edellyt-
tää lisätutkimuksia ja 
jotka voidaan siirtää tutki-
musten jälkeen luokkaan 
1 tai 3. 

Alueellisesti tai paikalli-
sesti arvokkaiksi luokitel-
tavat muinaismuistokoh-
teet. 

Aiemmin muutoksille jos-
sain määrin altistuneet tai 
osittain pirstoutuneet 
muinaismuistokohteet tai 
–aluekokonaisuudet. 

Museoviraston luokitte-
lun mukaan suojellut koh-
teet luokka 1. Luokka kä-
sittää valtakunnallisesti 
merkittävät kohteet, joi-
den säilyminen on turvat-
tava kaikissa olosuhteissa. 

Alueellisesti, valtakunnal-
lisesti tai globaalisti arvok-
kaiksi luokiteltavat mui-
naismuistokohteet. 

Maisemaltaan tai käyttö-
tarkoituksiltaan enim-
mäkseen alkuperäisinä 
säilyneet muinaismuisto-
kohteet tai aluekokonai-
suudet. 

Laaja-alaiset kohteet tai 
useita kohteita, jotka ovat 
Museoviraston luokitte-
lun mukaan suojeltuja 
kohteita luokka 1. Luokka 
käsittää valtakunnallisesti 
merkittävät kohteet, joi-
den säilyminen on turvat-
tava kaikissa olosuhteissa. 

Valtakunnallisesti tai glo-
baalisti hyvin arvokkaiksi 
luokiteltavat muinais-
muistokohteet. 

Maisemaltaan tai käyttö-
tarkoituksiltaan alkupe-
räisinä säilyneet muinais-
muistokohteet tai alueko-
konaisuudet. 

Taulukko 3-2. Muinaisjäännöksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen 
suuruusluokan kriteerit.  

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hankkeen aiheuttama 
maiseman muutos saat-
taa näkyä muinais- jään-
nöksen lähialueelle, 
mutta ei vaikuta kohteen 
kannalta tärkeiden omi-
naispiirteiden säilymisen 
mahdollisuuksiin heiken-
tävästi. 

Muutoksen myötä maise-
man luonteeseen ei koh-
distu mainittavia muutok-
sia. Alueen käyttö tai koke-
mus alueesta ei muutu. 

Muinaisjäännös tuhoutuu 
korkeintaan pieneltä osin 
tai ei lainkaan. 

Hankkeen aiheuttama 
maiseman muutos näkyy 
muinaisjäännöksen alu-
eelle, mutta ei vaikuta 
kohteen kannalta tärkei-
den ominaispiirteiden säi-
lymiseen. 

Muutoksen myötä maise-
man luonteeseen kohdis-
tuu muutoksia osittain. 
Alueen käyttö ei muutu, 
mutta kokemus alueesta 
muuttuu kielteisesti. 

Muinaisjäännös tuhoutuu 
osittain. 

Hanke sijoittuu tai hank-
keen aiheuttama maise-
man muutos näkyy mui-
naisjäännöksen alueelle ja 
vaikuttaa kohteen kan-
nalta oleellisten ominais-
piirteiden säilymiseen. 

Muutoksen myötä maise-
man luonne muuttuu niin, 
että paikan tai alueen ny-
kyinen käyttö estyy osit-
tain tai kokemus alueesta 
muuttuu negatiiviseksi. 

Muinaisjäännös tuhoutuu 
suurelta osin. 

Hanke sijoittuu tai hank-
keen aiheuttama maise-
man muutos näkyy mui-
naisjäännöksen alueelle ja 
vaikuttaa oleellisella ta-
valla kohteen kannalta 
tärkeiden ominaispiirtei-
den säilymiseen. 

Muutoksen myötä maise-
man luonne muuttuu niin, 
että paikan tai alueen ny-
kyinen käyttö estyy. 

Muinaisjäännös tuhou-
tuu. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hankkeen aiheuttama 
maiseman muutos saat-
taa näkyä muinais- jään-
nöksen lähialueelle, 
mutta vaikuttaa kohteen 
kannalta tärkeiden omi-
naispiirteiden säilymisen 
mahdollisuuksiin hieman 
parantavasti. 

Muutoksen myötä maise-
man luonteeseen kohdis-
tuu vähäisiä myönteisiä 
muutoksia. Alueen käyttö 

Hankkeen aiheuttama 
maiseman muutos näkyy 
muinaisjäännöksen alu-
eelle ja vaikuttaa kohteen 
kannalta tärkeiden omi-
naispiirteiden säilymiseen 
jossain määrin paranta-
vasti. 

Muutoksen myötä maise-
man luonteeseen kohdis-
tuu muutoksia osittain. 
Alueen käyttö ei muutu, 
mutta kokemus alueesta 

Hanke sijoittuu tai hank-
keen aiheuttama maise-
man muutos näkyy mui-
naisjäännöksen alueelle ja 
vaikuttaa myönteisesti 
kohteen kannalta tärkei-
den ominaispiirteiden säi-
lymiseen. 

Muutoksen myötä maise-
man luonne muuttuu niin, 
että paikan tai alueen ny-
kyinen käyttö edellytykset 
paranevat osittain tai 

Hanke sijoittuu tai hank-
keen aiheuttama maise-
man muutos näkyy mui-
naisjäännöksen alueelle ja 
vaikuttaa oleellisella ta-
valla myönteisesti koh-
teen kannalta tärkeiden 
ominaispiirteiden säilymi-
seen. 

Muutoksen myötä maise-
man luonne muuttuu niin, 
että paikan tai alueen ny-
kyinen käyttö parantuu 
selvästi tai kokemus 
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tai kokemus alueesta ei 
muutu. 

muuttuu myönteisem-
mäksi. 

kokemus alueesta muut-
tuu myönteiseksi. 

muuttuu hyvin myön-
teiseksi. 

4 VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN SEKÄ PINTA- JA POHJAVE-

SIIN 

Taulukko 4-1.  Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit.  

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Alueella ei ole erityisiä kal-
lio- tai maaperämuodos-
tumia, kalliopaljastumia 
tai -poikkeamia.  

Kohteen maa- tai kalliope-
rällä ei ole erityistä geolo-
gista arvoa.  

Maa- tai kallioperään geo-
loginen arvo on hyvin pai-
kallinen.  

Alueen maaperää on 
muokattu. 

Alueella on erityisiä kallio- 
tai maaperämuodostu-
mia, kalliopaljastumia tai -
poikkeamia.  

Kohteen maa- tai kallio-
perä on määritetty geolo-
gisesti melko arvokkaaksi. 

Maa- tai kallioperään geo-
loginen arvo on paikalli-
nen.  

Alueen maaperä on osit-
tain luonnontilassa ja osit-
tain muokattu. 

Alueella on arvokkaita 
(esim. harjujensuojeluoh-
jelmalla suojeltuja) maa-
perä- tai kalliomuodostu-
mia, kalliopaljastumia tai -
poikkeamia. 

Kohteen maa- tai kallio-
perä on määritetty geolo-
gisesti arvokkaaksi.  

Maa- tai kallioperän geo-
loginen arvo on alueelli-
nen.  

Alueen maaperä on pää-
asiassa luonnontilassa. 

Alueella on useita tai laa-
joja tai erittäin arvokkaita 
(esim. harjujensuojeluoh-
jelmalla suojeltuja) maa-
perä- tai kalliomuodostu-
mia, kalliopaljastumia tai -
poikkeamia. 

Kohteen maa- tai kallio-
perä on määritetty geolo-
gisesti erityisen arvok-
kaaksi.  

Maa- tai kallioperään geo-
loginen arvo on kansalli-
nen.  

Alueen maaperä on täysin 
luonnontilassa. 

Taulukko 4-2. Pintavesivaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Paikallinen kalastus-, eko-
turismi- tai muu virkistys-
arvo. 

Rehevyystaso rehevä - lie-
västi rehevä. 

Ekologinen luokitus tyy-
dyttävä tai alapuolella. 

Alueellinen kalastus-, eko-
turismi- tai muu virkistys-
arvo. 

Rehevyystaso lievästi re-
hevä-karu. 

Ekologinen luokitus hyvä. 

 

Kansallinen kalastus-, 
ekoturismi- tai muu virkis-
tysarvo. 

Rehevyystaso karu. 

Ekologinen luokitus erin-
omainen. 

 

Kansainvälinen tai suuri 
kansallinen kalastus-, eko-
turismi- tai muu virkistys-
arvo. 

Rehevyystaso erittäin 
karu. 

Ekologinen luokitus erin-
omainen ja ilman ihmisen 
toiminnan vaikutusta. 

Taulukko 4-3. Pohjavesivaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit.  

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Ei luokiteltua pohjavesi-
aluetta tai vanhan luoki-
tuksen mukainen III-luo-
kan pohjavesialue. 

Pohjavesialueen hyödyn-
tämiskelpoisuuden arvi-
ointi vaatii lisätutkimuksia 
vedensaantiedellytysten, 
veden laadun tai likaantu-
mis- tai muuttumisuhan 
selvittämiseksi. 

Alueella ei ole painuma-
herkkiä rakenteita tai ra-
kennuksia. 

Pohjaveden laatu on 
heikko aikaisemman toi-
minnan vuoksi. Alueen 
pohjavettä ei käytetä. 

II-luokan pohjavesialue: 
Muu vedenhankintakäyt-
töön soveltuva pohjavesi-
alue, joka soveltuu pohja-
veden antoisuuden ja mui-
den ominaisuuksiensa pe-
rusteella yhdyskunnan ve-
denhankintaan taikka ta-
lousvesikäyttöön (keski-
määrin 10 m3/vrk tai yli 50 
ihmisen tarpeisiin). Pohja-
vesialue ei nykytilassa täl-
laisessa käytössä. 

Alue, jolla on yksittäisiä ta-
lousvesikaivoja tai muuta-
mia pohjavedenpinnan 
muutoksille herkkiä raken-
teita ja rakennuksia. 

I-tai E- luokan pohjavesi-
alue tai pohjavedestä riip-
puvaisia herkkiä kohteita. 

I-luokka: Vedenhankintaa 
varten tärkeän pohjavesi-
alue, jonka vettä käyte-
tään tai on tarkoitus käyt-
tää yhdyskunnan veden-
hankintaan taikka talous-
vetenä enemmän kuin 
keskimäärin 10 m3/vrk tai 
yli 50 ihmisen tarpeisiin. 

E-luokka: pohjavedestä 
riippuvaisia ekosystee-
mejä. 

Asutuskeskus tai asutusta, 
jossa on pohjavedenpin-
nan muutoksille herkkiä 
kohteita. 

I-tai E- luokan pohjavesi-
alue tai pohjavedestä riip-
puvaisia herkkiä kohteita. 

I-luokka: Vedenhankintaa 
varten tärkeä pohjavesi-
alue, jonka vettä käyte-
tään tai on tarkoitus käyt-
tää yhdyskunnan veden-
hankintaan taikka talous-
vetenä enemmän kuin 
keskimäärin 10 m3/vrk tai 
yli 50 ihmisen tarpeisiin. 

E-luokka: pohjavedestä 
riippuvaisia ekosystee-
mejä. 

Taajama tai asutuskeskus, 
jossa on pohjavedenpin-
nan muutoksille hyvin 
herkkiä kohteita. 
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 Pohjaveden laatu on sel-
västi heikentynyt aikai-
semman toiminnan joh-
dosta. Pohjavettä ei käy-
tetä talousvetenä. 

Pohjaveden laatu on hyvä. 
Pohjavettä käytetään ta-
lousvetenä. 

Pohjaveden laatu on erin-
omainen. Pohjavettä käyte-
tään laajasti talousvetenä. 

Taulukko 4-4. Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen 
suuruusluokan kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Käsiteltävät massamäärät 
ovat pieniä.  

Toiminnasta aiheutuu 
vain vähäistä haittaa maa- 
ja kallioperälle. 

Vain vähäisiä muutoksia 
maa- tai kallioperän fyysi-
sessä tilassa. 

Käsiteltävät massamäärät 
ovat kohtalaisia.  

Toiminnasta aiheutuu 
kohtalaista haittaa maa- 
ja kallioperälle.  

Kohtalaisia muutoksia 
maa- tai kallioperän fyysi-
sessä tilassa. 

Käsiteltävät massamäärät 
ovat suuria.  

Toiminnasta aiheutuu 
suurta haittaa maa- ja kal-
lioperälle.  

Suuria muutoksia maa- tai 
kallioperän fyysisessä ti-
lassa. 

Käsiteltävät massamäärät 
ovat erittäin suuria.  

Toiminnasta aiheutuu 
erittäin suurta haittaa 
maa- ja kallioperälle.  

Hyvin suuria muutoksia 
maa- tai kallioperän fyysi-
sessä tilassa. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Käsiteltävät massamäärät 
ovat pieniä.  

Toiminnasta aiheutuu vä-
häistä hyötyä maa- ja kal-
lioperälle.  

Vähäisiä positiivisia muu-
toksia maa- tai kallioperän 
fyysisessä tilassa. 

Käsiteltävät massamäärät 
ovat kohtalaisia.  

Toiminnasta aiheutuu 
kohtalaista hyötyä maa- ja 
kallioperälle.  

Kohtalaisia positiivisia 
muutoksia maa- tai kallio-
perän fyysisessä tilassa. 

Käsiteltävät massamäärät 
ovat suuria.  

Toiminnasta aiheutuu 
suurta hyötyä maa- ja kal-
lioperälle.  

Suuria positiivisia muu-
toksia maa- tai kallioperän 
fyysisessä tilassa. 

Käsiteltävät massamäärät 
ovat erittäin suuria.  

