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1. MAA- JA KALLIOPERÄ 

Taulukko 1-1. Maa- ja kallioperän herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella ei ole erityisiä kallio- tai maaperämuodostumia tai kalliopaljastumia. Alu-

eella ei ole erityistä geologista arvoa tai se on hyvin paikallinen. Alueen maa- ja/tai kallio-
perää on muokattu. 

       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella on muita kuin suojeluohjelmiin tai kaavoihin sisällytettyjä arvokkaita kallio 
tai maaperämuodostumia. Alueella esiintyy laajoja ja/tai yhtenäisiä kallioalueita. Alueen 

maa- tai kallioperä on melko arvokasta ja sen geologinen arvo on paikallinen.  Alueella on 
osittain muokattuja ja osittain luonnontilassa olevaa maaperää. 

 
 

     

Suuri 

 

Vaikutusalueella on arvokkaaksi luokiteltuja tai suojeltuohjelmiin kuuluvia kallioperä- tai 

maaperämuodostumia. Kohteen maa- tai kallioperä on arvokasta ja sen geologinen arvo on 
alueellinen. Alueen maa- ja/tai kallioperä on pääosin luonnontilainen. 

       

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueella on arvokkaaksi luokiteltuja tai suojeltuohjelmiin kuuluvia useita tai laajoja 

kallioperä- tai maaperämuodostumia. Kohteen maa- tai kallioperä on erityisen arvokasta ja 

sen geologinen arvo on kansallinen. Alueen maa- ja/tai kallioperä on luonnontilainen. 

 

Taulukko 1-2. Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Käsiteltävät massamäärät ovat erittäin suuria. Toiminnasta aiheutuu erittäin suurta hyötyä 
maa- ja kallioperälle. 

Suuri                

+ + + 

Käsiteltävät massamäärät ovat suuria. Toiminnasta aiheutuu suurta hyötyä maa- ja kallio-

perälle. 

Keskisuuri   

+ + 

Käsiteltävät massamäärät ovat kohtalaisia. Toiminnasta aiheutuu kohtalaisen suurta hyötyä 

maa- ja kallioperälle. 

Pieni       

+ 

Käsiteltävät massamäärät ovat pieniä. Toiminnasta aiheutuu vähäistä hyötyä maa- ja kallio-

perälle. 

Ei muutosta 
Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta maa- ja kalliope-
rään. 

Pieni         
- 

Maa- ja kallioperää kohdistuvat vaikutukset ovat pienialaisia ja paikallisia. Käsiteltävät mas-
samäärät ovat pieniä. Käsiteltäviä massoja voidaan hyödyntää esim. suunnittelualueen mai-

semoinnissa. 

Keskisuuri      
- - 

Käsiteltävät massamäärät ovat alueellisella tasolla (esim. kunnan tasolla) melko suuria. 

Louhinnan ja muokkauksen välilliset vaikutukset (pöly, melu) kohdistuvat myös ympäröi-
ville alueille. Käsiteltäviä massoja joudutaan sijoittamaan suunnittelualueen ulkopuolelle.  

Suuri                  

- - - 

Käsiteltävät massamäärät ovat suuria. Louhinnan ja muokkauksen suorat ja välilliset vaiku-

tukset kohdistuvat laajalle alueelle. Valtaosa käsiteltävistä massoista joudutaan sijoitta-
maan suunnittelualueen ulkopuolelle. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Käsiteltävät massamäärät ovat erittäin suuria. Louhinnan ja muokkauksen suorat ja välilli-
set vaikutukset kohdistuvat laajalle alueelle. Valtaosa käsiteltävistä massoista joudutaan si-

joittamaan suunnittelualueen ulkopuolelle. 
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2. POHJAVEDET 

Taulukko 2-1. Pohjaveden herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Alueella ei ole merkitystä yhteiskun-

nan vedenhankinnan kannalta, eikä vaikutusalueella ole yksityisiä kaivoja. Pohjaveden 
laatu on heikentynyt aikaisemman toiminnan johdosta, eikä vettä käytetä ollenkaan. 

       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella on muita kuin vedenhankinnan kannalta tärkeitä tai soveltuvia pohjavesi-

alueita. Alueella ei ole suurta merkitystä yhteiskunnan vedenhankinnan kannalta, mutta 
vaikutusalueella esiintyy joitakin yksittäisiä yksityisiä kaivoja. Pohjaveden laatu on heiken-

tynyt aikaisemman toiminnan johdosta, eikä vettä käytetä talousvesitarkoitukseen        

Suuri 

 

Vaikutusalueella sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvia pohjavesialueita. 

Alueella on merkitystä yhteiskunnan vedenhankinnan sekä alueen ekosysteemin kannalta. 
Pohjaveden laatu on hyvä ja sitä käytetään talousvetenä.  

       

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueella sijaitsee vedenhankinnan kannalta erittäin tärkeitä ja soveltuvia pohjave-

sialueita. Alueella on suuri merkitys yhteiskunnan vedenhankinnan sekä alueen ekosystee-
min kannalta. Pohjaveden laatu on erinomainen ja sitä käytetään talousvetenä.   

 

Taulukko 2-2. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Hankkeen rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuu erittäin suuri myönteinen vaikutus poh-
javeden määrässä, laadussa tai pohjaveden virtausolosuhteissa. 

Suuri                

+ + + 

Hankkeen rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuu suuri myönteinen vaikutus pohjaveden 

määrässä, laadussa tai pohjaveden virtausolosuhteissa. 

Keskisuuri   
+ + 

Hankkeen rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuu kohtalainen myönteinen vaikutus pohja-
veden määrässä, laadussa tai pohjaveden virtausolosuhteissa. 

Pieni       

+ 

Hankkeen rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuu vähäinen myönteinen vaikutus pohjave-

den määrässä, laadussa tai pohjaveden virtausolosuhteissa. 
 

Nykyiseen vedenhankintaan ei aiheudu vaikutuksia tai ne ovat myönteisiä. Muutokset poh-
javeden laadussa voivat parantaa pohjaveden kelpoisuutta talousvesikäytössä, eivätkä 

muutokset pinnankorkeuksissa erotu merkittävästi.   

Ei muutosta Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta pohjavesiin. 

Pieni         
- 

Pohjaveden laatu muuttuu, mutta toiminnasta aiheutuneet muutokset pysyvät laadittujen 
rajojen ja arvojen sisällä. Muutokset pohjaveden laadussa ovat tilapäisiä ja/tai paikallisia 

sekä heikentävät vain vähän talousvesikäytössä olevan veden laatua. 
 

Muutokset pohjaveden pinnankorkeuksissa ovat pieniä eivätkä erotu luontaisesta vaihte-
lusta. Nykyiseen vedenhankintaan ei koidu vaikutusta.  

Keskisuuri      

- - 

Pohjaveden laatu muuttuu, mutta toiminnasta aiheutuneet muutokset pysyvät laadittujen 

rajojen ja arvojen sisällä. Muutokset pohjaveden laadussa heikentävät jonkin verran talous-

vesikäytössä olevan veden laatua. 

 
Muutokset pohjaveden pinnankorkeuksissa ovat pieniä ja erottuvat luontaisesta vaihtelusta.  

Toiminta rajoittaa jonkin verran nykyistä käyttöä tai pohjaveden hankintaa.  

Suuri                  

- - - 

Pohjaveden laatu muuttuu ja toiminnasta aiheutuneet muutokset aiheuttavat joidenkin laa-

dittujen rajojen ja arvojen ylitystä. Muutokset pohjaveden laadussa heikentävät talousvesi-
käytössä olevan veden laatua. 

 
Muutokset pohjaveden pinnankorkeuksissa erottuvat selvästi luontaisesta vaihtelusta.  Toi-

minta rajoittaa pohjavedenhankintaa ja nykyistä käyttöä.  

Erittäin suuri 
- - - -  

Pohjaveden laatu muuttuu ja toiminnasta aiheutuneet muutokset aiheuttavat laadittujen ra-
jojen ja arvojen ylitystä. Muutokset pohjaveden laadussa heikentävät paljon talousvesikäy-

tössä olevan veden laatua. 
 