Toiminnasta aiheutuu 
erittäin suurta hyötyä 
maa- ja kallioperälle. 

Hyvin suuria positiivisia 
muutoksia maa- tai kallio-
perän fyysisessä tilassa. 

 

Taulukko 4-5. Pintavesivaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen suuruusluokan kriteerit.  

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Toiminnan aiheuttamat 
vesistövaikutukset tai 
päästöt vesistöihin vähäi-
siä. 

Rehevyystaso nousee ja 
ekologinen tai kemiallinen 
laatu heikkenee hieman. 
Rehevyystason luokka ei 
muutu. Veden ekologinen 
laatuluokka ei muutu. 

Vesistön hydrologis-mor-
fologinen tila (veden vii-
pymä, virtausolosuhteet, 
pinnankorkeus) ei muutu 
havaittavasti. 

Vesiekosysteemejä tai nii-
den osia ei menetetä. 

Haitallisten tai vaarallisten 
aineiden pitoisuudet nou-
sevat vähän eivätkä ylitä 
ympäristölaatunormeja. 

Hankkeesta aiheutuvat 
haitat lyhytaikaisia ja pai-
kallisia. 

Toiminnan aiheuttamat 
vesistövaikutukset tai 
päästöt vesistöihin kohta-
laisia. 

Rehevyystaso nousee ja 
ekologinen tai kemiallinen 
laatu heikkenee jonkin 
verran. Rehevyystason 
luokka ei kuitenkaan 
muutu. Veden ekologinen 
laatuluokka ei kuitenkaan 
muutu. 

Vesistön hydrologis-mor-
fologinen tila (veden vii-
pymä, virtausolosuhteet, 
pinnankorkeus) muuttuu 
jonkin verran. 

Vähäinen vesiekosystee-
min tai sen osan tuhoutu-
minen. 

Haitallisten tai vaarallisten 
aineiden pitoisuudet nou-
sevat jonkin verran mutta 
eivät ylitä ympäristölaa-
tunormeja. 

Toiminnan aiheuttamat 
vesistövaikutukset tai 
päästöt vesistöihin suuria. 

Rehevyystaso nousee ja 
ekologinen tai kemiallinen 
luokka heikkenee selvästi. 
Rehevyystaso nousee yh-
den luokan (esim. lievästi 
rehevästä rehevään). Ve-
den ekologisessa laadussa 
yhden luokan heikkenemi-
nen (esim. erinomaisesta 
hyvään). 

Vesistön hydrologis-mor-
fologinen tila (veden vii-
pymä, virtausolosuhteet, 
pinnankorkeus) muuttuu 
selvästi. 

Osittainen vesiekosystee-
min tai sen osan tuhoutu-
minen. 

Haitallisten tai vaarallisten 
aineiden pitoisuudet nou-
sevat paljon ja ylittävät 
ympäristölaatunormit. 

Toiminnan aiheuttamat 
vesistövaikutukset tai 
päästöt vesistöihin erittäin 
suuria. 

Rehevyystaso nousee ja 
ekologinen tai kemiallinen 
luokitus heikkenee erittäin 
suuresti. Rehevyystaso 
nousee kaksi luokkaa 
(esim. lievästi rehevästä 
erittäin rehevään). Veden 
ekologisessa laadussa kah-
den luokan heikkenemi-
nen (esim. erinomaisesta 
välttävään). 

Täydellinen vesiekosystee-
min tai sen osan tuhoutu-
minen. 

Vesistön hydrologis-mor-
fologinen tila (veden vii-
pymä, virtausolosuhteet, 
pinnankorkeus) muuttuu 
erittäin merkittävästi. 

Haitallisten tai vaarallisten 
aineiden pitoisuudet nou-
sevat hyvin paljon ja ylittä-
vät selvästi ympäristölaa-
tunormit. 
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Hankkeesta aiheutuvat 
haitat melko lyhytaikaisia 
ja paikallisia. 

Hankkeesta aiheutuvat 
haitat pitkäaikaisia ja/tai 
alueellisia. 

Hankkeesta aiheutuvat 
haitat pitkäaikaisia ja/tai 
erittäin laajoja. 

 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Toiminta vähentää haitalli-
sia vesistövaikutuksia tai 
päästöjä vesistöihin vä-
hän. 

Rehevyystaso ja ekologi-
nen tai kemiallinen laatu 
paranee hieman. Rehe-
vyystason luokka ei 
muutu. Veden ekologinen 
laatuluokka ei muutu. 

Haitallisten tai vaarallisten 
aineiden pitoisuudet las-
kevat vähän. 

Toiminta vähentää haitalli-
sia vesistövaikutuksia tai 
päästöjä vesistöihin kohta-
laisesti. 

Rehevyystaso vähenee ja 
ekologinen tai kemiallinen 
luokitus paranee. Rehe-
vyystason luokka ei kui-
tenkaan muutu. Veden 
ekologinen laatuluokka ei 
kuitenkaan muutu. 

Haitallisten tai vaarallisten 
aineiden pitoisuudet las-
kevat jonkin verran. 

Toiminta vähentää haitalli-
sia vesistövaikutuksia tai 
päästöjä vesistöihin suu-
resti. 

Rehevyystaso laskee ja 
ekologinen tai kemiallinen 
luokitus paranee selvästi. 
Rehevyystaso laskee yh-
den luokan (esim. rehe-
västä lievästi rehevään). 
Veden ekologisen luokka 
paranee yhden luokan 
(esim. hyvästä erinomai-
seen). 

Haitallisten tai vaarallisten 
aineiden pitoisuudet las-
kevat paljon. 

Toiminta vähentää haitalli-
sia vesistövaikutuksia tai 
päästöjä vesistöihin erit-
täin suuresti. 

Rehevyystaso laskee ja 
ekologinen tai kemiallinen 
luokitus paranee erittäin 
suuresti. Rehevyystaso 
laskee kaksi luokkaa (esim. 
erittäin rehevästä lievästi 
rehevään). Veden ekologi-
nen luokka paranee kah-
della luokalla (esim. välttä-
västä erinomaiseen). 

Haitallisten tai vaarallisten 
aineiden pitoisuudet las-
kevat hyvin paljon. 

 

Taulukko 4-6. Pohjavesivaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen suuruusluokan kriteerit.  

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Pohjaveden laadun muu-
tos, joka ei aiheuta asetet-
tujen talousveden laatu-
vaatimusten tai pohjave-
den ympäristönormien* 
ylitystä ja/tai pohjaveden 
määrä vähenee hieman. 

Nykyiseen vedenhankin-
takäyttöön ei aiheudu vai-
kutuksia. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa heikentävät vain 
vähän pohjaveden kelpoi-
suutta talousvesikäytössä. 

Muutokset pohjaveden 
pinnankorkeuksissa ovat 
pieniä eivätkä erotu luon-
taisesta vaihtelusta. 

Muutokset vaikuttavat 
vain vähän rakenteisiin tai 
pohjaveden pinnankor-
keudesta riippuviin koh-
teisiin. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa vaikuttavat vain 
vähän haitallisesti pohja-
veden laadusta riippuviin 
kohteisiin. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa ja määrässä ovat 
tilapäisiä ja/tai paikallisia. 

Pohjaveden laatuun tai 
määrään kohdistuva vai-
kutus, jonka seurauksena 
pohjaveden laatu pysyy 
talousvedelle asetettujen 
laatuvaatimusten tai poh-
javeden ympäristönor-
mien* sisällä ja/tai pohja-
veden määrä vähenee 
jonkin verran. 

Rajoittaa jonkin verran 
pohjavedenhankintaa tai 
nykyistä käyttöä. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa heikentävät jon-
kin verran pohjaveden 
kelpoisuutta talousvesi-
käytössä. 

Pohjaveden pinnankor-
keuden muutokset erot-
tuvat luontaisesta vaihte-
lusta. 

Muutokset vaikuttavat 
jonkin verran rakenteisiin 
tai pohjaveden pinnan-
korkeudesta riippuviin 
kohteisiin. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa vaikuttavat jon-
kin verran haitallisesti 
pohjaveden laadusta riip-
puviin kohteisiin. 

 

Muutos, jonka seurauk-
sena jokin/jotkin pohjave-
den laatutekijät ylittävät 
asetetut pohjaveden laa-
tuvaatimukset tai pohja-
veden ympäristönormit* 
ja/tai pohjaveden määrä 
vähenee merkittävästi. 

Hanke rajoittaa pohjave-
denhankintaa tai nykyistä 
käyttöä. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa heikentävät poh-
javeden kelpoisuutta ta-
lousvesikäytössä. 

Pohjaveden pinnankor-
keuden muutokset erot-
tuvat selvästi luontaisesta 
vaihtelusta. 

Vaikutus on rakenteille tai 
pohjaveden pinnankor-
keudesta riippuville koh-
teille haitallinen. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa vaikuttavat hai-
tallisesti pohjaveden laa-
dusta riippuviin kohtei-
siin. 

Muutos, jonka seurauk-
sena pohjaveden laatute-
kijät ylittävät asetetut 
pohjaveden laatuvaati-
mukset tai pohjaveden 
ympäristönormit* merkit-
tävästi tai usean tekijän 
osalta ja/tai pohjaveden 
määrä vähenee erittäin 
merkittävästi. 

Pohjavedenhankinta tai 
nykyinen käyttö estyy. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa heikentävät pal-
jon pohjaveden kelpoi-
suutta talousvesikäytössä. 

Pohjaveden pinnankor-
keuden muutokset erot-
tuvat erittäin selvästi 
luontaisesta vaihtelusta. 

Vaikutus on rakenteille tai 
pohjaveden pinnankor-
keudesta riippuville koh-
teille hyvin haitallinen. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa vaikuttavat hyvin 
haitallisesti pohjaveden 
laadusta riippuviin kohtei-
siin. 
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Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Pohjaveden laatu voi pa-
rantua tai muodostuva 
määrä kasvaa. 

Nykyiseen vedenhankin-
takäyttöön ei aiheudu vai-
kutuksia tai vaikutukset 
ovat myönteiset. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa voivat parantaa 
pohjaveden kelpoisuutta 
talousvesikäytössä. 

Muutokset pohjaveden 
pinnankorkeuksissa eivät 
erotu luontaisesta pohja-
veden pinnan vaihtelusta. 

Muutokset eivät vaikuta 
rakenteisiin tai pohjave-
den pinnankorkeudesta 
riippuviin kohteisiin. 

Muutokset pohjaveden 
laadussa eivät vaikuta hai-
tallisesti pohjaveden laa-
dusta riippuviin kohtei-
siin. 

Pohjavesien kuormitus vä-
henee ja pohjaveden 
määrä lisääntyy tai laatu 
parantuu kohtalaisesti. 

 

Pohjavesien kuormitus vä-
henee ja pohjaveden 
määrä lisääntyy tai laatu 
parantuu suuresti. 

 

Pohjavesien kuormitus vä-
henee ja määrä lisääntyy 
tai laatu paranee hyvin 
suuresti. 

* Juoma- ja talousveden raja-arvot: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaati-
muksista ja valvontatutkimuksista, 401/2001) 
Muita lähteitä ovat mm.: 
Vesistön pilaantumisen ja muun haitallisen muutoksen sekä pohjaveden haitallisen muutoksen huomattavuutta arvi-
oitaessa on otettava huomioon: 1) vaarallisten aineiden asetuksessa (3 §) tarkoitetun vesiympäristölle vaarallisen tai 
haitallisen aineen pitoisuus vesistössä; 2) vesienhoitoasetuksessa (9 §) mainitun pintaveden ekologista tilaa kuvaa-
van tekijän huomattava heikentyminen; 3) vesienhoitoasetuksessa (liite 7 kohta A) mainitun pilaavan aineen pitoi-
suus pohjavedessä, vaarallisten aineiden asetuksessa (3 §) tarkoitetun pohjavedelle vaarallisen aineen pitoisuus 
pohjavedessä, pohjaveden suolaantuminen tai pohjaveden pinnankorkeuden huomattava aleneminen sekä näiden 
vaikutukset maa- tai pintavesiekosysteemeihin taikka pohjaveden nykyiseen tai tulevaan käyttöön; 4) vaikutukset 
ympäristövastuulaissa (3 §:n 2 kohta) tarkoitettuihin luonnonvarapalveluihin. (Ympäristöministeriön raportteja 
2/2012) 
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5 VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN JA ILMASTOON 

Taulukko 5-1.  Kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuvien ilmastovaikutusten arvioinnissa käytetyt 
herkkyyskriteerit. 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Päästöjen rajoittamiselle 
ei ole asetettu tavoitteita 
tai kynnysarvoja, eikä 
päästöjen vähentämisestä 
ole säädetty laissa. 

Päästöjen vähentämisestä 
ei ole säädetty laissa, 
mutta päästöjen rajoitta-
miseksi on asetettu tavoit-
teita tai kynnysarvoja. 

Kansainvälinen tai kansal-
linen lainsäädäntö vel-
voittaa vähentämään kas-
vihuonekaasupäästöjä. 

Kansainvälinen tai kan-
sallinen lainsäädäntö vel-
voittaa vähentämään 
kasvihuonekaasupääs-
töjä lyhyellä aikataululla. 

 

Taulukko 5-2. Kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuvien ilmastovaikutusten arvioinnissa käytetyt 
muutoksen suuruusluokan kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hanke vaikeuttaa paikal-
listen kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämista-
voitteiden saavuttamista 
vähäisessä määrin. 

Hanke vaikeuttaa selvästi 
paikallisten kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentä-
mistavoitteiden saavutta-
mista. 

Hanke vaikeuttaa alueel-
listen kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämista-
voitteiden saavuttamista. 

 

Hanke vaikeuttaa valta-
kunnallisten kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentä-
mistavoitteiden saavutta-
mista. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hanke edesauttaa paikal-
listen kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämista-
voitteiden saavuttamista 
vähäisessä määrin. 

Hanke edesauttaa selvästi 
paikallisten kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentä-
mistavoitteiden saavutta-
mista. 

Hanke edesauttaa alueel-
listen kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämista-
voitteiden saavuttamista. 

 

Hanke edesauttaa valta-
kunnallisten kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentä-
mistavoitteiden saavutta-
mista. 
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6 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA ARVOKKAISIIN 

LUONTOKOHTEISIIN 

Taulukko 6-1.  Luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt 
herkkyyskriteerit 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Vaikutusalueella on met-
sälain (10 §) määrittele-
miä elinympäristöjä ja/tai 
metsäluonnon muita ar-
vokkaita elinympäristöjä 
ja/tai uhanalaisia luonto-
tyyppejä, joiden edusta-
vuus on heikentynyt.  

Vaikutusalueella on sil-
mälläpidettäviä ja/tai luo-
kittelemattomia luonto-
tyyppejä ja alueen kasvila-
jisto on tavanomaista.  

Vaikutusalueella esiintyy 
silmälläpidettäviä ja/tai 
alueellisesti uhanalaisia 
kasvilajeja, joiden esiinty-
mät ovat runsaita.   

Vaikutusalueen luonto-
tyypit tai lajisto eivät ole 
erityisen herkkiä muutok-
selle.  

Vaikutusalue ei ole juuri-
kaan luonnontilainen ja 
luontoon jo kohdistunut 
ihmisvaikutus on huomat-
tava.   

Vaikutusalueella on vesi-
lain (11 §) mukaisia ar-
vokkaita pienvesiä. ja/tai 
metsälain (10 §) mukaisia 
erityisen arvokkaita 
elinympäristöjä, jotka 
ovat edustavia ja/tai niitä 
on runsaasti.  

Vaikutusalueella on 
uhanalaisia (CR, EN, VU) 
luontotyyppejä ja/tai la-
jeja. Vaikutusalueella on 
silmälläpidettäviä (NT) 
luontotyyppejä ja/tai alu-
eellisesti uhanalaisia kas-
vilajeja (RT), jotka ovat 
edustavia paikallisesti ja 
alueellisesti.  

Rauhoitetut tai uhanalai-
set kasvilajit tai elinym-
päristöt ovat melko herk-
kiä muutoksille.  

Alue on osaksi luonnonti-
laista tai lähes luonnonti-
laista ja paikallisesti vas-
taavaa aluetta ei löydy.  

Vaikutusalueella on luon-
nonsuojelulain (29 §), ve-
silain (11 §) tai metsälain 
(10 §) määrittelemiä luon-
totyyppejä, jotka ovat 
edustavia ja/tai niitä on 
runsaasti.  

Vaikutusalueella on EU:n 
luontodirektiivin liitteen I 
luontotyyppejä (natura-
luontotyypit), luonnon-
suojelualueita ja/tai RAM-
SAR -kosteikko 

Vaikutusalueella on uhan-
alaisia luontotyyppejä 
(EN, CR, VU) ja/tai lajeja 

Vaikutusalueella esiinty-
vät uhanalaiset lajit tai 
luontotyypit ovat herkkiä 
muutoksille ympäristös-
sään.  

Vaikutusalue on laajalti 
luonnontilainen ja alueel-
lisesti vastaavaa aluetta ei 
löydy.  

 

Vaikutusalueella on luon-
nonsuojelulain (29 §), vesi-
lain (11 §) tai metsälain (10 
§) määrittelemiä luonto-
tyyppejä, jotka ovat edus-
tavia ja/tai niitä on run-
saasti.  

Vaikutusalueella on EU:n 
luontodirektiivin liitteen I 
luontotyyppejä (natura-
luontotyypit), luonnonsuo-
jelualueita ja/tai RAMSAR -
kosteikko. 

Vaikutusalueella on useita 
erityisesti suojeltavien 
(luonnonsuojelulaki 47 §) 
ja/tai luontodirektiivin liit-
teiden II ja IV b (luonnon-
suojelulaki 49 §) kasvilajien 
esiintymiä. 

Vaikutusalueella on uhan-
alaisia luontotyyppejä (EN, 
CR, VU), jotka ovat edusta-
via ja/tai niitä on runsaasti.  

Vaikutusalueella esiintyvät 
uhanalaiset lajit tai luonto-
tyypit ovat erityisen herk-
kiä muutoksille ympäristös-
sään.  

Vaikutusalue on laajalti 
luonnontilainen ja korvaa-
vaa vastaavaa aluetta ei 
ole.  

 

  



Haapaveden Puutionsaaren tuulivoimapuisto Puhuri Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

LIITE 1 

 

 

14 

Taulukko 6-2. Luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt 
muutoksen suuruusluokan kriteerit 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hankkeen aiheuttamat ne-
gatiiviset vaikutukset koh-
distuvat yleisiin luontotyyp-
peihin ja kasvilajeihin. Lajien 
suotuisa suojelun taso ei 
muutu. Kasvupaikkojen pirs-
toutumismisvaikutus on 
pieni.  

Paikallisesti vastaavaa alu-
etta on olemassa runsaasti.  

Hankkeen aiheuttamat 
negatiiviset vaikutukset 
kohdistuvat yleisiin luon-
totyyppeihin, jotka ovat 
erityisen edustavia. Vai-
kutus kohdistuu uhanalai-
seen luontotyyppiin ja/tai 
huomionarvoiseen kasvi-
lajistoon, mutta lajien 
suotuisa suojelun taso ei 
muutu. Arvokas luonto-
tyyppi kaventuu, koh-
teelle aiheutuu hydrologi-
sia ja/tai pienilmaston 
muutoksia ja/tai olosuh-
teet muutoin heikkenevät 
osittaisen pirstoutumisen 
vuoksi.   

Paikallisesti vastaavaa 
luontotyyppiä tai lajia on 
edelleen runsaasti.  

Hankkeen aiheuttamat 
negatiiviset vaikutukset 
kohdistuvat arvokkaisiin 
luontotyyppeihin ja/tai 
uhanalaiseen, erityisesti 
suojeltavaan tai rauhoi-
tettuun kasvilajistoon. La-
jiston suotuisa suojelun 
taso muuttuu.  

Erityisen arvokas ja alu-
eellisesti harvalukuinen 
luontotyyppi kaventuu, 
kohteelle aiheutuu hyd-
rologisia ja/tai pienilmas-
ton muutoksia ja/tai olo-
suhteet muutoin heikke-
nevät osittaisen pirstou-
tumisen vuoksi.   

Vastaavaa luontotyyp-
piä/lajia on paikallisesti 
olemassa vähän.  

Hankkeen aiheuttamat 
negatiiviset vaikutukset 
kohdistuvat erityisen ar-
vokkaisiin luontotyyppei-
hin ja/tai huomionarvoi-
seen kasvilajistoon. La-
jien suotuisan suojelun 
taso heikkenee merkittä-
västi.  

Erityisen arvokas ja alu-
eellisesti ainutlaatuinen 
luontotyyppi tai lajin kas-
vupaikka kaventuu tai 
häviää kokonaan, koh-
teelle aiheutuu hydrolo-
gisia ja/tai pienilmaston 
muutoksia ja/tai olosuh-
teet muutoin heikkene-
vät pirstoutumisen 
vuoksi.   

Vastaavaa luontotyyp-
piä/lajia on paikallisesti 
olemassa hyvin vähän. 
Vaikutuksen alaisen la-
jin/luontotyypin alueelli-
nen ja valtakunnallinen 
arvo on merkittävä.  

 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hankkeen aiheuttamat posi-
tiiviset vaikutukset kohdis-
tuvat tavanomaisiin kasvila-
jeihin, niiden elinympäris-
töihin tai suotuisaan suoje-
lun tasoon. 

Hankkeen aiheuttamat 
positiiviset vaikutukset 
kohdistuvat huomionar-
voiseen kasvillisuuteen, 
edustaviin ja/tai uhan-
alaisiin luontotyyppeihin 
tai lajien suotuisaan suo-
jelun tasoon.  

Huomionarvoisen lajin 
elinympäristö lisääntyy 
ja/tai elinympäristön yh-
tenäisyys paranee jonkin 
verran.  

 

Hankkeen aiheuttamat 
positiiviset vaikutukset 
kohdistuvat arvokkaisiin 
luontotyyppeihin ja/tai 
uhanalaiseen, erityisesti 
suojeltavaan tai rauhoi-
tettuun kasvilajistoon. La-
jiston suotuisa suojelun 
taso paranee.  

Luontotyypin luonnonti-
laisuus paranee ja arvok-
kaan lajin esiintymän laa-
juus kasvaa tai potentiaa-
linen elinympäristö li-
sääntyy.    Elinympäristön 
yhtenäisyys paranee 
voimakkaasti. 

Hankkeen aiheuttamat 
positiiviset vaikutukset 
kohdistuvat erityisen ar-
vokkaisiin ja alueellisesti 
tai valtakunnallisesti har-
valukuisiin luontotyyp-
peihin ja/tai uhanalai-
seen, erityisesti suojelta-
vaan tai rauhoitettuun 
kasvilajistoon. Lajiston 
suotuisa suojelun taso 
paranee huomattavasti.  

Luontotyypin luonnonti-
laisuus paranee ja arvok-
kaan lajin esiintymän laa-
juus kasvaa tai potenti-
aalinen elinympäristö li-
sääntyy huomattavasti.    
Elinympäristön 
yhtenäisyys paranee 
voimakkaasti. 
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7 VAIKUTUKSET LINNUSTOON    

Taulukko 7-1. Linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit. 

Vähäinen Kohtalainen Suuri  Erittäin suuri 

Muuttokaudella uhanalai-
sia tai lintudirektiivin liit-
teen I lajeja ei esiinny 
lainkaan hankkeen vaiku-
tusalueella tai niitä esiin-
tyy vain vähän.  

Hankealueen läheisyy-
dessä ei sijaitse muuton-
aikaisia levähdys- tai ruo-
kailualueita.  

Hankkeen vaikutusalu-
eella ei ole tärkeitä 
IBA/FINIBA/MAALI-alu-
eita. 

Vaikutuksille herkkiä la-
jeja esiintyy hankkeen 
vaikutusalueella pesimä- 
ja/tai muuttokaudella 
epäsäännöllisesti ja nii-
den yksilömäärä on 
melko pieni. 

Hanke ei sijoitu lintujen 
tärkeille muuttoreiteille 
tai ns. pullonkaula- alu-
eille.  

Alue ei ole juurikaan luon-
non tilassa ja ihmisen vai-
kutus on selvä ja näkyvä. 

Muuttokaudella uhanalai-
sia tai lintudirektiivin liit-
teen I lajeja esiintyy hank-
keen vaikutusalueella ta-
vanomaisesti.  

Hankkeen vaikutusalu-
eella sijaitsee korkeintaan 
maakunnallisesti tärkeitä 
muutonaikaisia levähdys- 
tai ruokailualueita.  

Hankkeen vaikutusalu-
eella ei ole tärkeitä 
IBA/FINIBA/MAALI-alu-
eita. 

Vaikutuksille herkkiä la-
jeja esiintyy hankkeen 
vaikutusalueella pesimä- 
ja/tai muuttokaudella 
säännöllisesti, mutta 
esiintyminen on kuitenkin 
seudullisessa mittakaa-
vassa tavanomaista ja nii-
den yksilömäärä ei ole 
merkittävä. 

Hanke ei sijoitu lintujen 
tärkeille muuttoreiteille 
tai ns. pullonkaula- alu-
eille.  

Korvaavaa vastaavaa alu-
etta ei ole paikallisesti ole-
massa tai suojeltavissa. 

Hankkeen vaikutusalueella 
on vaikutuksille herkän 
uhanalaisen ja/tai erityi-
sesti suojeltavan lintulajin 
pesimäreviiri.  

Hankkeen vaikutusalueella 
on linnustollisesti tärkeä 
Natura-alue ja/tai lintuve-
siensuojeluohjelman 
kohde. 

Muuttokaudella uhanalai-
sia tai lintudirektiivin liit-
teen I lajeja esiintyy hank-
keen vaikutusalueella ta-
vanomaista runsaammin.  

Hankkeen vaikutusalueella 
sijaitsee valtakunnallisesti 
tärkeä muutonaikainen le-
vähdys- tai ruokailualue.  

Hankkeen vaikutusalueella 
on tärkeä IBA/FI-
NIBA/MAALI-alue. 

Vaikutuksille herkkiä lajeja 
esiintyy hankkeen vaiku-
tusalueella pesimä- ja/tai 
muuttokaudella tavan-
omaista runsaammin ja nii-
den yksilömäärä on merkit-
tävä. 

Hanke sijoittuu lintujen tär-
keälle muuttoreitille, 
mutta ei ns. pullonkaula- 
alueille.  

Korvaavaa vastaavaa alu-
etta ei ole alueellisesti ole-
massa tai suojeltavissa. 

Hankealueella tai sen lähialueella 
on vaikutuksille herkän uhanalaisen 
ja/tai erityisesti suojeltavan lintula-
jin pesimäreviiri.  

Hankealueella tai sen lähialueella 
on linnustollisesti tärkeä Natura-
alue ja/tai lintuvesiensuojeluohjel-
man kohde. 

Muuttokaudella uhanalaisia tai lintu-
direktiivin liitteen I lajeja esiintyy han-
kealueella tai sen lähialueella hyvin 
runsaasti.  