Muutokset pohjaveden pinnankorkeuksissa erottuvat selvästi luontaisesta vaihtelusta.  Toi-
minta estää pohjavedenhankinnan ja nykyisen käytön.  
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3. PINTAVEDET 

Taulukko 3-1. Pintavesimuodostumien herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella ei ole pintaveden laadun tai määrän muutoksille herkkiä erityisiä tai ar-
vokkaita kohteita tai suojeltuja lajeja. Ekosysteemi on nopeasti toipuva. Vesimuodostu-

man ekologinen tai kemiallinen luokka on erinomainen tai hyvä, eikä se ole nykytilassa 
vaarassa heikentyä tai heikentyy vasta suuresta lisäkuormituksesta. Pintaveden puskuri-

kyky on hyvä.   
 

Pintaveteen liittyy paikallinen virkistyskäyttöarvo. Melko vähän tai ei lainkaan ranta-asu-
tusta. Vesimuodostuman valuma-alueen koko tai virtaama on suuri. Vesimuodostuman ti-

lavuus on suuri tai viipymä lyhyt. Herkkyys määritellään vähäiseksi myös vaikutusalueella, 
missä varsinaisia pintavesimuodostumia ei esiinny. Ei vedenottoa. 

       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella on joitakin pintaveden laadun tai määrän muutoksille herkkiä erityisiä tai 

arvokkaita kohteita tai suojeltuja eliölajeja. Ekosysteemi on melko nopeasti toipuva. Vesi-
muodostuman ekologinen tai kemiallinen luokka on hyvä tai se on nykytilassa vain hieman 

ihmistoiminnan muuttama. Tila heikkenee kohtalaisesta lisäkuormituksesta. Pintaveden 

puskurikyky on tyydyttävä.   

 
Pintaveteen liittyy alueellinen virkistyskäyttöarvo. Jonkin verran ranta-asutusta. Vesimuo-

dostuman valuma-alueen koko tai virtaama on kohtalainen. Vesimuodostuman tilavuus ja 
viipymä ovat kohtalaiset. Pintavesimuodostumaan ei kohdistu sellaista jatkuvaa tai tär-

keää vedenottoa, joka on herkkää vedenlaadun muutoksille. 

       

Suuri 

 

Vaikutusalueella on pintaveden laadun tai määrän muutoksille herkkiä Natura 2000-alu-

eita, vesilailla suojeltuja luonnontilaisia pienvesiä tai alueita, joissa esiintyy tärkeitä suo-
jeltuja lajeja. Vesimuodostuma on herkkä muutoksille, ja ekosysteemi on hitaasti toipuva. 

Vesimuodostuman ekologinen tai kemiallinen luokka on nykytilassa herkkä muutoksille. 
Pintaveden puskurikyky on huono, mutta vakaa.  

 
Pintaveteen liittyy suuri alueellinen virkistyskäyttöarvo. Vesimuodostumaan on kohdistettu 

kunnostustoimia. Runsaasti ranta-asutusta. Vesimuodostuman valuma-alueen koko tai vir-
taama on vähäinen. Vesimuodostuman tilavuus on pieni tai viipymä pitkä. Pintavesimuo-

dostumaan kohdistuu tärkeä hyvää vedenlaatua edellyttävä vedenottotarve. 
       

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueella on yksi iso tai useita pienempiä pintaveden laadun tai määrän muutoksille 
herkkiä Natura 2000-alueita, vesilailla suojeltuja luonnontilaisia pienvesiä tai alueita, 

joissa esiintyy erittäin tärkeitä ja herkkiä suojeltuja lajeja. Vesimuodostuma on erittäin 
herkkä muutoksille, ja ekosysteemi on hitaasti toipuva. Vesimuodostuman ekologinen tai 

kemiallinen tila heikkenee jo hyvin vähäisestä lisäkuormituksesta. Pintaveden puskurikyky 
on erittäin huono.  

 
Pintaveteen liittyy kansainvälinen tai suuri kansallinen virkistyskäyttöarvo. Vesimuodostu-

maan on kohdistettu kunnostustoimia vuosien ajan. Ranta-asukkaita on erittäin runsaasti. 

Vesimuodostuman valuma-alueen koko tai virtaama on hyvin pieni. Vesimuodostuman ti-

lavuus on hyvin pieni tai viipymä hyvin pitkä. Pintavesimuodostumaan kohdistuu jatkuva 
tai tärkeä erinomaista vedenlaatua edellyttävä vedenottotarve. 
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Taulukko 3-2. Pintaveteen kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Positiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on mo-

nialainen, erittäin suuri ja pysyvä. Usean haitallisen aineen pitoisuudet pienenevät merkittä-

västi, minkä seurauksena ympäristölaatunormirajat alittuvat selvästi. Vaikutukset näkyvät 
hyvin pitkälle vesistöreitillä. Vaikutus palauttaa pintaveden käyttömahdollisuudet. Ve-

siekosysteemin tai sen merkittävän osan toipuminen ennalleen, ekologisen tai kemiallisen 
tilan erittäin suuri paraneminen. 

Suuri                

+ + + 

Positiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on mo-

nialainen, suuri tai pysyvä. Yhden tai usean haitallisen aineen pitoisuudet pienenevät ja 
muutos on ratkaiseva ympäristölaatunormirajan alittumiseen. Vaikutukset näkyvät pitkälle 

vesistöreitillä. Vaikutus palauttaa pintaveden käyttömahdollisuuksia. Vesiekosysteemin osit-
tainen toipuminen, ekologisen tai kemiallisen tilan selvä paraneminen. 

Keskisuuri   
+ + 

Positiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on koh-

talainen tai pitkäkestoinen. Yhden tai usean haitallisen aineen pitoisuuden muutos alapuoli-
sessa vesistössä on vesianalytiikalla selvästi havaittava, mutta muutos ei ole ratkaiseva 

ympäristölaatunormirajan alittumisen kannalta. Vaikutukset leviävät laajalle vesimuodostu-

man sisällä tai seuraavan vesimuodostuman puolelle. Vaikutus palauttaa pintaveden käyttö-
mahdollisuuksia vain vähän. Vähäinen vesiekosysteemin tai sen osan toipuminen ja ekologi-

sen tai kemiallisen tilan paraneminen. 

Pieni         

+ 

Positiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on pieni 
tai lyhytkestoinen. Yhden tai usean haitallisen aineen pitoisuuden pieneneminen alapuoli-

sessa vesistössä on vesianalytiikalla havaittava, mutta muutos ei ole ratkaiseva ympäristö-

laatunormirajan alittumisen kannalta. Vaikutukset näkyvät vain pienellä alueella (yksi joki 
tai järven osa). Vaikutus ei muuta veden käyttömahdollisuuksia. Veden ekologinen tai ke-

miallinen laatu paranee hieman. 

Ei muutosta 
Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta pintavesiin tai sedi-
mentteihin. 

Pieni         

- 

Negatiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on pieni 

tai lyhytkestoinen. Yhden tai usean haitallisen aineen pitoisuuden kasvu alapuolisessa vesis-
tössä on vesianalytiikalla havaittava, mutta muutos ei ole ratkaiseva ympäristölaatunormi-

rajan ylittymisen kannalta. Vaikutukset näkyvät vain pienellä alueella (yksi joki tai järven 
osa). Vaikutus ei muuta veden käyttömahdollisuuksia. Veden ekologinen tai kemiallinen 

laatu heikkenee vain vähän. 

Keskisuuri 

- - 

Negatiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on koh-
talainen tai pitkäkestoinen. Yhden tai usean haitallisen aineen pitoisuuden muutos alapuoli-

sessa vesistössä on vesianalytiikalla selvästi havaittava, mutta muutos ei ole ratkaiseva 
ympäristölaatunormirajan ylittymisen kannalta. Vaikutukset leviävät laajalle vesimuodostu-

man sisällä tai seuraavan vesimuodostuman puolelle. Vaikutus heikentää pintaveden käyt-
tömahdollisuuksia vain vähän. Vähäinen vesiekosysteemin tai sen osan kärsiminen ja ekolo-

gisen tai kemiallisen tilan heikkeneminen. 