Hankealueella tai sen lähialueella si-
jaitsee laaja tai useita valtakunnalli-
sesti tärkeitä muutonaikaisia leväh-
dys- tai ruokailualueita. 

Hankealueella tai sen lähialueella 
on tärkeä IBA/FINIBA/MAALI-alue. 

Vaikutuksille herkkiä lajeja esiintyy 
hankealueella tai sen lähialueella 
pesimä- ja/tai muuttokaudella hy-
vin runsaasti ja niiden yksilömäärä 
on merkittävä. 

Hanke sijoittuu lintujen tärkeälle 
muuttoreitille ns. pullonkaula- alu-
eille.  

Korvaavaa vastaavaa aluetta ei ole 
alueellisesti eikä valtakunnallisesti 
olemassa tai suojeltavissa. 

Taulukko 7-2. Linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen suuruusluokan 
kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hanke ja siihen liittyvät 
toiminnot eivät aiheuta 
vaikutuksia tai negatiivi-
sen vaikutukset kohdistu-
vat tavanomaisiin lajeihin 
ja/tai niiden elinympäris-
töihin.  

Lintulajisto muuttuu vain 
vähän (uhanalaiset ja/tai 
harvalukuiset lajit vähene-
vät). Muutos voi olla 
suora tai epäsuora, ja ta-
pahtua välittömästi tai vii-
veellä. 

Hanke ja siihen liittyvät 
toiminnot aiheuttavat 
enintään kohtalaisia hei-
kentäviä vaikutuksia jo-
honkin tai joihinkin huo-
mionarvoisiin lajeihin 
ja/tai niiden elinympäris-
töihin.  

Lintulajisto muuttuu jon-
kin verran hankkeen seu-
rauksena (uhanalaiset 
ja/tai harvalukuiset lajit 
vähenevät). Muutos voi 
olla suora tai epäsuora, ja 

Hanke ja siihen liittyvät 
toiminnot aiheuttavat voi-
makkaita heikentäviä vai-
kutuksia johonkin tai joi-
hinkin huomionarvoisiin 
lajeihin ja/tai niiden 
elinympäristöihin.  

Lintulajisto muuttuu sel-
västi hankkeen seurauk-
sena (uhanalaiset ja/tai 
harvalukuiset lajit vähene-
vät). Muutos voi olla 
suora tai epäsuora, ja ta-
pahtua välittömästi tai vii-
veellä.  

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot 
aiheuttavat erittäin voimakkaita 
heikentäviä vaikutuksia useaan 
huomionarvoiseen lajiin ja/tai nii-
den elinympäristöihin  

Lintulajisto muuttuu täysin tai lähes 
täysin harvalukuisista ja uhanalai-
sista lajeista tavanomaiseen lajis-
toon. Muutos voi olla suora tai epä-
suora, ja tapahtua välittömästi tai 
viiveellä. 

Hanke estää lintujen liikkumisen 
alueella ja läpimuuttavan linnuston 
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Hanke vaikuttaa vain vä-
hän lintujen liikkumiseen 
alueella ja/tai läpimuutta-
van linnuston määrä vä-
henee vain vähän hank-
keen seurauksena. 

Heikentävät vaikutukset 
kohdistuvat pieneen 
osaan jonkin lajin tai enin-
tään muutaman lajin po-
pulaatiosta.  

Vaikutuksilla ei ole merki-
tystä lajin kannankehityk-
seen Suomessa, ja alueel-
lisesti negatiiviset vaiku-
tukset vähäisiä. 

tapahtua välittömästi tai 
viiveellä. 

Hanke vaikuttaa lintujen 
muuttoreitteihin ja muut-
taa lintujen liikkumista 
alueella ja/tai läpimuutta-
van linnuston määrä vä-
henee jonkin verran.  

Heikentävät vaikutukset 
kohdistuvat melko pie-
neen osaan jonkin lajin tai 
enintään muutaman lajin 
populaatiosta.  

Enintään vähäisiä heiken-
täviä vaikutuksia lajin kan-
nankehitykseen Suomessa 
pitkällä aikavälillä, ja alu-
eellisesti vaikutukset enin-
tään kohtalaisia. 

Hanke vaikuttaa voimak-
kaasti lintujen muuttoreit-
teihin ja muuttaa voimak-
kaasti lintujen liikkumista 
alueella ja/tai läpimuutta-
van linnuston määrä vä-
henee voimakkaasti.  

Heikentävät vaikutukset 
kohdistuvat suureen 
osaan jonkin lajin tai usei-
den lajien populaatiosta. 

Vaikutukset heikentävät 
selvästi lajin kannankehi-
tystä Suomessa lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä, ja vai-
kutukset alueellisesti mer-
kittäviä. 

määrä vähenee erittäin voimak-
kaasti.  

Heikentävät vaikutukset kohdistu-
vat erittäin suureen osaan jonkin la-
jin tai useiden lajien populaatiosta. 

Vaikutukset heikentävät erittäin 
voimakkaasti lajin kannankehitystä 
Suomessa lyhyellä ja pitkällä aikavä-
lillä, ja alueellisesti vaikutukset erit-
täin merkittäviä. Suomen kannan-
kehitys vaikuttaa heikentävästi lajin 
populaatioihin myös laajemmalla 
alueella. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hanke ja siihen liittyvät 
toiminnot eivät aiheuta 
vaikutuksia tai positiiviset 
vaikutukset kohdistuvat 
tavanomaisiin lajeihin 
ja/tai niiden elinympäris-
töihin.  

Lintulajisto muuttuu vain 
vähän positiivisesti (uhan-
alaiset ja/tai harvalukuiset 
lajit lisääntyvät). Muutos 
voi olla suora tai epä-
suora, ja tapahtua välittö-
mästi tai viiveellä.  

Läpimuuttavan linnuston 
määrä on vähäinen, koh-
talainen tai suuri ja se li-
sääntyy vain vähän.  

Hanke helpottaa vain vä-
hän lintujen liikkumiseen 
alueella. 

Positiiviset vaikutukset 
kohdistuvat pieneen 
osaan lajin populaatiosta.  

Vaikutuksilla ei ole hei-
kentävää merkitystä lajin 
kannankehitykseen Suo-
messa, ja alueellisesti po-
sitiiviset vaikutukset vä-
häisiä. 

Hanke ja siihen liittyvät 
toiminnot aiheuttavat 
enintään kohtalaisia posi-
tiivisia vaikutuksia johon-
kin tai joihinkin huomion-
arvoisiin lajeihin ja/tai nii-
den elinympäristöihin.  

Lintulajisto muuttuu jon-
kin verran positiiviseen 
suuntaan (uhanalaiset 
ja/tai harvalukuiset lajit li-
sääntyvät). Muutos voi 
olla suora tai epäsuora, ja 
tapahtua välittömästi tai 
viiveellä. 

Läpimuuttavan linnuston 
määrä on keskimääräinen 
tai suuri ja se lisääntyy 
jonkin verran.  

Hanke ei vaikutta heiken-
tävästi lintujen muutto-
reitteihin ja edistää lintu-
jen liikkumista alueella.  

Positiiviset vaikutukset 
kohdistuvat melko pie-
neen osaan jonkin lajin tai 
enintään muutaman lajin 
populaatiosta. 

Enintään vähäisiä positiivi-
sia vaikutuksia lajin kan-
nankehitykseen Suomessa 
pitkällä aikavälillä, ja alu-
eellisesti vaikutukset enin-
tään kohtalaisia. Ei sa-
malla aiheuta välillistä 
haittaa uhanalaisille la-
jeille. 

Hanke ja siihen liittyvät 
toiminnot aiheuttavat voi-
makkaita positiivisia vai-
kutuksia johonkin tai joi-
hinkin huomionarvoisiin 
lajeihin ja/tai niiden 
elinympäristöihin.  

Lintulajisto muuttuu sel-
västi positiiviseen suun-
taan (uhanalaiset ja/tai 
harvalukuiset lajit lisään-
tyvät). Muutos voi olla 
suora tai epäsuora, ja ta-
pahtua välittömästi tai vii-
veellä. 

Läpimuuttavan linnuston 
määrä on suuri tai hyvin 
suuri ja se lisääntyy voi-
makkaasti.  

Hanke vaikuttaa positiivi-
sesti lintujen muuttoreit-
teihin ja edistää voimak-
kaasti lintujen liikkumista 
alueella.  

Positiiviset vaikutukset 
kohdistuvat suureen 
osaan jonkin lajin tai usei-
den lajien populaatiosta 
(joukossa myös uhanalai-
sia lajeja).  

Vaikuttaa suotuisasti lajin 
kannankehitykseen Suo-
messa lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä, ja vaikutukset 
alueellisesti merkittäviä. 
Ei samalla aiheuta välil-
listä haittaa uhanalaisille 
lajeille. 

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot 
aiheuttavat hyvin voimakkaita posi-
tiivisia vaikutuksia useaan huomion-
arvoiseen lajiin ja/tai niiden elinym-
päristöihin.  

Lintulajisto muuttuu täysin tai lähes 
täysin tavanomaisista lajeista har-
valukuisiin ja uhanalaisiin lajeihin. 
Muutos voi olla suora tai epäsuora, 
ja tapahtua välittömästi tai vii-
veellä. 

Läpimuuttavan linnuston määrä on 
hyvin suuri ja se lisääntyy hyvin voi-
makkaasti.  

Hanke vaikuttaa erittäin positiivi-
sesti lintujen muuttoreitteihin ja 
edistää erittäin voimakkaasti lintu-
jen liikkumista alueella.  

Positiiviset vaikutukset kohdistuvat 
erittäin suureen osaan lajin tai usei-
den lajien populaatiosta (joukossa 
myös uhanalaisia lajeja).  

Vaikuttaa erittäin suotuisasti lajin 
kannankehitykseen Suomessa lyhy-
ellä ja pitkällä aikavälillä, ja vaiku-
tukset alueellisesti erittäin merkit-
täviä. Suomen kannankehitys vai-
kuttaa suotuisasti lajin populaatioi-
hin myös laajemmalla alueella. Ei 
samalla aiheuta välillistä haittaa 
uhanalaisille lajeille. 
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8 VAIKUTUKSET ELÄIMISTÖÖN 

Taulukko 8-1.  Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit.  

Vähäinen Kohtalainen Suuri  Erittäin suuri 

Suomen/EU:n tasolla luokit-
telemattomat tai suojele-
mattomat eläinlajit.  

Eläinlajit tai elinympäristöt 
eivät ole erityisen herkkiä 
muutoksille.  

Ihmisen vaikutus elinympä-
ristöissä on selvä ja näkyvä. 

Alueella on silmälläpidettä-
viä (NT) tai alueellisesti 
uhanalaisia (RT) eläinlajeja.  

Alueella on elinympäristöl-
listä monimuotoisuutta si-
sältäen arvolajiston ja ravin-
nonhankinta-alueita sekä 
kulkuyhteyksiä. 

Silmälläpidettävät ja alueel-
lisesti uhanalaiset eläinlajit 
ovat kohtalaisen herkkiä 
muutoksille ympäristössä 
ja/tai alue vaatii jatkuvia toi-
menpiteitä, jotta elinympä-
ristöt säilyvät ominaiselle ar-
volajistolle sopivina. 

Elinympäristö on ihmistoi-
minnan muovaamaa, mutta 
sieltä löytyy myös rauhalli-
sia, erämaisia piirteitä.  

Korvaavaa vastaavaa 
elinympäristöä ei ole paikal-
lisesti olemassa. 

Alueella on luonnonsuojelu-
lain ja/tai EU-direktiivien pe-
rusteella suojeltuja eläinla-
jeja.  

Alueella on erityisesti suojel-
tavia eläinlajeja.  

Alueella on rauhoitettuja tai 
uhanalaisia eläinlajeja.  

Alueen elinympäristöllinen 
monimuotoisuus on suurta 
sisältäen arvolajiston ja ra-
vinnonhankinta-alueita sekä 
kulkuyhteyksiä. 

Rauhoitetut tai uhanalaiset 
eläinlajit ovat herkkiä muu-
toksille ympäristössä ja/tai 
alue vaatii jatkuvia toimen-
piteitä, jotta elinympäristöt 
säilyvät ominaiselle arvola-
jistolle sopivina. 

Elinympäristö on suurim-
maksi osaksi luonnontilaista 
ja suurimmaksi osaksi ilman 
ihmisen vaikutusta. Alue on 
erämaista tai ns. hiljaista 
aluetta 

Korvaavaa vastaavaa 
elinympäristöä ei ole alueel-
lisesti olemassa tai suojelta-
vissa. 

Alueella on useita luonnon-
suojelulain ja/tai EU-direktii-
vien perusteella suojeltuja 
eläinlajeja.  

Alueella on useita erityisesti 
suojeltavia eläinlajeja. 

Alueella on useita rauhoitet-
tuja tai uhanalaisia eläinla-
jeja.  

Alueen elinympäristöllinen 
monimuotoisuus on erittäin 
suurta sisältäen arvolajiston 
ja ravinnonhankinta-alueita 
sekä kulkuyhteyksiä.  

Rauhoitetut tai uhanalaiset 
eläinlajit ovat hyvin herkkiä 
muutoksille ympäristössä 
ja/tai alue vaatii jatkuvia toi-
menpiteitä, jotta elinympä-
ristöt säilyvät ominaiselle ar-
volajistolle sopivina  

Elinympäristö on täysin 
luonnontilaista ja ilman ih-
misen vaikutusta. Alue on 
erämaista tai ns. hiljaista 
aluetta.  

Korvaavaa vastaavaa aluetta 
ei ole olemassa tai suojelta-
vissa. 

Taulukko 8-2. Luontodirektiivin eläinlajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt 
herkkyyskriteerit. 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Alue on mahdollisesti tai 
potentiaalisesti direktiivi-
lajin elinaluetta.  

Alueella tai sen lähiympä-
ristössä ei todennäköisesti 
sijaitse direktiivilajin li-
sääntymis- tai levähdys-
paikkaa eikä tärkeitä ruo-
kailualueita. 

Mahdollinen tai potentiaa-
linen elinalue ei ole erityi-
sen herkkä muutoksille 
ympäristössä, jolloin ne ei-
vät vaikuta heikentävästi 
direktiivilajin liikkumiseen. 

Alue ei ole juurikaan luon-
nontilassa ja ihmisen vai-
kutus on selvä. 

Alue on direktiivilajin elin-
aluetta.  

Alueella ei todennäköi-
sesti sijaitse, mutta alueen 
lähiympäristössä sijaitsee 
direktiivilajin lisääntymis- 
tai levähdyspaikka tai tär-
keitä ruokailualueita. 

Elinalue on melko herkkä 
muutoksille ympäristössä 
(alue on pieni tai epäyhte-
näinen ja siten herkkä 
pirstoutumaan), jolloin di-
rektiivilajin liikkumien 
saattaa vaikeutua.  

Alue on osaksi luonnonti-
laista ja osaksi ilman ihmi-
sen vaikutusta.  

Korvaavaa vastaavaa alu-
etta ei ole paikallisesti ole-
massa tai suojeltavissa. 

Alue on direktiivilajin tär-
keä elinalue.  

Alueella sijaitsee direktiivi-
lajin lisääntymis- tai leväh-
dyspaikka tai tärkeitä ruo-
kailualueita. 

Elinalue on paikallisesti la-
jin ainoa esiintymispaikka 
ja herkkä muutoksille ym-
päristössä (alue on pieni 
tai epäyhtenäinen ja siten 
herkkä pirstoutumaan), 
jolloin direktiivilajin liikku-
mien vaikeutuu.  

Alue on suurimmaksi 
osaksi luonnontilaista ja 
suurimmaksi osaksi ilman 
ihmisen vaikutusta.  

Korvaavaa vastaavaa alu-
etta ei ole alueellisesti ole-
massa tai suojeltavissa. 

Alue on direktiivilajin erittäin tär-
keä elinalue.  

Alueella ja sen lähiympäristössä 
sijaitsee useita direktiivilajin li-
sääntymis- tai levähdyspaikkoja 
ja tärkeitä ruokailualueita. 

Elinalue on alueellisesti lajin ai-
noa esiintymispaikka ja erittäin 
herkkä muutoksille ympäristössä 
(alue on pieni tai epäyhtenäinen 
ja siten herkkä pirstoutumaan), 
jolloin direktiivilajin liikkumien 
estyy tai vaikeutuu selvästi.  

Alue on suurimmaksi osaksi 
luonnontilaista ja ihmisen vaiku-
tus ei ole havaittavissa. 

Korvaavaa vastaavaa aluetta ei 
ole alueellisesti eikä valtakunnal-
lisesti olemassa tai suojeltavissa. 
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Taulukko 8-3. Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen suuruusluokan 
kriteerit.  

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hankkeen negatiiviset vai-
kutukset kohdistuvat ta-
vanomaisiin eläinlajeihin, 
niiden elinympäristöihin 
tai suotuisaan suojelun ta-
soon.  

Hanke käsittää pienen 
osan suurten eläinlajien 
elinpiiristä.  

Elinympäristön pirstomis-
vaikutus on pieni. 

Hankkeen negatiiviset vai-
kutukset kohtalaisia huo-
mionarvoisille tai suurille 
eläinlajeille, niiden 
elinympäristöille tai suo-
tuiselle suojelun tasolle.  

Hanke käsittää kohtalai-
sen osan suurten eläinla-
jien elinpiiristä.  

Huomionarvoisten tai 
suurten lajien elinympä-
ristö heikkenee tai pirs-
toutuu osittain tai tuhou-
tuu osittain. 

Hankkeen aiheuttamat 
negatiiviset vaikutukset 
ovat suuria huomionar-
voisille tai suurille eläinla-
jeille, niiden elinympäris-
töille tai suotuiselle suoje-
lun tasolle.  

Hanke käsittää suuren 
osan suurten eläinlajien 
elinpiiristä.  

Eläinlajisto muuttuu sel-
västi. Hanke heikentää tai 
pirstoo selvästi tai tuhoaa 
suurehkon osan huomion-
arvoisten tai suurten la-
jien elinympäristöstä. 

Hankkeen aiheuttamat 
negatiiviset vaikutukset 
ovat erittäin suuria huo-
mionarvoisille tai suurille 
eläinlajeille, niiden 
elinympäristöille tai suo-
tuiselle suojelun tasolle.  

Hanke käsittää hyvin suu-
ren osan suurten eläinla-
jien elinpiiristä.  

Eläinlajisto muuttuu hyvin 
selvästi. Hanke heikentää 
tai pirstoo erittäin selvästi 
tai tuhoaa huomionar-
voisten tai suurten lajien 
elinympäristön. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hankkeen positiiviset vai-
kutukset kohdistuvat ta-
vanomaisiin eläinlajeihin, 
niiden elinympäristöihin 
tai suotuisaan suojelun ta-
soon.  

Hanke käsittää pienen 
osan suurten eläinlajien 
elinpiiristä.  

Elinympäristön yhtenäi-
syys paranee vähäisesti. 

Hankkeen aiheuttamat 
positiiviset vaikutukset 
huomionarvoisille tai suu-
rille eläinlajeille, niiden 
elinympäristöille tai suo-
tuisalle suojelun tasolle 
ovat kohtalaisia.  

Hanke käsittää kohtalai-
sen osan suurten eläinla-
jien elinpiiristä.  

Huomionarvoisten tai 
suurten lajien elinympä-
ristö paranee tai laajenee 
jonkin verran. Elinympä-
ristön yhtenäisyys para-
nee kohtalaisesti. 

Hankkeen aiheuttamat 
positiiviset vaikutukset 
huomionarvoisille tai suu-
rille eläinlajeille, niiden 
elinympäristöille tai suo-
tuisalle suojelun tasolle 
ovat suuria.  

Hanke käsittää suuren 
osan suurten eläinlajien 
elinpiiristä.  

Eläinlajisto muuttuu sel-
västi. Hanke parantaa tai 
laajentaa suuresti huomi-
onarvoisten tai suurten la-
jien elinympäristöä. 
Elinympäristön yhtenäi-
syys paranee selvästi. 

Hankkeen aiheuttamat 
positiiviset vaikutukset 
huomionarvoisille tai suu-
rille eläinlajeille, niiden 
elinympäristöille tai suo-
tuisalle suojelun tasolle 
ovat erittäin suuria.  

Hanke käsittää hyvin suu-
ren osan suurten eläinla-
jien elinpiiristä.  

Eläinlajisto muuttuu hyvin 
selvästi. Hanke parantaa 
erittäin suuresti tai laajen-
taa huomionarvoisten tai 
suurten lajien elinympä-
ristöä tai tuo erillään ol-
leita elinympäristöjä erit-
täin suuressa mitassa yh-
teen ja elinympäristön yh-
tenäisyys paranee merkit-
tävästi. 
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Taulukko 8-4. Luontodirektiivin eläinlajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen 
suuruusluokan kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hankkeen aiheuttamat vai-
kutukset kohdistuvat alu-
eelle, jolla sijaitsee direktii-
vilajin potentiaalisia 
elinympäristöjä. 

Hankkeen heikentävät vai-
kutukset direktiivilajin po-
tentiaalisiin elinympäristöi-
hin ovat vähäisiä. 

 

Hankkeen aiheuttamat vai-
kutukset kohdistuvat alu-
eelle, jolla sijaitsee direktii-
vilajin elinympäristöjä sekä 
potentiaalinen lisääntymis- 
ja levähdyspaikka tai tärkeä 
ruokailualue. 

Hankkeen heikentävät vai-
kutukset direktiivilajin 
elinympäristöihin ovat enin-
tään kohtalaisia, mutta vai-
kutuksia ei kohdistu suo-
raan lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkaan tai tärkeään 
ruokailualueeseen. 

 

Hankkeen aiheuttamat vai-
kutukset kohdistuvat alu-
eelle, jolla sijaitsee direktiivi-
lajin elinympäristöjä sekä to-
dettuja lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkoja tai tärkeitä ruo-
kailualueita. 

Hankkeen heikentävät vaiku-
tukset direktiivilajin elinym-
päristöihin ovat voimakkaita 
ja vaikutuksia kohdistuu 
myös suoraan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkaan tai tärke-
ään ruokailualueeseen. 

 

Hankkeen aiheuttamat 
vaikutukset kohdistuvat 
alueelle, jolla sijaitsee 
runsaasti direktiivilajin 
elinympäristöjä sekä 
useita todettuja lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoja 
tai tärkeitä ruokailualu-
eita. 

Hankkeen vaikutuksesta 
direktiivilajin elinympäris-
töä tuhoutuu ja hanke 
heikentää lajin lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoja 
tai tärkeitä ruokailualu-
eita. 

 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hanke parantaa vähän di-
rektiivilajin elinoloja. 

Hanke parantaa kohtalai-
sesti direktiivilajin elinoloja. 

Hanke parantaa suuresti di-
rektiivilajin elinoloja. 

Hanke parantaa erittäin 
suuresti direktiivilajin elin-
oloja. 
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9 VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN, LUONNONSUOJE-
LUALUEISIIN JA LUONNONSUOJELUOHJELMIEN ALU-

EISIIN 

Taulukko 9-1. Suojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit.  

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Vaikutusalueella on mää-
räaikainen suojelukohde 
tai METSO-suojelukohde, 
jonka olosuhteet eivät ole 
edustavia. Suojelualue on 
vahvasti ihmisen muok-
kaamaa ympäristöä.  

Vaikutusalueella on mää-
räaikainen suojelukohde 
tai METSO-suojelukohde, 
joka on olosuhteiltaan 
edustava. Suojelualue on 
olosuhteiltaan luonnonti-
laisen kaltainen.  

Vaikutusalueella on Na-
tura-alue, luonnonsuoje-
lualue, suojeluohjelman 
kohde, METSO-suojelu-
kohde ja/tai RAMSAR-kos-
teikko. Suojelualueen 
suojeluperusteet ovat 
kohtalaisen herkkiä ympä-
ristön muutokselle.  

Vaikutusalueella on Na-
tura-alue, luonnonsuoje-
lualue, suojeluohjelman 
kohde METSO-suojelu-
kohde ja/tai RAMSAR-kos-
teikko. Suojelualueen 
suojeluperusteet ovat eri-
tyisen herkkiä ympäristön 
muutokselle.  

Taulukko 9-2. Suojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen 
suuruusluokan kriteerit.  

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Suojelualueen suojelupe-
rusteille aiheutuu vähäisiä 
häiriövaikutuksia.  

Vaikutukset ovat epäsuo-
ria. Kohteen ominaispiire-
teet eivät muutu.  

Suojelukohde ei ole luon-
totyypeiltään luonnonti-
lainen.  

Paikallisesti vastaavaa alu-
etta ja elinympäristöä on 
runsaasti.  

Suojelualueen suojelupe-
rusteille aiheutuu kohta-
laisia häiriövaikutuksia.  

Vaikutukset ovat suoria 
tai epäsuoria. Kohteen 
ominaispiireteet saatta-
vat muuttua, mutta muu-
tos ei ole suuri.  

Suojelukohde on luonto-
tyypeiltään lähes luon-
nontilainen. 

Paikallisesti vastaavaa 
aluetta ja elinympäristöä 
on edelleen runsaasti.  

Suojelualueen suojelupe-
rusteille aiheutuu kohta-
laisia häiriövaikutuksia 
ja/tai kasvillisuustyyppei-
hin kohdistuvia hydrologi-
sia tai pienilmastovaiku-
tuksia.  

Vaikutukset ovat suoria 
tai epäsuoria. Kohteen 
ominaispiireteet tn. 
muuttuvat, mutta osuus 
koko suojelualueen pinta-
alasta on pieni. Suojelu-
alueen lajiston elinolosuh-
teet heikkenevät.  

Suojelukohde on luonto-
tyypeiltään edustava ja 
luonnontilainen. 

Paikallisesti vastaavaa 
aluetta ja elinympäristöä 
on vain vähän.   

Suojelualueen suojelupe-
rusteille aiheutuu merkit-
täviä häiriövaikutuksia 
ja/tai kasvillisuustyyppei-
hin kohdistuvia hydrologi-
sia tai pienilmastovaiku-
tuksia.  

Vaikutukset ovat suoria 
tai epäsuoria. Kohteen 
ominaispiireteet tn. 
muuttuvat ja osuus koko 
suojelualueen pinta-
alasta on merkittävä. Suo-
jelualueen lajiston elin-
olosuhteet heikkenevät 
merkittävästi.  

Suojelukohde on luonto-
tyypeiltään edustava ja 
luonnontilainen. 

Paikallisesti vastaavaa 
aluetta ja elinympäristöä 
ei ole.  

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hankkeen positiiviset vai-
kutukset suojelualueelle 
ovat vähäisiä. 

Hankkeen positiiviset vai-
kutukset suojelualueelle 
ovat kohtalaisia.  

Hankkeen positiiviset vai-
kutukset suojelualueelle 
ovat suuria. 