Suuri                  

- - - 

Negatiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on mo-

nialainen, suuri tai pysyvä. Yhden tai usean haitallisen aineen pitoisuudet kasvavat ja muu-
tos on ratkaiseva ympäristölaatunormirajan ylittymiseen. Vaikutukset näkyvät pitkälle ve-

sistöreitillä. Vaikutus heikentää selvästi pintaveden käyttömahdollisuuksia. Vesiekosystee-
min osittainen tuhoutuminen, ekologisen tai kemiallisen tilan selvä heikkeneminen. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Negatiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on mo-
nialainen, erittäin suuri ja pysyvä. Usean haitallisen aineen pitoisuudet kasvavat merkittä-

västi, minkä seurauksena ympäristölaatunormirajat ylittyvät selvästi. Vaikutukset näkyvät 
hyvin pitkälle vesistöreitillä. Vaikutus estää kokonaan pintaveden käyttömahdollisuuksia. 

Vesiekosysteemin tai sen merkittävän osan tuhoutuminen kokonaan, ekologisen tai kemial-
lisen tilan erittäin suuri heikkeneminen. 
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4. KASVILLISUUS, ELIÖT JA LUONNON MONIMUOTOISUUS 

Taulukko 4-1.Kasvillisuuden- ja luontotyyppien herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella esiintyy Suomen ja EU:n tasolla luokittelemattomia ja suojelemattomia 
lajeja sekä luontotyyppejä ja Suomessa elinvoimaisiksi (LC) määriteltyjä luontotyyppejä. 

Vaikutusalueen metsät ja suot ovat hakkuin ja ojituksin käsiteltyjä talousmetsiä. 
       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella on silmälläpidettäviä (NT) tai alueellisesti uhanalaisia lajeja tai luonto-
tyyppejä, metsä- ja vesilailla suojeltuja kohteita tai kansainvälisiä erityisvastuulajeja. Vai-

kutusalueella metsät tai suoalueet ovat luonnontilaisen kaltaisia ja vain vähän käsiteltyjä.  
       

Suuri 

 

Vaikutusalueella on EU:n luontodirektiivin luontotyyppejä tai liitteen IV (b) lajeja, vaaran-

tuneita (VU) lajeja tai luontotyyppejä. Vaikutusalueella esiintyy laajahkoja kokonaisuuksia 
luonnontilaisia metsiä tai suoalueita.  

       

Erittäin suuri 

 

Hankealueella on erityisesti suojeltavien lajien, Suomen vastuulajien, erittäin tai äärimmäi-

sen uhanalaisten (EN, CR) lajien esiintymiä tai luonnonsuojelulailla suojeltuja kohteita. 
Hankealueen metsät ja suot ovat luonnontilaisia ja luontoarvoiltaan poikkeuksellisen moni-

muotoisia. 

 

Taulukko 4-2. Kasvillisuuteen- ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  

+ + + + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat erittäin suuria huomionarvoisille kasvi-

lajeille, niiden kasvupaikoille tai suotuiselle suojelun tasolle. Kasvilajisto muuttuu hyvin sel-
västi. Hanke vaikuttaa erittäin myönteisesti huomionarvoisten lajien kasvupaikkoihin tai nii-

den yhtenäisyyteen. Hankkeen myötä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (b) lajeihin kohdistu-
vat myönteiset vaikutukset ovat erittäin merkittäviä.  

Suuri                
+ + + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat suuria huomionarvoisille kasvilajeille, 
niiden kasvupaikoille tai suotuiselle suojelun tasolle. Kasvilajisto muuttuu selvästi. Hanke 

vaikuttaa myönteisesti huomionarvoisten kasvilajien kasvupaikkoihin tai niiden yhtenäisyy-

teen. Hanke vaikuttaa merkittävän myönteisesti EU:n luontodirektiivin liitteen IV (b) lajei-
hin. 

Keskisuuri      

+ + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat kohtalaisia huomionarvoisille kasvila-
jeille, niiden kasvupaikoille tai suotuiselle suojelun tasolle. Huomionarvoisen lajin kasvupai-

kan laatu tai koko kasvaa jonkin verran. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen kohdistuu myön-
teisiä vaikutuksia. Hanke vaikuttaa kohtalaisesti EU:n luontodirektiivin liitteen IV (b) lajien 

elinoloihin. 

Pieni         

+ 

Hankkeen myönteiset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin kasvilajeihin tai niiden kasvu-

paikkoihin. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen kohdistuva myönteinen vaikutus on pieni.  

Ei muutosta 
Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta kasvillisuuteen ja 
luontotyyppeihin. 

Pieni         

- 

Hankkeen aiheuttamat kielteiset vaikutukset ovat vähäisiä lajeille tai luontotyypeille. Mene-

tetyn elinympäristön laajuus on hyvin pieni lajin koko elinympäristöön suhteutettuna tai tar-

kasteltujen lajien elinympäristön menetys on nopeasti palautuvaa. 

Keskisuuri      

- - 

Hankkeen aiheuttamat kielteiset vaikutukset ovat kohtalaisia lajeille tai luontotyypeille. La-

jin elinolot heikkenevät selvästi, mutta lajin esiintyminen ja lisääntyminen on mahdollista 
hankkeen vaikutusalueella. Luontotyyppien tai lajien menetys on osittain palautumatonta 

tai elinympäristöt muuttuvat huomattavasti, mutta muutokset ovat palautuvia kohtalaisella 
aikavälillä. 

Suuri                  

- - - 

Hankkeen aiheuttamat kielteiset vaikutukset ovat vakavia lajistolle tai elinympäristölle. La-

jisto muuttuu selvästi tai heikentää laajalti luontotyyppiä. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Hankkeen seurauksena lajin tai luontotyypin esiintymä häviää seudulta. Vaikutusten kesto 

on pitkäaikainen tai pysyvä. 
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Taulukko 4-3. Luontodirektiivin liitteen IV(a) -lajien herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalue on lajin potentiaalinen elinympäristö. Elinympäristö ei ole erityisen herkkä 

muutoksille. Vaikutusalueella ei esiinny tarkasteltujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaik-

koja eikä ruokailualueita.  
       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalue on lajien elinympäristöä, mutta alueelle ei sijoitu lajien lisääntymis- tai leväh-
dyspaikkoja tai hankkeesta aiheutuva muutos ei kohdistu lajien lisääntymis- ja levähdys-

paikan kriteerit täyttäville alueille. Elinalue on melko herkkä muutoksille. Vaikutusalueella 
sijaitsee lajin mahdollisia siirtymäreittejä tai kulkuyhteyksiä.        

Suuri 

 

Vaikutusalue on tärkeä lajin elinalue. Elinalue on paikallisesti lajin ainoa esiintymispaikka 

ja herkkä muutoksille. Vaikutusalueella sijaitsee lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka tai 
tärkeitä ruokailualueita. Vaikutusalueella sijaitsee lajien tärkeitä siirtymäreittejä tai kulku-

yhteyksiä.          

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalue on erittäin tärkeä lajin elinalue. Elinalue on alueellisesti lajin ainoa esiinty-
mispaikka ja erittäin herkkä muutoksille. Vaikutusalueella sijaitsee useita lajin lisääntymis- 

ja levähdyspaikkoja sekä tärkeitä ruokailualueita. Vaikutusalueella sijaitsee lajin kannalta 
erittäin tärkeitä siirtymäreittejä tai kulkuyhteyksiä.  

 

Taulukko 4-4. Luontodirektiivin liitteen IV(a) -lajeihin kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat erittäin suuria huomionarvoisille eläin-
lajeille, niiden elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Eläinlajisto muuttuu hyvin 

selvästi. Hanke vaikuttaa erittäin myönteisesti huomionarvoisten lajien elinympäristöihin tai 
niiden yhtenäisyyteen. Hankkeen myötä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin koh-

distuvat vaikutukset ovat erittäin merkittävästi myönteisiä.  

Suuri                
+ + + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat suuria huomionarvoisille eläinlajeille, 

niiden elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Eläinlajisto muuttuu selvästi. Hanke 
vaikuttaa myönteisesti huomionarvoisten lajien elinympäristöihin tai niiden yhtenäisyyteen. 

Hanke vaikuttaa suuresti EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin myönteisellä tavalla. 