Hankkeen positiiviset vai-
kutukset suojelualueelle 
ovat erittäin suuria. 
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10 VAIKUTUKSET RIISTALAJISTOON JA METSÄSTYKSEEN 

Taulukko 10-1. Riistaan ja metsästykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt 
herkkyyskriteerit. 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Aluetta käytetään metsäs-
tykseen yksittäisten yksi-
tyisten henkilöiden toi-
mesta. Metsästysseuran 
metsästysalueen reuna-
alueita sijoittuu tuuli-
voima-alueelle. 

Alueella on vähäinen 
merkitys riistanelinympä-
ristönä ja metsästysmaas-
tona. 

Kohtalaisia alueita met-
sästysseuran metsästys-
alueista sijoittuu tuuli-
voima-alueelle. 

Alueella on kohtalainen 
merkitys riistanelinympä-
ristönä ja metsästysmaas-
tona. 

Suuri osa metsästysseu-
ran yhtenäisistä metsäs-
tysalueista sijoittuu tuuli-
voima-alueelle. 

Alueella on suuri merkitys 
riistanelinympäristönä ja 
metsästysmaastona. 

Suuri osa metsästysseu-
ran metsästysalueista si-
joittuu tuulivoima-alu-
eelle. 

Alueella on erittäin suuri 
merkitys riistanelinympä-
ristönä ja metsästysmaas-
tona. 

 

Taulukko 10-2. Riistaan ja metsästykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen 
suuruusluokan kriteerit.  

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Muutokset metsästysjär-
jestelyihin ovat vähäisiä 
tai väliaikaisia. 

Hanke voi heikentää met-
sästys- ja virkistyskoke-
musta. 

Vaikutusalueelta häviää 
pieniä aloja riistan käyttä-
miä elinympäristöjä ja 
metsästysmaastoja.  

Muutokset metsästysjär-
jestelyihin ovat kohtalai-
sia, mutta eivät pysyviä. 

Vaikutukset ovat pitkäai-
kaisia, mutta eivät pysy-
viä. 

Vaikutusalueelta häviää 
kohtalaisia aloja riistan 
käyttämiä elinympäristöjä 
ja metsästysmaastoja. 

Muutokset metsästysjär-
jestelyihin ovat suuria tai 
pysyviä. 

Vaikutusalueelta häviää 
laajoja aloja riistan käyt-
tämiä elinympäristöjä ja 
metsästysmaastoja. 

Metsästys loppuu tuuli-
voima-alueella. 

Vaikutusalueelta häviää 
erittäin laajoja aloja riis-
tan käyttämiä elinympä-
ristöjä ja metsästysmaas-
toja. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Muutokset helpottavat 
vähäisessä määrin met-
sästyksen järjestämistä. 

Vaikutusalueelle muodos-
tuu pieniä, toisistaan eril-
lisiä alueita, joita riistala-
jit voivat hyödyntää ruo-
kailualueinaan ja suoja-
paikkoinaan. 

Muutokset helpottavat 
kohtalaisesti metsästyk-
sen järjestämistä. 

Vaikutusalueelle muodos-
tuu pieniä, toisiinsa liitty-
viä alueita, joita riistalajit 
voivat hyödyntää ruokai-
lualueinaan ja suojapaik-
koinaan. 

Suuri positiivinen vaikutus 
metsästyksen järjestelyi-
hin alueella.   

Vaikutusalueelle muodos-
tuu laajoille alueille riistan 
suosimia elinympäristöjä. 
Hankkeella on positiivinen 
vaikutus riistakantoihin. 

Erittäin suuri positiivinen 
vaikutus metsästyksen 
järjestelyihin alueella.   

Vaikutusalueelle muodos-
tuu laajoille alueille riistan 
suosimia elinympäristöjä. 
Hankkeella on positiivinen 
vaikutus riistakantoihin. 
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11 VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN, ELINOLOIHIN 

JA VIIHTYVYYTEEN  

11.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Taulukko 11-1.  Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt 
herkkyyskriteerit. 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Ei potentiaalisia haitankär-
sijöitä.  

Ei herkkiä häiriintyviä koh-
teita, kuten asutusta, päi-
väkoteja ja kouluja.  

Paljon olemassa olevia ym-
päristöhäiriöitä (esim. 
melu, liikenne).   

Ympäristön muutostila on 
jatkuva. Alueen sopeutu-
miskyky on suuri. 

Potentiaalisia haitankärsi-
jöitä on jonkin verran.  

Jonkin verran häiriintyviä 
kohteita, kuten asutusta, 
päiväkoteja ja kouluja.  

Melko paljon ympäristö-
häiriöitä (esim. melu, lii-
kenne) aiheuttavia toimin-
toja.  

Muutoksia ympäristössä 
ajoittain. Alueen sopeutu-
miskyky on kohtuullinen. 

Melko paljon potentiaali-
sia haitankärsijöitä.  

Melko runsaasti herkkiä 
häiriintyviä kohteita ku-
ten asutusta, päiväkoteja 
ja kouluja.  

Vähän ympäristöhäiriöitä 
(esim. melu, liikenne) ai-
heuttavia toimintoja.  

Melko rauhallinen tai 
melko pitkään muuttu-
mattomana säilynyt ym-
päristö.  

Paljon potentiaalisia hai-
tankärsijöitä.  

Runsaasti herkkiä häiriin-
tyviä kohteita kuten asu-
tusta, päiväkoteja ja kou-
luja.  

Ei lainkaan ympäristöhäi-
riöitä (esim. melu, lii-
kenne) aiheuttavia toi-
mintoja. 

Rauhallinen tai pitkään 
muuttumattomana säily-
nyt ympäristö.  

Taulukko 11-2.  Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt 
muutoksen suuruusluokan kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hankkeen aiheuttamat 
negatiiviset muutokset 
(esim. melu-, liikenne- ja 
maisemavaikutukset) 
asuin- ja elinympäristössä 
ovat pieniä, pienialaisia ja 
palautuvia ja/tai kohdistu-
vat vähemmän tärkeiksi 
koettuihin asioihin. Muu-
tosten kesto on lyhytaikai-
nen. 

Muutokset eivät vaikuta 
totuttuihin tapoihin tai 
toimintoihin.  

Altistuminen ympäristö-
vaikutuksille (esim. melu, 
välke) ei ylitä lyhytaikai-
sestikaan haitattomaksi 
arvioitua tasoa (ohjearvot 
ja suositukset), mutta ter-
veyshaittojen riski ei ole 
merkityksellinen. 

Muutokset eivät vähennä 
yhteisöllisyyttä tai aiheuta 
eriarvoistumista. 

 

Hankkeen aiheuttamat ne-
gatiiviset muutokset 
(esim. melu-, liikenne- ja 
maisemavaikutukset) 
asuin- ja elinympäristössä 
ovat kohtalaisia, mutta ai-
nakin osin palautuvia. 
Muutosten kesto on melko 
pitkäaikainen (esim. hank-
keen elinkaari).  

Vaikutukset voivat aiheut-
taa muutoksia totutuissa 
tavoissa tai toiminnoissa, 
mutta eivät estä toimin-
toja.  

Altistuminen ympäristö-
vaikutuksille (esim. melu, 
välke) voi ylittää lyhytai-
kaisesti haitattomaksi arvi-
oidun tason (ohjearvot ja 
suositukset), mutta ter-
veyshaittojen riski ei ole 
merkityksellinen. 

Muutokset vähentävät yh-
teisöllisyyttä jonkin verran 
tai aiheuttavat vähän 
eriarvoistumista. 

 

Hankkeen aiheuttamat 
negatiiviset muutokset 
(esim. melu-, liikenne- ja 
maisemavaikutukset) 
asuin- ja elinympäristössä 
ovat suuria, laaja-alaisia 
ja pysyviä ja/tai kohdistu-
vat tärkeiksi koettuihin 
asioihin. 

Vaikutukset voivat estää 
totuttuja tapoja tai toi-
mintoja tai aiheuttaa 
esim. estevaikutusta.  

Altistuminen ympäristö-
vaikutuksille (esim. melu, 
välke) ylittää haitatto-
maksi arvioidun tason ja 
ihmisessä todettava ter-
veydentilan häiriö tai 
elinympäristön terveelli-
syyden huomattava heik-
keneminen. 

Muutokset vähentävät 
yhteisöllisyyttä tai aiheut-
tavat eriarvoistumista. 

 

Hankkeen aiheuttamat 
negatiiviset muutokset 
(esim. melu-, liikenne- 
ja maisemavaikutuk-
set) asuin- ja elinympä-
ristössä ovat hyvin 
suuria, laaja-alaisia ja 
pysyviä ja/tai kohdis-
tuvat tärkeiksi koettui-
hin asioihin.  

Vaikutukset estävät to-
tuttuja tapoja tai toi-
mintoja tai aiheuttaa 
esim. huomattavaa es-
tevaikutusta.  

Altistuminen ympäris-
tövaikutuksille (esim. 
melu, välke) ylittää sel-
västi haitattomaksi ar-
vioidun tason ja ihmi-
sessä todettava huo-
mattava terveydenti-
lan häiriö tai elinympä-
ristön terveellisyyden 
huomattava heikkene-
minen.  

Muutokset vähentävät 
selvästi yhteisöllisyyttä 
tai aiheuttavat selvästi 
eriarvoistumista.  
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Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hankkeen aiheuttamat 
positiiviset muutokset 
(esim. melu-, liikenne- ja 
maisemavaikutukset) 
asuin- ja elinympäristössä 
ovat pieniä, pienialaisia ja 
palautuvia tai kohdistu-
vat vähemmän tärkeiksi 
koettuihin asioihin. Posi-
tiivisten muutosten kesto 
on lyhytaikainen. 

Muutokset eivät vaikuta 
positiivisesti totuttuihin 
tapoihin tai mahdollista 
uusia tapoja tai toimin-
toja.  

Muutokset eivät paranna 
yhteisöllisyyttä tai ai-
heuta eriarvoistumista. 

Hankkeen aiheuttamat 
positiiviset muutokset 
(esim. melu-, liikenne- ja 
maisemavaikutukset) 
asuin- ja elinympäristössä 
ovat kohtalaisia. Muutos-
ten kesto on melko pitkä-
aikainen (esim. hankkeen 
elinkaari).  

Vaikutukset voivat vaikut-
taa positiivisesti totuttui-
hin tapoihin tai mahdol-
listaa uusia tapoja tai toi-
mintoja.  

Muutokset lisäävät yhtei-
söllisyyttä jonkin verran 
ja vähentävät eriarvoistu-
mista jonkin verran. 

Hankkeen aiheuttamat 
positiiviset muutokset 
(esim. melu-, liikenne- ja 
maisemavaikutukset) 
asuin- ja elinympäris-
tössä ovat suuria, laaja-
alaisia ja pysyviä tai koh-
distuvat tärkeiksi koettui-
hin asioihin. 

Vaikutukset voivat mah-
dollistaa täysin uusia toi-
mintoja tai toimintata-
poja esim. poistaa es-
teitä.  

Muutokset lisäävät yhtei-
söllisyyttä ja vähentävät 
eriarvoistumista. 

 

Hankkeen aiheuttamat 
positiiviset muutokset 
(esim. melu-, liikenne- 
ja maisemavaikutukset) 
asuin- ja elinympäris-
tössä ovat hyvin suuria, 
laaja-alaisia ja pysyviä 
ja/tai kohdistuvat tär-
keiksi koettuihin asioi-
hin. 

Vaikutukset ovat posi-
tiivisia ja mahdollista-
vat uusia toimintoja ja 
toimintatapoja esim. 
poistamalla huomatta-
via esteitä. 

Muutokset lisäävät sel-
västi yhteisöllisyyttä ja 
vähentävät selvästi 
eriarvoistumista.  

 

11.2 Vaikutukset äänimaisemaan 

Taulukko 11-3.  Meluvaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit.  

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Ei herkkiä häiriintyviä koh-
teita, kuten sairaaloita, 
loma-asuntoja, asuntoja, 
kouluja, virkistyskohteita 
tai luonnonsuojelukoh-
teita. 

Alue, jolla jonkin verran 
teollista tai muuta melua 
aiheuttavaa toimintaa, 
suuret liikennemäärät ja 
korkea taustamelutaso. 

tai 

Melu vähäistä ja runsas-
kaan melun lisäys ei saa 
ohjearvoja ylittymään. 

Jonkin verran häiriintyviä 
kohteita, kuten sairaa-
loita, loma-asuntoja, 
asuntoja, kouluja, virkis-
tyskohteita tai luonnon-
suojelukohteita. 

Alue, jolla jonkin verran 
teollista tai muuta melua 
aiheuttavaa toimintaa, 
kohtalaiset liikennemää-
rät ja kohtalainen tausta-
melutaso. 

tai 

Melu vielä selvästi alle sal-
littujen ohjearvojen ja 
vasta kohtuullisen suuri li-
säys saisi arvot ylitty-
mään. 

Melko paljon herkkiä häi-
riintyviä kohteita, kuten 
sairaaloita, loma-asun-
toja, asuntoja, kouluja, 
virkistyskohteita tai luon-
nonsuojelukohteita. 

Vähän teollista tai muuta 
melua aiheuttavaa toi-
mintaa, vähän liikennettä, 
alhainen taustamelutaso. 

tai 

Melu jo melko lähellä sal-
littuja ohjearvoja ja melko 
pieni lisäys saisi arvot ylit-
tymään. 

Runsaasti tai erittäin herk-
kiä häiriintyviä kohteita, 
kuten sairaaloita, loma-
asuntoja, asuntoja, kou-
luja, virkistyskohteita tai 
luonnonsuojelukohteita. 

Ei ihmisen aiheuttamaa 
taustamelua (liikennettä, 
teollista tai muuta melua 
aiheuttavaa toimintaa). 

tai 

Melu jo ohjearvojen ra-
joilla tai yli ja vähäinenkin 
lisäys aiheuttaisi heti 
ohje-arvojen ylityksen. 