Keskisuuri      
+ + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat kohtalaisia huomionarvoisille eläinla-
jeille, niiden elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Huomionarvoisen lajin elinym-

päristö laatu tai koko kasvaa jonkin verran. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen kohdistuu 

myönteisiä vaikutuksia.  Hanke vaikuttaa kohtalaisen myönteisesti EU:n luontodirektiivin 
liitteen IV (a) lajien elinoloihin. 

Pieni         
+ 

Hankkeen myönteiset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin eläinlajeihin, niiden elinympä-
ristöihin tai suotuisaan suojelun tasoon. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen kohdistuva myön-

teinen vaikutus on pieni.  

Ei  
muutosta 

Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta luontodirektiivin 

liitteen IV- lajeihin (lepakot, liito-orava ja viitasammakko). 

Pieni 

-- 

Hankkeen toiminnot eivät aiheuta kielteisiä vaikutuksia tai tarkasteltujen lajien elinympäris-
tön laadun heikentyminen on nopeasti palautuvaa.  Elinympäristöjen yhtenäisyyteen ja 

pirstoutumiseen kohdistuva vaikutus on pieni.  Menetetyn elinympäristön laajuus on pieni 
lajin koko elinympäristöön nähden. Lajien elinvoimaisuus säilyy tavanomaisena vaikutusalu-

eella. 

Keskisuuri 
- - 

Menetetyn elinympäristön koko on lajin elinympäristöön nähden kohtalainen. Lajin elinym-

päristöjen laatu heikentyy, mutta lajin esiintyminen ja lisääntyminen on mahdollista hank-
keen vaikutusalueella. Muutokset tarkastellun lajin elinympäristössä ovat osittain palautu-

mattomia tai elinympäristöt muuttuvat huomattavasti, mutta muutokset ovat palautuvia 
kohtalaisessa ajassa. 

Suuri 

- - - 

Hanke heikentää lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, tai siirtymä- tai kulkuyhteyksiä 
elinalueelta toiselle. Vaikutusten seurauksena laji todennäköisesti häviää tai lisääntyminen 

estyy hankkeen seurauksena vaikutusalueella. Vaikutuksen kesto on pitkäaikainen tai py-
syvä. 

Erittäin suuri 

- - - - 

Hanke hävittää lajin lisääntymis- tai levähdyspaikan, tai siirtymä- tai kulkuyhteyksiä elin-

alueelta toiselle. Vaikutuksen seurauksena laji häviää pysyvästi vaikutusalueelta. 
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Taulukko 4-5. Muun eläimistön herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella tavattava eläimistö on eliömaantieteelliselle alueelle tyypillistä ja yleistä 

lajistoa. Vaikutusalueen lajit tai niiden elinympäristö eivät ole erityisen herkkiä muutok-

sille. Ihmisen vaikutus elinympäristössä on selvä ja näkyvä.   
       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella on silmälläpidettäviä (NT) tai alueellisesti uhanalaisia (RT) lajien esiinty-

miä. Vaikutusalueella esiintyvät lajit tai niiden elinympäristöt ovat melko herkkiä muutok-
sille. Vaikutusalueella olevat elinympäristöt ovat ihmistoiminnan muokkaamia, mutta sii-

hen voi sisältyä osaksi luonnontilaisia tai sen kaltaisia osia. Vaikutusalueelle sijoittuu eko-

logisia yhteyksiä tukevia kohteita.   
       

Suuri 

 

Vaikutusalueelle sijoittuu luontodirektiivin liitteisiin kuuluvien - tai uhanalaisten lajien 
(VU-CR) muita esiintymiä. Vaikutusalueella esiintyvät lajit tai niiden elinympäristöt ovat 

herkkiä muutoksille. Vaikutusalueella oleva elinympäristöt ovat suurimmaksi osaksi luon-
nontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Vaikutusalueelle sijoittuu ekologisen verkoston 

tärkeitä kohteita.  
       

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueelle sijoittuu luontodirektiivin liitteisiin kuuluvien tai uhanalaisten lajien (VU-

CR) merkittäviä esiintymiä. Vaikutusalueella esiintyy luonnonsuojelulailla erityisesti suo-
jeltavia, rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja. Vaikutusalueen lajit tai niiden elinympäristöt 

ovat hyvin herkkiä muutoksille ympäristössä. Vaikutusalueella olevat elinympäristöt ovat 

luonnontilaisia tai sen kaltaisia. Vaikutusalueelle sijoittuu erittäin tärkeitä ekologisen ver-

koston kohteita. 

 

Taulukko 4-6. Muuhun eläimistöön kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat erittäin suuria huomionarvoisille eläin-

lajeille, niiden elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Eläinlajisto muuttuu hyvin 
selvästi. Hanke vaikuttaa erittäin myönteisesti huomionarvoisten lajien elinympäristöihin 

tai niiden yhtenäisyyteen. Hankkeen myötä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin 
kohdistuvat vaikutukset ovat erittäin merkittävästi myönteisiä.  

Suuri                
+ + + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat suuria huomionarvoisille eläinlajeille, 

niiden elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Eläinlajisto muuttuu selvästi. Hanke 
vaikuttaa myönteisesti huomionarvoisten lajien elinympäristöihin tai niiden yhtenäisyy-

teen. Hanke vaikuttaa suuresti EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin myönteisellä 
tavalla. 

Keskisuuri   

+ + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat kohtalaisia huomionarvoisille eläinla-
jeille, niiden elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Huomionarvoisen lajin 

elinympäristö laatu tai koko kasvaa jonkin verran. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen koh-
distuu myönteisiä vaikutuksia.  Hanke vaikuttaa kohtalaisen myönteisesti EU:n luontodi-

rektiivin liitteen IV (a) lajien elinoloihin. 

Pieni         

+ 

Hankkeen myönteiset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin eläinlajeihin, niiden elinym-

päristöihin tai suotuisaan suojelun tasoon. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen kohdistuva 
myönteinen vaikutus on pieni.  

Ei muutosta 
Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta muuhun eläimis-

töön. 

Pieni         

- 

Vaikutusalueelta häviää pieniä aloja yleisten lajien käyttämiä elinympäristöjä. Suunnittelu-
alue on pieni osa suurikokoisten lajien käyttämästä elinpiiristä eikä vaikuta lajien lisäänty-

miseen tai kuolleisuuteen. 

Keskisuuri 

- - 

Vaikutusalueelta häviää keskisuuria aloja lajien käyttämiä elinympäristöjä. Suunnittelualue 
käsittää suuren osan suurikokoisten lajien elinpiiristä, mutta ei vaikuta lajien lisääntymi-

seen tai kuolleisuuteen. 

Suuri                  
- - - 

Vaikutusalueelta häviää laajoja aloja lajien käyttämiä elinympäristöjä. Suunnittelualue kä-

sittää suuren osan suurikokoisten lajien elinpiiristä ja hankkeella on negatiivisia vaikutuk-
sia alueen eläinkantoihin. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Vaikutusalueelta häviää erittäin laajoja aloja lajien käyttämiä elinympäristöjä. Suunnittelu-

alue käsittää lähes kokonaisuudessaan suurikokoisten lajien elinpiirin alueen ja hankkeella 
on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia alueen eläinkantoihin.  
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5. LINNUSTO 

Taulukko 5-1. Pesimälinnuston herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueen pesimälinnustossa ei esiinny uhanalaisia tai lintudirektiivin liitteen I lajeja. 
Vaikutusalueen elinympäristöjen potentiaalisuus uhanalaisten tai lintudirektiivin liitteen I 

lajien pesimäalueina on alhainen. Hankkeen vaikutusalueella ei ole tärkeitä IBA/FI-
NIBA/MAALI-alueita. 

       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella esiintyy uhanalaisia ja/tai lintudirektiivin liitteen I lajeja. Vaikutusalueen 
elinympäristöillä on potentiaalia uhanalaisten tai lintudirektiivin liitteen I lajien 

esiintymisalueina. Hankkeen vaikutusalueella ei ole tärkeitä IBA/FINIBA/MAALI-alueita. 

       

Suuri 

 

Vaikutusalueella esiintyy huomattava määrä uhanalaisia ja/tai lintudirektiivin liitteen I la-

jeja. Vaikutusalueen elinympäristöillä on huomattava potentiaali uhanalaisten tai lintudi-
rektiivin liitteen I lajien esiintymisalueina. Hankkeen vaikutusalueella on tärkeä IBA/FI-

NIBA/MAALI-alue. 
       

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueella esiintyy tavanomaista runsaammin uhanalaisia ja/tai lintudirektiivin liit-

teen I lajeja. Vaikutusalueen elinympäristöillä on suuri potentiaali uhanalaisten tai lintudi-

rektiivin liitteen I lajien esiintymisalueina. Hankealueella tai sen vaikutusalueella on tärkeä 
IBA/FINIBA/MAALI-alue. 

 

Taulukko 5-2. Pesimälinnustoon kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Hankkeesta ja siihen liittyvistä toiminnoista aiheutuu erittäin positiivisia vaikutuksia useaan 

pesimälinnuston huomionarvoiseen lajiin ja/tai niiden elinympäristöön. Positiiviset vaikutuk-
set kohdistuvat erittäin suureen osaan lajin tai useiden lajien populaatiosta (joukossa myös 

uhanalaisia lajeja). Vaikuttaa erittäin suotuisasti lajin kannankehitykseen Suomessa lyhyellä 
ja pitkällä aikavälillä, ja vaikutukset alueellisesti erittäin merkittäviä. Suomen kannankehi-

tys vaikuttaa suotuisasti lajin populaatioihin myös laajemmalla alueella. Ei samalla aiheuta 
välillistä haittaa uhanalaisille lajeille. 

Suuri                
+ + + 

Hankkeesta ja siihen liittyvistä toiminnoista aiheutuu positiivisia vaikutuksia joihinkin pesi-
mälinnuston lajeihin ja/tai niiden elinympäristöön. Positiiviset vaikutukset kohdistuvat suu-

reen osaan jonkin lajin tai useiden lajien populaatiosta (joukossa myös uhanalaisia lajeja). 
Vaikuttaa suotuisasti lajin kannankehitykseen Suomessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja 

vaikutukset alueellisesti merkittäviä. Ei samalla aiheuta välillistä haittaa uhanalaisille la-
jeille. 

Keskisuuri   

+ + 

Hankkeesta ja siihen liittyvistä toiminnoista aiheutuu kohtalaisen positiivisia vaikutuksia joi-

hinkin pesimälinnuston lajeihin ja/tai niiden elinympäristöön. Positiiviset vaikutukset kohdis-
tuvat melko pieneen osaan tai jonkin/joidenkin lajin/lajien populaatioon. Hanke vaikuttaa 

vähäisesti lajin kannankehitykseen Suomessa pitkällä aikavälillä, ja vaikutukset ovat alueel-
lisesti kohtalaisia. Ei samalla aiheuta välillistä haittaa uhanalaisille lajeille. 

Pieni         

+ 

Hankkeesta ja siihen liittyvistä toiminnoista ei aiheudu vaikutuksia tai aiheutuu pieniä posi-
tiivisia vaikutuksia pesimälinnuston lajeihin ja/tai niiden elinympäristöön. Positiiviset vaiku-

tukset kohdistuvat pieneen osaan lajin populaatiosta. Vaikutuksilla ei ole heikentävää mer-
kitystä lajin kannankehitykseen Suomessa, ja alueellisesti positiiviset vaikutukset vähäisiä. 

Ei muutosta Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta pesimälinnustoon 

Pieni         

- 

Hankkeen vaikutusalue on pieni ja/tai vaikutusaika lyhyt. Hanke ja siihen liittyvät toiminnot 

eivät aiheuta vaikutuksia tai negatiiviset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin lajeihin 
ja/tai niiden elinympäristöihin. Lintulajisto muuttuu vain vähän (uhanalaiset ja/tai harvalu-

kuiset lajit vähenevät). Muutos voi olla suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai vii-
veellä. Alueella pesivän linnuston määrä on alhainen ja linnuston törmäysriski on alhainen.  

Keskisuuri 

- - 

Hankkeen vaikutusalue on keskikokoinen tai vaikutusaika pitkä. Hanke ja siihen liittyvät toi-

minnot aiheuttavat kohtalaisia heikentäviä vaikutuksia johonkin tai joihinkin lajeihin tai nii-
den elinympäristöihin. Alueella pesivän linnuston määrä on keskimääräinen ja linnuston tör-

mäysriski on huomattava. Lintulajisto muuttuu jonkin verran hankkeen surauksena. Muutos 
voi olla suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä. 
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Suuri                  

- - - 

Hankkeen vaikutusalue on keskikokoinen ja hankkeen vaikutusaika on pitkä. Hanke ja sii-

hen liittyvät toiminnot aiheuttavat voimakkaita heikentäviä vaikutuksia johonkin tai joihin-
kin huomionarvoisiin lajeihin ja/tai niiden elinympäristöihin. Lintulajisto muuttuu selvästi 

hankkeen seurauksena (uhanalaiset ja/tai harvalukuiset lajit vähenevät). Muutos voi olla 
suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä. Alueella pesivän linnuston määrä 

on kohtalaisen korkea ja linnuston törmäysriski korkea. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Hankkeen vaikutusalue on laaja ja hankkeen vaikutusaika on pitkä. Hanke ja siihen liittyvät 

toiminnot aiheuttavat erittäin voimakkaita heikentäviä vaikutuksia johonkin tai joihinkin 
huomionarvoisiin lajeihin ja/tai niiden elinympäristöihin. Lintulajisto muuttuu täysin tai lä-

hes täysin harvalukuisista ja uhanalaisista lajeista tavanomaiseen lajistoon. Muutos voi olla 
suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä. Alueella pesivän linnuston määrä 

on korkea ja linnuston törmäysriski on erittäin korkea. 

 

Taulukko 5-3. Muuttolinnuston herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Muuttoaikoina uhanalaisia, lintudirektiivin liitteen I lajeja tai tuulivoimalle herkkiä lajeja ei 
esiinny lainkaan tai esiintyy vain vähän. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse 

muutonaikaisia levähdys- tai ruokailualueita. Hankkeen vaikutusalueella ei ole tärkeitä 

IBA/FINIBA/MAALI-alueita. 
       

Kohtalainen 

 

Muuttoaikoina uhanalaisia, lintudirektiivin liitteen I lajeja tai tuulivoimalle herkkiä lajeja 
esiintyy hankkeen vaikutuspiirissä tavanomaisesti. Hankealue ei sijoitu muuttolintujen ns. 

pullonkaula-alueille. Hankealueen läheisyydessä sijaitsee korkeintaan maakunnallisesti 
tärkeitä muutonaikaisia levähdys- tai ruokailualueita. Hankkeen vaikutusalueella ei ole tär-

keitä IBA/FINIBA/MAALI-alueita. 
       

Suuri 

 

Muuttoaikoina uhanalaisia, lintudirektiivin liitteen I lajeja tai tuulivoimalle herkkiä lajeja 
esiintyy hankkeen vaikutuspiirissä tavallista runsaammin. Hankealue sijoittuu muuttolintu-

jen ns. pullonkaula-alueille. Hankealueen lähellä sijaitsee yksittäisiä valtakunnallisesti tär-
keitä muutonaikaisia levähdys- tai ruokailualueita. Hankkeen vaikutusalueella on tärkeä 

IBA/FINIBA/MAALI-alue. 
       

Erittäin suuri 

 

Muuttoaikoina uhanalaisia, lintudirektiivin liitteen I lajeja tai tuulivoimalle herkkiä lajeja 

esiintyy hankkeen vaikutuspiirissä hyvin runsaasti. Hankealue sijoittuu muuttolintujen ns. 
pullonkaula-alueille. Hankealueen lähellä sijaitsee yksi tai useampi valtakunnallisesti tär-

keitä muutonaikaisia levähdys- tai ruokailualueita. Hankealueella tai sen vaikutusalueella on 
tärkeä IBA/FINIBA/MAALI-alue. 