Taulukko 11-4. Meluvaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen suuruusluokan kriteerit.  

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Toiminnan aiheuttamat 
melutasot alhaisia (eivät 
ylitä ohjearvoja tai toi-
menpiderajoja lähim-
missä häiriintyvissä koh-
teissa). 

Hankkeen aiheuttama 
muutos melutasossa on 
pieni. 

Toiminnan aiheuttamat 
melutasot kohtalaisia 
(voivat ajoittain ylittää oh-
jearvoja tai toimenpide-
rajoja lähimmissä häiriin-
tyvissä kohteissa). 

Hankkeen aiheuttama 
muutos melutasossa on 
kohtalainen. 

 

 

Toiminnan aiheuttamat 
melutasot korkeita (ylittä-
vät usein ohjearvot tai toi-
menpiderajat lähimmissä 
häiriintyvissä kohteissa). 

Hankkeen aiheuttama 
muutos melutasossa on 
suuri. 

Toiminnan aiheuttamat 
melutasot hyvin korkeita 
(ylittävät hyvin usein oh-
jearvot tai toimenpidera-
jat lähimmissä häiriinty-
vissä kohteissa). 

Hankkeen aiheuttama 
muutos melutasossa on 
hyvin suuri. 
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Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hankkeen aiheuttama 
myönteinen muutos me-
lutasossa on pieni. 

Hankkeen aiheuttama 
myönteinen muutos me-
lutasossa on kohtalainen. 

Hankkeen aiheuttama 
myönteinen muutos me-
lutasossa on suuri. 

Hankkeen aiheuttama 
myönteinen muutos me-
lutasossa on hyvin suuri. 

 

11.3 Vaikutukset valo-olosuhteisiin 

Taulukko 11-5. Varjostus- ja välkevaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit. 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Ei häiriintyviä luonnonsuo-
jelu- tai kulttuuriympäris-
tökohteita. 

Hyvin vähän tai ei ollen-
kaan häiriintyviä kohteita, 
kuten loma-asuntoja, 
asuntoja, kouluja tai virkis-
tyskohteita. 

tai 

Varjostus vähäistä ja run-
saskaan varjostuksen li-
säys ei saisi suosituksia 
ylittymään. 

Ei tärkeitä häiriintyviä 
luonnonsuojelu- tai kult-
tuuriympäristökohteita. 

Jonkin verran häiriintyviä 
kohteita, kuten loma-
asuntoja, asuntoja, kou-
luja tai virkistyskohteita. 

tai 

Varjostus vielä selvästi alle 
sallittujen ohje-arvojen ja 
vasta kohtuullisen suuri li-
säys saisi suositukset ylit-
tymään. 

Tärkeä häiriintyviä luon-
nonsuojelu- tai kulttuu-
riympäristökohde 

Useita herkkiä häiriintyviä 
kohteita, kuten loma-
asuntoja, asuntoja, kou-
luja tai virkistyskohteita. 

tai 

Varjostus melko lähellä 
sallittuja ohje-arvoja ja 
melko pieni lisäys saisi 
suositukset ylittymään. 

Useita tärkeitä häiriintyviä 
luonnonsuojelu- tai kult-
tuuriympäristökohteita. 

Hyvin runsaasti tai erittäin 
herkkiä häiriintyviä koh-
teita, kuten loma-asun-
toja, asuntoja, kouluja tai 
virkistyskohteita. 

tai 

Varjostus jo sallittujen 
ohje-arvojen rajoilla tai yli 
ja vähäinenkin lisäys ai-
heuttaisi heti suositukset 
ylityksen. 

Taulukko 11-6. Varjostus- ja välkevaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen suuruusluokan kriteerit.  

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Toiminnan aiheuttamat 
varjostusvaikutukset vä-
häisiä. 

Varjostusvaikutusta ei ole 
lainkaan tai sitä esiintyy 
alle 8* tuntia vuodessa 
(real case). 

Toiminnan aiheuttamat 
varjostusvaikutukset koh-
talaisia. 

Varjostusvaikutusta esiin-
tyy noin 8–20* tuntia vuo-
dessa (real case). 

Toiminnan aiheuttamat 
varjostusvaikutukset suu-
ria. 

Varjostusvaikutusta esiin-
tyy 20-30* tuntia vuo-
dessa (real case). 

Toiminnan aiheuttamat 
varjostusvaikutukset hy-
vin suuria. 

Varjostusvaikutusta esiin-
tyy yli 30 tuntia* vuodessa 
(real case). 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hanke vähentää välkevai-
kutusta vähän. 

Hanke vähentää välkevai-
kutusta kohtalaisen pal-
jon. 

Hanke vähentää välkevai-
kutusta paljon. 

Hanke vähentää välkevai-
kutusta hyvin paljon. 

* Suomessa ei ole lainsäädäntöä varjostuksen ja välkkymisen raja-arvoista. Lukuarvot ovat esimerkkejä muissa Eu-
roopan maissa käytössä olevista ohjerajoista.  

  



Puhuri Oy Haapaveden Puutionsaaren tuulivoimapuisto 
 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

LIITE 1 
 

 
 

25 

12 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN 

Taulukko 12-1.  Maantieliikenteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit. 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Tie on paikallisesti vain 
vähän tärkeä tie. 

Raskaan liikenteen nykyi-
nen osuus vähäinen. 

Nykyiset liikennemäärät 
vähäisiä. 

Lisäliikenne vaikeuttaisi 
hieman liikenteen suju-
vuutta. 

Ei herkkiä häiriintyviä 
kohteita kuten kouluja, 
päiväkoteja tai loma-
asuntoja. 

Tie on paikallisesti tärkeä 
tie. 

Raskaan liikenteen nykyi-
nen osuus kohtalainen. 

Nykyiset liikennemäärät 
kohtalaisia. 

Lisäliikenne vaikeuttaisi 
liikenteen sujuvuutta. 

Jonkin verran herkkiä häi-
riintyviä kohteita kuten 
kouluja, päiväkoteja tai 
loma-asuntoja. 

Tie on alueellisesti tärkeä 
tie. 

Raskaan liikenteen nykyi-
nen osuus suuri. 

Nykyiset liikennemäärät 
suuria. 

Lisäliikenne vaikeuttaisi 
suuresti liikenteen suju-
vuutta. 

Melko paljon herkkiä häi-
riintyviä kohteita kuten 
kouluja, päiväkoteja tai 
loma-asuntoja. 

Tie on valtakunnallisesti 
tärkeä tie. 

Raskaan liikenteen nykyi-
nen osuus hyvin suuri. 

Nykyiset liikennemäärät 
hyvin suuria. 

Lisäliikenne vaikeuttaisi 
erittäin suuresti liiken-
teen sujuvuutta. 

Paljon herkkiä häiriintyviä 
kohteita kuten kouluja, 
päiväkoteja tai loma-
asuntoja. 

 

Taulukko 12-2.  Maantieliikenteeseen kohdistuvien  vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen 
suuruusluokan kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hankkeen aiheuttama lii-
kennemäärien tai raskaan 
liikenteen määrän kasvu 
on vähäistä. 

Liikenneturvallisuus tai 
koettu liikenneturvalli-
suus heikentyvät vähäi-
sissä määrin tai ei lain-
kaan. 

Jalankulun tai pyöräilyn 
olosuhteet heikentyvät 
vähäisissä määrin tai ei 
lainkaan. 

Liikenteen sujuvuus heik-
kenee vähäisissä määrin 
tai ei lainkaan tai matka-
ajat pitenevät ruuhka-ai-
kojen ulkopuolella vähäi-
sissä määrin tai ei lain-
kaan. 

Hankkeen aiheuttama lii-
kennemäärien tai raskaan 
liikenteen määrän kasvu 
on kohtalaista. 

Liikenneturvallisuuden tai 
koetun liikenneturvalli-
suuden heikentyminen 
vähentää jalankulun tai 
pyöräilyn mukavuutta. 

Jalankulun tai pyöräilyn 
olosuhteet heikentyvät 
kohtalaisesti. 

Liikenteen sujuvuus heik-
kenee tai matka-ajat pite-
nevät ruuhka-aikojen ul-
kopuolella. 

Hankkeen aiheuttama lii-
kennemäärien tai raskaan 
liikenteen määrän kasvu 
on suurta, erityisesti ras-
kaan liikenteen osuus 
kasvaa. 

Liikenneturvallisuus tai 
koettu liikenneturvalli-
suus heikentyvät selvästi 
vähentäen jalan ja pyö-
räillen tehtyjä matkoja. 

Jalankulun tai pyöräilyn 
olosuhteet heikentyvät 
paljon. 

Liikenteen sujuvuus heik-
kenee kaikkina vuorokau-
denaikoina. 

Hankkeen aiheuttama lii-
kennemäärien tai raskaan 
liikenteen määrän kasvu 
on hyvin suurta, erityi-
sesti raskaan liikenteen 
osuus kasvaa paljon. 

Liikenneturvallisuus tai 
koettu liikenneturvalli-
suus heikentyvät hyvin 
selvästi vähentäen paljon 
jalan ja pyöräillen tehtyjä 
matkoja. 

Jalankulun tai pyöräilyn 
olosuhteet heikentyvät 
erittäin paljon. 

Liikenteen sujuvuus heik-
kenee paljon kaikkina 
vuorokaudenaikoina. 
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13 VAIKUTUKSET ELINKEINOTOIMINTAAN JA LUONNON-

VAROJEN HYÖDYNTÄMISEEN 

13.1 Vaikutukset elinkeinotoimintaan 

Taulukko 13-1.  Elinkeinotoimintaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit. 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Hankealueen lähiympäris-
tön elinkeinot eivät ole 
riippuvaisia ympäristöön, 
luontoon, maisemaan tai 
vastaaviin arvioihin perus-
tuvista toiminnoista. Alu-
eella ei ole näihin arvioi-
hin perustuvia yritystoi-
minnan kehittämishank-
keita. 

Hankealueen elinkeinot 
eivät ole riippuvaisia 
hankkeen vaatimista maa-
alueista tai eivät ole herk-
kiä hankkeen ympäristö-
vaikutuksille. 

Vaikutusaluetta kuvaa 
mm. monipuolinen ta-
lousrakenne, kunnan tulot 
kasvussa, väestömäärä 
kasvaa, korkea pääoman 
muodostus, monipuoliset 
palvelut, alhainen työttö-
myys, uusien yritysten 
määrä kasvaa. 

Hankealueen lähiympäris-
tön elinkeinot ovat jonkin 
verran riippuvaisia ympä-
ristöön, luontoon, maise-
maan tai vastaaviin arvioi-
hin perustuvista toimin-
noista. Alueella on pie-
nehköjä näihin arvioihin 
perustuvia yritystoimin-
nan kehittämishankkeita. 

Hankealueen elinkeinot 
voivat olla jonkin verran 
riippuvaisia hankkeen 
vaatimista maa-alueista 
tai ovat jonkin verran 
herkkiä hankkeen ympä-
ristövaikutuksille. 

Vaikutusaluetta kuvaa 
mm. vakaa kuntatalous, 
tasapainoinen väestöra-
kenne, vakaa työllisyysti-
lanne, riittävä palvelutar-
jonta. 

 

Hankealueen lähiympäris-
tön elinkeinot ovat suu-
relta osin riippuvaisia ym-
päristöön, luontoon, mai-
semaan tai vastaaviin arvi-
oihin perustuvista toimin-
noista. Alueella on näihin 
arvioihin perustuvia yri-
tystoiminnan kehittämis-
hankkeita. 

Hankealueen elinkeinot 
ovat suurelta osin riippu-
vaisia hankkeen vaati-
mista maa-alueista tai 
ovat herkkiä hankkeen 
ympäristövaikutuksille. 

Vaikutusaluetta kuvaa 
mm. ei kovin monipuoli-
nen talousrakenne, kor-
kea työttömyys, kunnan 
tulot laskusuunnassa, vä-
estö vähenee, alhainen 
pääoman muodostus, ra-
jallinen palvelutarjonta. 

 

Hankealueen lähiympäris-
tön elinkeinot ovat täysin 
tai lähes täysin riippuvai-
sia ympäristöön, luon-
toon, maisemaan tai vas-
taaviin arvioihin perustu-
vista toiminnoista. Alu-
eella on huomattavia näi-
hin arvioihin perustuvia 
yritystoiminnan kehittä-
mishankkeita. 

Hankealueen elinkeinot 
ovat hyvin riippuvaisia 
hankkeen vaatimista maa-
alueista tai ovat hyvin 
herkkiä hankkeen ympä-
ristövaikutuksille. 

Vaikutusaluetta kuvaa 
mm. hyvin yksipuolinen 
talousrakenne, hyvin kor-
kea työttömyys, kunnan 
tulot selvästi laskusuun-
nassa, väestö vähenee no-
peasti, hyvin alhainen 
pääoman muodostus, hy-
vin rajallinen palvelutar-
jonta. 

 

Taulukko 13-2.  Elinkeinotoimintaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt muutoksen 
suuruusluokan kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Investoinnit vähenevät 
seudulla hyvin vähän. 

Pieni vähennys seudun 
työllisten määrässä. 

Ei merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia hankealueen 
lähiympäristön elinkeinoi-
hin, työllisyyteen, alueta-
louteen tai palveluihin. 

Vähäisiä kielteisiä vaiku-
tuksia kunnan talouteen, 
kunnan kehitysnäkymiin 
tai imagoon. 

 

Investoinnit vähenevät 
seudulla jonkun verran. 

Kohtalainen vähennys 
seudun työllisten mää-
rässä. 