 

Taulukko 5-4. Muuttolinnustoon kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  

+ + + + 

Läpimuuttavan linnuston määrä suuri ja se lisääntyy hyvin voimakkaasti. Hanke vaikuttaa 

erittäin positiivisesti lintujen muuttoreitteihin ja edistää erittäin voimakkaasti lintujen liikku-
mista alueella. Positiiviset vaikutukset kohdistuvat erittäin suureen osaan lajin tai useiden 

lajien populaatiosta (joukossa myös uhanalaisia lajeja). Vaikuttaa erittäin suotuisasti lajin 
kannankehitykseen Suomessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja vaikutukset alueellisesti erit-

täin merkittäviä. Suomen kannankehitys vaikuttaa suotuisasti lajin populaatioihin myös laa-
jemmalla alueella. Ei samalla aiheuta välillistä haittaa uhanalaisille lajeille. 

Suuri                
+ + + 

Läpimuuttavan linnuston määrä on suuri tai hyvin suuri ja se lisääntyy voimakkaasti. Hanke 
vaikuttaa positiivisesti lintujen muuttoreitteihin ja edistää voimakkaasti lintujen liikkumista 

alueella. Positiiviset vaikutukset kohdistuvat suureen osaan jonkin lajin tai useiden lajien 
populaatiosta (joukossa myös uhanalaisia lajeja). Vaikuttaa suotuisasti lajin kannankehityk-

seen Suomessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja vaikutukset alueellisesti merkittäviä. Ei sa-
malla aiheuta välillistä haittaa uhanalaisille lajeille. 

Keskisuuri   
+ + 

Läpimuuttavan linnuston määrä on kohtalainen ja se lisääntyy jonkin verran. Hanke vaikut-
taa positiivisesti lintujen muuttoreitteihin ja edistää lintujen liikkumista alueella. Positiiviset 

vaikutukset kohdistuvat melko pieneen osaan tai jonkin/joidenkin lajin/lajien populaatioon. 
Hanke vaikuttaa vähäisesti lajin kannankehitykseen Suomessa pitkällä aikavälillä, ja vaiku-

tukset ovat alueellisesti kohtalaisia. Ei samalla aiheuta välillistä haittaa uhanalaisille lajeille. 
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Pieni         

+ 

Läpimuuttavan linnuston määrä on vähäinen, kohtalainen tai suuri ja se lisääntyy vain vä-
hän. Hanke helpottaa vain vähän lintujen liikkumiseen alueella. Positiiviset vaikutukset koh-

distuvat pieneen osaan lajin populaatiosta. Vaikutuksilla ei ole heikentävää merkitystä lajin 

kannankehitykseen Suomessa, ja alueellisesti positiiviset vaikutukset vähäisiä. 

Ei muutosta Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta muuttolinnustoon. 

Pieni         
- 

Hanke vaikuttaa vain vähän lintujen liikkumiseen alueella ja/tai läpimuuttavan linnuston 

määrä vähenee vain vähän hankkeen seurauksena. Heikentävät vaikutukset kohdistuvat 
pieneen osaan jonkin lajin tai enintään muutaman lajin populaatiosta. Vaikutuksilla ei ole 

merkitystä lajin kannankehitykseen Suomessa, ja alueellisesti negatiiviset vaikutukset vä-
häisiä. 

Keskisuuri 
- - 

Hanke vaikuttaa lintujen muuttoreitteihin ja muuttaa lintujen liikkumista alueella ja /tai lä-
pimuuttavan linnuston määrä vähenee jonkin verran. Heikentävät vaikutukset kohdistuvat 

pieneen osaan jonkin lajin tai enintään muutaman lajin populaatiosta. Enintään vähäisiä 
heikentäviä vaikutuksia lajin kannankehitykseen Suomessa pitkällä aikavälillä, ja alueelli-

sesti vaikutukset enintään kohtalaisia. 

Suuri                  

- - - 

Hanke vaikuttaa voimakkaasti lintujen muuttoreitteihin ja muuttaa lintujen liikkumista alu-

eella ja /tai läpimuuttavan linnuston määrä vähenee. Heikentävät vaikutukset kohdistuvat 
suureen osaan jonkin lajin tai useiden lajien populaatiosta. Vaikutukset heikentävät selvästi 

lajin kannankehitystä Suomessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja vaikutukset alueellisesti 

merkittäviä. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Hanke estää lintujen liikkumisen alueella ja läpimuuttavan linnuston määrä vähenee erittäin 

voimakkaasti. Heikentävät vaikutukset kohdistuvat erittäin suureen osaan jonkin lajin tai 
useiden lajien populaatiosta. Vaikutukset heikentävät erittäin voimakkaasti lajin kannanke-

hitystä Suomessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja alueellisesti vaikutukset erittäin merkit-
täviä. Suomen kannankehitys vaikuttaa heikentävästi lajin populaatioihin myös laajemmalla 

alueella. 
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6. LUONNONSUOJELUALUEET 

Taulukko 6-1. Luonnonsuojelualueiden herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella on maakuntakaavan luonnonsuojelukohde tai METSO-suojelukohde, jonka 

olosuhteet eivät ole edustavia. Suojelualue on vahvasti ihmisen muokkaamaa ympäristöä. 

       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella on Natura-alue, luonnonsuojelualue, suojeluohjelman kohde, maakunta-
kaavan luo-kohde, METSO suojelukohde tai RAMSAR-kosteikko. Luonnonsuojelualue on 

olosuhteiltaan luonnontilaisen kaltainen. 
       

Suuri 

 

Vaikutusalueella on Natura-alue, luonnonsuojelualue, suojeluohjelman kohde METSO suo-

jelukohde ja/tai RAMSAR-kosteikko. Suojelualueen suojeluperusteet ovat kohtalaisen 
herkkiä ympäristön muutokselle. 

       

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueella on Natura-alue, luonnonsuojelualue, suojeluohjelman kohde METSO suo-
jelukohde ja/tai RAMSAR-kosteikko. Suojelualueen suojeluperusteet ovat erityisen herkkiä 

ympäristön muutokselle. 

 

Taulukko 6-2. Luonnonsuojelualeisiin kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Hanke ja siitä aiheutuvat toiminnot vaikuttavat erittäin positiivisesti suojelualueisiin.  

Suuri                
+ + + 

Hanke ja siitä aiheutuvat toiminnot vaikuttavat positiivisesti suojelualueisiin.  

Keskisuuri   
+ + 

Hanke ja siitä aiheutuvat toiminnot vaikuttavat kohtalaisen positiivisesti suojelualueisiin. 

Pieni         
+ 

Hanke ja sen toiminnasta aiheutuvat positiiviset vaikutukset suojelualueille ovat vähäisiä. 

Ei muutosta 
Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta luonnonsuojelualu-
eisiin.  

Pieni         

- 

Suojelualueen suojeluperusteille aiheutuu vähäisiä häiriövaikutuksia tai vaikutukset ovat 

epäsuoria, eivätkä vaikuta kohteen ominaispiirteisiin.  

 
Suojelukohde ei ole luontotyypeiltään luonnontilainen. Paikallisesti vastaavaa aluetta ja 

elinympäristöä on runsaasti. 

Keskisuuri 

- - 

Suojelualueen suojeluperusteille aiheutuu kohtalaisia häiriövaikutuksia. tai vaikutukset ovat 
epäsuoria. Kohteen ominaispiireteet saattavat muuttua.  

 
Suojelukohde on luontotyypeiltään lähes luonnontilainen. Paikallisesti vastaavaa aluetta ja 

elinympäristöä on runsaasti. 

Suuri                  
- - - 

Suojelualueen suojeluperusteille aiheutuu kohtalaisia häiriövaikutuksia ja/tai kasvillisuus-
tyyppeihin kohdistuvia hydrologisia tai pienilmastovaikutuksia. Vaikutukset ovat suoria tai 

epäsuoria. Kohteen ominaispiirteet muuttuvat, mutta osuus koko suojelualueen pinta-alasta 
on pieni. Suojelualueen lajiston elinolosuhteet heikkenevät.  

 
Suojelukohde on luontotyypeiltään edustava ja luonnontilainen. Paikallisesti vastaavaa alu-

etta ja elinympäristöä on vain vähän. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Suojelualueen suojeluperusteille aiheutuu merkittäviä häiriövaikutuksia ja/tai kasvillisuus-

tyyppeihin kohdistuvia hydrologisia tai pienilmastovaikutuksia. Vaikutukset ovat suoria tai 
epäsuoria. Kohteen ominaispiirteet muuttuvat ja osuus koko suojelualueen pinta-alasta on 

merkittävä. Suojelualueen lajiston elinolosuhteet heikkenevät merkittävästi.  
 

Suojelukohde on luontotyypeiltään edustava ja luonnontilainen. Paikallisesti vastaavaa alu-
etta ja elinympäristöä ei ole. 
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7. YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ 

Taulukko 7-1. Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Alue, jolla ei sijaitse häiriintyviä toimintoja tai niitä on vain vähän, esim. alue on teollisuus- 

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

 
Hankealueen kaavoitus on suunnitellun hankkeen mukaista. Vaikutusaluetta ei ole kaavoi-

tettu herkkään maankäyttöön kuten loma-asumiseen, virkistyskäyttöön tai suojeluun ja 
vaikutusalueen kaavoitus ei rajoita suunnitellun hankkeen toimintaa. 

       

Kohtalainen 

 

Alue, jolla on jonkin verran virkistyskohteita ja mahdollisesti maakunnallisesti tai paikalli-
sesti tärkeä maisema-, kulttuuri- tai luontokohteita. Alue, joka on osin rakennettua ja alu-

eella on jonkin verran asutusta. Ennestään rakentamatonalue, johon kohdistuu jonkin ver-
ran melu- tai muita häiriöitä. 

 
Hankealuetta ei ole kaavoitettu tai kaavoitus ei ole täysin suunnitellun hankkeen mukaista, 

mutta muutokset ovat suhteellisen helposti tehtävissä. 
       

Suuri 

 

Alue, jolla sijaitsee häiriintyviä toimintoja suhteessa uusiin toimintoihin, kuten runsaasti 

asutusta ja/tai paljon käytettyjä virkistys- tai matkailukohteita. Hanke- tai vaikutusalueella 
on alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä maisema-, kulttuuri- tai luontokohteita. 

 
Hanke- tai vaikutusalue on kaavoitettu vaikutuksille herkkään maankäyttöön, kuten asumi-

seen, virkistyskäyttöön tai suojeluun. Muutokset kaavaan ovat suuria ja työläitä. 

       

Erittäin suuri 

 

Hanke- tai vaikutusalueella on tiheää asutusta (asuinalueita, kerrostaloalueita) ja runsaasti 
herkkiä kohteita kuten kouluja, päiväkoteja ja hoitolaitoksia. Hanke- tai vaikutusalueella 

on valtakunnallisesti merkittäviä maisema-, kulttuuri- tai luontokohteita, esim. kansallis-
puistoja ja suojelualueita. 

 
Hanke- tai vaikutusalue on kaavoitettu edellä mainitulle vaikutuksille erittäin herkkään 

maankäyttöön. Muutokset kaavaan ovat erittäin suuria ja työläitä. 
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Taulukko 7-2. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Hanke vaikuttaa erittäin myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma toimin-

tojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä ja vaikutus pysyvää. Hanke tu-

keutuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa maankäytölle asetetut tavoitteet. 
 

Muutos mahdollistaa ympäristöön suunniteltujen alueiden ja kaavojen toteuttamisen. Vai-
kutus ulottuu usean maakunnan alueelle tai jopa kansainvälisesti rajat ylittäen. 

Suuri                

+ + + 

Hanke vaikuttaa merkittävän myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma 
toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä ja vaikutus pysyvää. 

Hanke tukeutuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa maankäytölle asetetut ta-
voitteet. 

 
Muutos mahdollistaa ympäristöön suunniteltujen alueiden ja kaavojen toteuttamisen. Vai-

kutus on maakunnallinen. 

Keskisuuri      
+ + 

Hanke vaikuttaa myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma toimintojen 
luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä ja vaikutus pitkäkestoista. Hanke tu-

keutuu pääosin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa pääosin maankäytölle 
asetettuja tavoitteita.  

 
Muutos mahdollistaa ympäristön suunnitelmien ja kaavojen toteuttamisen. Vaikutus on 

kunnallinen tai seudullinen. 

Pieni 

+ 

Hanke vaikuttaa vähäisessä määrin myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen 
tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä, mutta vaikutus 

väliaikaista. Hanke tukeutuu jossain määrin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteut-
taa vähäisessä määrin maankäytölle asetettuja tavoitteita. 

 
Suunnitelma tukee voimassa olevissa kaavoissa osoitetun maankäyttöratkaisun toteutta-

mista tai ei ole kaavojen kanssa ristiriidassa. Muutos mahdollistaa lähiympäristön suunni-
telmien ja kaavojen toteuttamisen. Vaikutus on paikallinen (lähiympäristö) tai kunnallinen. 

Ei muutosta Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön ei muodostu. 

Pieni         

- 

Hanke vaikuttaa vähäisessä määrin haitallisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen 
tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja lyhytkestoista. 

Vaikutus on paikallinen. Muutos estää vähäisessä määrin alueelle tai sen ympäristöön 
suunniteltujen toimintojen toteuttamisen.  

 

Toiminta on linjassa tai poikkeaa jonkin verran lainvoimaisista ja/tai vireillä olevista kaa-
voista. Muutos aiheuttaa pieniä kaavamuutoksia. Vaikutus on paikallinen (lähiympäristö) 

tai kunnallinen. 

Keskisuuri      
- - 

Hanke vaikuttaa haitallisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma toimintojen 
luonne on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja melko pitkäkestoista. Vaikutus on 

kunnallinen. Muutos estää osin alueelle tai sen ympäristöön suunniteltujen toimintojen to-
teuttamisen.   

 
Muutos aiheuttaa yleiskaavan tai yleiskaavamuutoksen laatimista. Vaikutus on kunnallinen 

tai seudullinen. 

Suuri                  

- - - 

Hanke vaikuttaa merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma toimintojen 

luonne on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja pysyvää. Vaikutus on maakunnalli-
nen. Muutos estää alueelle tai sen ympäristöön aikaisemmin suunniteltujen toimintojen to-

teuttamisen.   
 

Muutos edellyttää kaavan laatimista tai muuttamista maakuntakaavatasolla. Vaikutus on 
maakunnallinen. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Hanke vaikuttaa erittäin haitallisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutos estää alueelle tai 

sen ympäristöön aikaisemmin suunniteltujen toimintojen toteuttamisen. Vaikutus ulottuu 
usean maakunnan alueelle tai jopa kansainvälisesti rajat ylittäen.  

 
Muutos edellyttää kaavan laatimista tai muuttamista yleiskaava- ja maakuntakaavatasolla. 

Muutoksen tuoma toimintojen luonne on kielteistä ja pysyvää. Vaikutus ulottuu usean 
maakunnan alueelle tai jopa kansainvälisesti rajat ylittäen. 
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8. ELINKEINO JA PALVELUT 

Taulukko 8-1. Elinkeinoelämän ja palveluiden herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Alueella on vähäisesti elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hankealueen elinkeinot 

ja toimijat eivät ole riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista maa-alueista. 
Alueen elinkeinot eivät ole herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, välke, tärinä, liikenne). 

       

Kohtalainen 

 

Alueella on jonkin verran elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hankealueen elinkei-

not ja toimijat ovat jonkin verran riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista 
maa-alueista. Alueen elinkeinot ovat jossain määrin herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, 

välke, tärinä, liikenne).        

Suuri 

 

Alueella on paljon elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hankealueen elinkeinot ja 
toimijat ovat riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista maa-alueista. 

Alueen elinkeinot ovat herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, välke, tärinä, liikenne). 
       

Erittäin suuri 

 

Alueella on ainutkertaisia elinkeinoelämälle välttämättömiä ominaisuuksia. Hankealueen 
elinkeinot ja toimijat ovat erittäin riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista 

maa-alueista. Alueen elinkeinot ovat erittäin herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, välke, tä-
rinä, liikenne). 