Kielteisiä vaikutuksia han-
kealueen lähiympäristön 
elinkeinoihin, työllisyy-
teen, aluetalouteen tai 
palveluihin. 

Kielteisiä vaikutuksia kun-
nan talouteen, kunnan ke-
hitysnäkymiin tai ima-
goon. 

 

 

 

 

Investoinnit vähenevät 
seudulla paljon. 

Suuri vähennys seudun 
työllisten määrässä. 

Selvä kielteinen vaikutus 
hankealueen lähiympäris-
tön elinkeinoihin, työlli-
syyteen, aluetalouteen tai 
palveluihin. 

Selvä kielteinen vaikutus 
kunnan talouteen, kun-
nan kehitysnäkymiin tai 
imagoon. 

 

Investoinnit vähenevät 
seudulla erittäin paljon. 

Erittäin suuri vähennys 
seudun työllisten mää-
rässä. 

Merkittävä kielteinen vai-
kutus hankealueen lä-
hiympäristön elinkeinoi-
hin, työllisyyteen, alueta-
louteen tai palveluihin. 

Merkittävä kielteinen vai-
kutus kunnan talouteen, 
kunnan kehitysnäkymiin 
tai imagoon. 
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Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Investoinnit lisääntyvät 
seudulla hyvin vähän. 

Pieni lisäys seudun työllis-
ten määrässä. 

Ei merkittäviä myönteisiä 
vaikutuksia hankealueen 
lähiympäristön elinkeinoi-
hin, työllisyyteen, alueta-
louteen tai palveluihin. 

Vähäisiä myönteisiä vai-
kutuksia kunnan talou-
teen, kunnan kehitysnä-
kymiin tai imagoon. 

Vaikutus lyhytaikainen 
(esim. rakentamisvaihe). 

Investoinnit lisääntyvät 
seudulla jonkin verran. 

Kohtalainen muutos seu-
dun työllisten määrässä. 

Myönteisiä vaikutuksia 
hankealueen lähiympäris-
tön elinkeinoihin, työlli-
syyteen, aluetalouteen tai 
palveluihin. 

Myönteisiä vaikutuksia 
kunnan talouteen, kun-
nan kehitysnäkymiin tai 
imagoon. 

Vaikutus melko pitkäai-
kainen. 

 

Investoinnit lisääntyvät 
seudulla paljon. 

Suuri muutos seudun 
työllisten määrässä. 

Selviä myönteisiä vaiku-
tuksia hankealueen lä-
hiympäristön elinkeinoi-
hin, työllisyyteen, alueta-
louteen tai palveluihin. 

Selviä myönteisiä vaiku-
tuksia kunnan talouteen, 
kunnan kehitysnäkymiin 
tai imagoon. 

Vaikutus pitkäaikainen. 

 

Investoinnit lisääntyvät 
seudulla erittäin paljon. 

Erittäin suuri muutos seu-
dun työllisten määrässä. 

Erittäin selviä myönteisiä 
vaikutuksia hankealueen 
lähiympäristön elinkeinoi-
hin, työllisyyteen, alueta-
louteen tai palveluihin. 

Erittäin selviä myönteisiä 
vaikutuksia kunnan talou-
teen, kunnan kehitysnä-
kymiin tai imagoon. 

Vaikutus erittäin pitkäai-
kainen tai pysyvä. 

 

13.2 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen  

Taulukko 13-3.  Luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa 
käytetyt herkkyyskriteerit. 

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Luonnonvaran käyttö tai 
hyödyntäminen on lain 
perusteella vapaata tai ra-
joittamatonta. 

Luonnonvara ei sijoitu ar-
voalueelle. 

Luonnonvara on yleinen 
tai sitä on runsaasti. 

Luonnonvara on vaikeasti 
hyödynnettävissä. 

Luonnonvara sijoittuu alu-
eellisesti arvokkaalle alu-
eelle. 

Luonnonvara on kohtalai-
sen yleinen tai sitä on koh-
talaisen runsaasti. 

Luonnonvara on hyödyn-
nettävissä. 

Luonnonvaran käyttö on 
lailla säännöstelty tai se si-
joittuu seudullisesti ar-
vokkaalle tai suojellulle 
alueelle. 

Luonnonvara on harvinai-
nen tai sitä on vähän. 

Luonnonvara on helposti 
hyödynnettävissä. 

Luonnonvara on lailla suo-
jattu tai arvokkaaksi luoki-
teltu tai sijoittuu valta-
kunnallisesti arvokkaalle 
tai suojellulle alueelle. 

Luonnonvara on erittäin 
harvinainen tai sitä on 
erittäin vähän. 

Luonnonvara on erittäin 
helposti hyödynnettä-
vissä. 
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Taulukko 13-4.  Luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa 
käytetyt muutoksen suuruusluokan kriteerit. 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hanke aiheuttaa vähäi-
sessä määrin haittaa luon-
nonvaroille tai vaikeuttaa 
vähäisessä määrin luon-
nonvarojen käyttöä tai nii-
den hyödyntämistä. 

Hanke vaikeuttaa vähäi-
sessä määrin tulevien su-
kupolvien mahdollisuuk-
sia hyödyntää luonnonva-
roja mm.: 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä uusiutuvia luonnon-
varoja niin, että niiden uu-
siutuminen vaikeutuu vä-
häisessä määrin. 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä luonnonvaroja hie-
man resurssitehottomasti 
tai tuhlaavasti. 

- Vaarantamalla luonnon-
varojen tulevaa käyttöä 
vähäisessä määrin. 

Hanke aiheuttaa haittaa 
luonnonvaroille tai vai-
keuttaa luonnonvarojen 
käyttöä tai hyödyntä-
mistä.  

Hanke vaikeuttaa tulevien 
sukupolvien mahdolli-
suuksia hyödyntää luon-
nonvaroja mm.: 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä uusiutuvia luonnon-
varoja niin, että niiden uu-
siutuminen vaikeutuu. 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä luonnonvaroja koh-
talaisen resurssitehotto-
masti tai tuhlaavasti. 

- Vaikeuttamalla luonnon-
varojen tulevaa käyttöä. 

Hanke vaikuttaa kieltei-
sesti luonnonvaroihin tai 
luonnonvarojen käyttöön 
tai niiden hyödyntämi-
seen. 

Hanke vaarantaa tulevien 
sukupolvien mahdolli-
suuksia hyödyntää luon-
nonvaroja mm.: 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä uusiutuvia luonnon-
varoja niin, että niiden uu-
siutuminen vaarantuu. 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä luonnonvaroja re-
surssitehottomasti tai 
tuhlaavasti. 

- Vaarantamalla luonnon-
varojen tulevan käytön. 

Hanke vaikuttaa erittäin 
kielteisesti luonnonvaroi-
hin tai luonnonvarojen 
käyttöön tai niiden hyö-
dyntämiseen.  

Hanke estää tulevien su-
kupolvien mahdollisuuk-
sia hyödyntää luonnonva-
roja mm.: 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä uusiutuvia luonnon-
varoja niin, että ne eivät 
enää uusiudu. 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä luonnonvaroja erit-
täin resurssitehottomasti 
tai tuhlaavasti. 

- Estämällä luonnonvaro-
jen tulevan käytön. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hanke vaikuttaa hieman 
myönteisesti luonnonva-
roihin tai helpottaa vähän 
luonnonvarojen käyttöä 
tai edistää niiden hyödyn-
tämistä. 

Hanke edistää vähän tule-
vien sukupolvien mahdol-
lisuuksia hyödyntää luon-
nonvaroja mm.: 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä uusiutuvia luonnon-
varoja niin, että niiden 
uusiutuminen helpottuu 
vähän. 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä luonnonvaroja niin, 
että niiden resurssiteho-
kas käyttö helpottuu hie-
man tai tuhlaaminen vä-
henee hieman. 

- Helpottamalla luonnon-
varojen tulevaa käyttöä 
vähäisessä määrin.  

Hanke vaikuttaa myöntei-
sesti luonnonvaroihin tai 
helpottaa luonnonvarojen 
käyttöä tai hyödyntä-
mistä. 

Hanke edistää tulevien su-
kupolvien mahdollisuuk-
sia hyödyntää luonnonva-
roja mm.: 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä uusiutuvia luonnon-
varoja niin, että niiden 
uusiutuminen helpottuu. 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä niin, että niiden re-
surssitehokas käyttö hel-
pottuu tai tuhlaaminen 
vähenee. 

- Helpottamalla luonnon-
varojen tulevaa käyttöä. 

Hanke lisää tai parantaa 
luonnonvaroja, niiden 
käyttöä tai hyödyntä-
mistä. 

Hanke parantaa tulevien 
sukupolvien mahdolli-
suuksia hyödyntää luon-
nonvaroja mm.: 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä uusiutuvia luonnon-
varoja niin, että niiden 
uusiutuminen parantuu. 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä luonnonvaroja niin, 
että niiden resurssiteho-
kas käyttö tai säästävä 
käyttö paranee. 

- Parantamalla mahdolli-
suuksia luonnonvarojen 
tulevaan käyttöön.  

Hanke lisää tai parantaa 
merkittävästi luonnonva-
roja, niiden käyttöä tai 
hyödyntämistä. 

Hanke parantaa paljon tu-
levien sukupolvien mah-
dollisuuksia hyödyntää 
luonnonvaroja mm.: 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä uusiutuvia luonnon-
varoja niin, että niiden uu-
siutuminen parantuu sel-
väsit. 

- Vaikuttamalla tai käyttä-
mällä luonnonvaroja niin, 
että niiden resurssiteho-
kas käyttö tai säästävä 
käyttö paranee selvästi. 

- Parantamalla selvästi 
mahdollisuuksia luonnon-
varojen tulevaan käyt-
töön. 
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14 VAIKUTUKSET YLEISEEN TURVALLISUUTEEN 

Taulukko 14-1. Turvallisuusriskien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit.  

Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri 

Vain vähän potentiaalisia 
haitan- tai vahingonkärsi-
jöitä tai kohteita. 

Turvallisuusriskit eivät 
kohdistu herkkiin kohtei-
siin tai arvoalueisiin. 

Hyvin suojaavia esteitä tai 
suojaavien esteiden teke-
minen on helppoa tai hal-
paa. 

Työturvallisuustoimenpi-
teillä on helppo suojautua. 

Kohtalaisesti potentiaali-
sia haitan- tai vahingon-
kärsijöitä tai kohteita. 

Jossain määrin turvalli-
suusriskejä kohdistuu 
herkkiin kohteisiin tai kor-
keintaan paikallisesti ar-
vokkaisiin alueisiin. 

Jonkin verran suojaavia es-
teitä tai suojaavien estei-
den tekeminen mahdol-
lista, mutta vaatii toimen-
piteitä tai investointeja. 

Työturvallisuustoimenpi-
teillä on mahdollista suo-
jautua. 

Paljon potentiaalisia hai-
tan- tai vahingonkärsijöitä 
tai kohteita. 

Turvallisuusriskejä kohdis-
tuu runsaasti herkkiin koh-
teisiin tai korkeintaan alu-
eellisesti arvokkaisiin alu-
eisiin. 

Vain vähäisiä suojaavia es-
teitä tai suojaavien estei-
den tekeminen on vai-
keata tai kallista. 

Työturvallisuustoimenpi-
teillä on vaikeata tai kal-
lista suojautua. 

Hyvin paljon potentiaalisia 
haitan- tai vahingonkärsi-
jöitä tai kohteita. 

Turvallisuusriskejä kohdis-
tuu hyvin runsaasti herk-
kiin kohteisiin tai korkein-
taan valtakunnallisesti ar-
vokkaisiin alueisiin. 

Ei suojaavia esteitä tai suo-
jaavien esteiden tekemi-
nen on hyvin vaikeata tai 
hyvin kallista. 

Työturvallisuustoimenpi-
teillä on hyvin vaikeata tai 
hyvin kallista suojautua. 

Taulukko 14-2. Turvallisuusriskien arvioinnissa käytetyt muutoksen suuruusluokan kriteerit. 2 

Vähäinen - Kohtalainen -- Suuri --- Erittäin suuri ---- 

Hanke ei aiheuta juurikaan 
onnettomuus- tai turvalli-
suusriskejä*. 

Potentiaalisten riskien vai-
kutus on paikallinen/vä-
häinen. 

Hanke aiheuttaa kohtalai-
sen tai kohtalaisia onnet-
tomuus- tai turvallisuusris-
kejä*.  

Potentiaalisten riskien vai-
kutus on paikallinen/koh-
talainen. 

Hanke aiheuttaa suuren 
tai suuria onnettomuus- 
tai turvallisuus riskejä*.  

Potentiaalisten riskien vai-
kutus on alueellinen/suuri. 

Hanke aiheuttaa erittäin 
suuren tai suuria onnetto-
muus- tai turvallisuusris-
kejä* 

Potentiaalisten riskien vai-
kutus on laaja-alai-
nen/erittäin suuri. 

Vähäinen + Kohtalainen ++ Suuri +++ Erittäin suuri ++++ 

Hanke vähentää hieman 
onnettomuus- tai turvalli-
suusriskejä. 

Hanke vähentää kohtalai-
sesti onnettomuus- tai tur-
vallisuusriskejä. 

Hanke vähentää suuresti 
onnettomuus- tai turvalli-
suusriskejä. 

Hanke vähentää erittäin 
suuresti onnettomuus- tai 
turvallisuusriskejä. 

*joita voi muodostua esim. liikenteestä, koneiden käytöstä tai rikkoutumisesta ja rakenteiden sortumisesta tai rikkou-
tumisesta. 

 

 