Taulukko 8-2. Elinkeinoelämään ja palveluihin kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Muutokset ovat erittäin laaja-alaisia tai pitkäaikaisia tai pysyviä, palautumattomia. Hanke 
tuo alueelle kokonaan uusia toimintoja, edistää huomattavasti yritysten nykyistä toimintaa 

tai poistaa huomattavia esteitä. Muutokset vastaavat erittäin hyvin elinkeinoelämän esiin 
tuomiin tarpeisiin. Seudun työllisten määrä lisääntyy suuresti, hankkeella on erittäin suuria 

positiivisia vaikutuksia elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai palveluihin. 

Suuri                
+ + + 

Hanke tuo alueelle paljon uutta toimintaa, edistää jonkin verran yritysten nykyistä toimintaa 
tai poistaa jonkin verran esteitä. Muutokset ovat laaja-alaisia tai pitkäaikaisia tai pysyviä, 

hitaasti palautuvia, säännöllisiä tai jatkuvia. Muutokset vastaavat hyvin tarpeisiin elinkei-
noelämän esiin tuomiin tarpeisiin. Seudun työllisten määrä lisääntyy suuresti ja hankkeella 

on suuria positiivisia vaikutuksia lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen 
tai palveluihin. 

Keskisuuri 

+ + 

Hanke tuo alueelle uutta toimintaa, edistää vähän yritysten nykyistä toimintaa tai poistaa 

vähän esteitä. Muutokset ovat kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pidempikestoi-
siakin muutoksia. Vaikutus on osin palautuva tai ajoittainen. Muutokset vastaavat jossain 

määrin elinkeinoelämän esille tuomiin tarpeisiin. Seudun työllisten määrä lisääntyy kohtalai-
sesti ja hankkeella on positiivisia vaikutuksia lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, 

aluetalouteen tai palveluihin. 

Pieni         
+ 

Hanke tukee alueen nykyistä toimintaa. Muutokset ovat suppealla alueella tai lyhytaikaisia. 

Muutokset vastaavat vähäisesti elinkeinoelämän esiin tuomiin tarpeisiin. Seudun työllisten 
määrä lisääntyy hieman eikä hanke vaikuta merkittävästi hankealueen lähiympäristön elin-

keinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai palveluihin. 

Ei muutosta Yritysten toimintaedellytykset sekä alueen työllisyystilanne pysyvät ennallaan. 

Pieni         

- 

Muutokset nykyiseen toimintaan ovat vähäisiä, suppealla alueella tai lyhytaikaisia. Muutok-
set herättävät elinkeinoelämässä vähäisesti ristiriitoja tai huolia. Hanke aiheuttaa pientä vä-

hennystä seudun työllisten määrässä mutta sillä ei ole merkittävää vaikutusta hankealueen 
lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai palveluihin. 

Keskisuuri 
- - 

Hanke voi muuttaa nykyistä toimintaa, mutta ei estä sitä. Muutokset ovat kohtalaisella alu-

eella tai melko pitkäkestoisia. Muutokset aiheuttavat elinkeinoelämässä jonkin verran ristirii-
toja tai huolia. Hanke aiheuttaa kohtalaista vähennystä seudun työllisten määrässä ja sillä 

on kielteinen vaikutus hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen 
tai palveluihin. 

Suuri                  
- - - 

Hanke haittaa nykyistä toimintaa tai aiheuttaa sille esteitä. Muutokset ovat laaja-alaisia tai 

pitkäaikaisia tai pysyviä, hitaasti palautuvia. Muutokset aiheuttavat elinkeinoelämässä paljon 
ristiriitoja tai huolia. Hanke aiheuttaa vähennystä seudun työllisten määrässä ja sillä on 

selvä kielteinen vaikutus hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalou-
teen tai palveluihin. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Hanke haittaa huomattavasti nykyistä toimintaa tai estää sen. Muutokset ovat erittäin laaja-

alaisia tai pysyviä, palautumattomia. Muutokset aiheuttavat elinkeinoelämässä erittäin pal-
jon ristiriitoja tai huolia. Hanke aiheuttaa suurta vähennystä seudun työllisten määrässä ja 

sillä on merkittävä kielteinen vaikutus hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyy-

teen, aluetalouteen tai palveluihin. 
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9. MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ  

Taulukko 9-1. Maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella ei ole mainittavia maisemakohteita, näkymiä tai historiallisia arvoja tai 

kohteet sijaitsevat yli 10 km:n päässä hankealueesta.  
 

Ajallisesti tai tyylillisesti sekä mittakaavaltaan tai rakenteeltaan epäyhtenäisinä rakentuneet 
aluekokonaisuudet. Ympäristö, jossa on ennestään maisemavaurioita. Maisematyypin 

luonne on kumpuileva, maisematilat tai näkymät ovat rajautuvia, jolloin syntyy katvealu-
eita. Vaikutusten kokevien ihmisten määrä on pieni.  

 
Ajallisesti tai tyylillisesti epäyhtenäisinä rakentuneet kulttuuriympäristökohteet tai -alueko-

konaisuudet, joissa on ennestään maisemavaurioita tai häiriöitä. 
       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella on maakunnallisesti tai paikalliseksi luokiteltavia arvokkaita maisema-alu-

eita, kulttuuriympäristöjä, arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0–1 km säteellä hankealu-
eesta tai valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä 

1–2 km säteellä hankealueelta. 
 

Aiemmin haitallisille muutoksille altistuneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai 
pirstoutuneet virkistysalueet, arvokohteet, joissa on teollisuustoimintaa tai suuret liikenne-

määrät. Maisematyypin luonne on kumpuileva, maisematilat tai näkymät ovat rajautuvia, 
jolloin syntyy katvealueita. Maiseman muutoksen sietokyky on kohtalainen. Vaikutusten ko-

kevien ihmisten määrä lähivaikutusalueella on kohtalainen. 
 

Aiemmin muutoksille jossain määrin altistuneet tai osittain pirstoutuneet kulttuuriperintö-
kohteet tai -aluekokonaisuudet. 

       

Suuri 

 

Vaikutusalueella on valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita, kulttuu-
riympäristöjä, arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0–1 km säteellä hankealueesta. Vaiku-

tusalueella on maisemallista arvoa luonto- tai kulttuurimatkailulle.  
 

Maisemaltaan tai käyttötarkoitukseltaan melko alkuperäisinä tai muutoin melko eheinä säi-
lyneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai aluekokonaisuudet, melko yhtenäiset 

viher- tai virkistysalueet tai luontoalueet. Maisematyypin luonne on melko pienipiirteinen, 
maisematiloiltaan avonainen tai vaihteleva, ja mahdollistaa pitkiä näkymiä. Maiseman muu-

toksen sietokyky on huono. Vaikutus kohdistuu lähivaikutusalueella suureen joukkoon ihmi-
siä.  

 
Kohteet, jotka Museovirasto on rekisteröinyt valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetun 

ympäristön kohteiksi. Maisemaltaan tai käyttötarkoituksiltaan enimmäkseen alkuperäisinä 
säilyneet kulttuuriympäristökohteet tai -aluekokonaisuudet. 

       

Erittäin 
suuri 

 

Vaikutusalueella on valtakunnallisesti erittäin arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita, 

kulttuuriympäristöjä, arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0–2 km säteellä hankealueesta. 
Vaikutusalueella on maisemallisesti erittäin suuri arvo luonto- tai kulttuurimatkailulle. 

 
Maisemaltaan tai käyttötarkoitukseltaan alkuperäisinä, ja muutoin eheinä säilyneet mai-

sema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai aluekokonaisuudet, yhtenäiset viher- tai virkis-
tysalueet tai luontoalueet. Maisematyypin luonne on pienipiirteinen, maisematiloiltaan avoin 

tai vaihteleva, ja mahdollistaa hyvin pitkiä näkymiä. Vaikutus kohdistuu lähivaikutusalueella 
hyvin suureen joukkoon ihmisiä.  

 
Laaja-alaiset tai erityisen arvokkaat kohteet, jotka Museovirasto on rekisteröinyt valtakun-

nallisesti merkittävät rakennetun ympäristön kohteiksi. Maisemaltaan tai käyttötarkoituksil-
taan alkuperäisinä säilyneet kulttuuriympäristökohteet tai -aluekokonaisuudet. 
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Taulukko 9-2. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  

+ + + + 

Muutos vaikuttaa erittäin paljon maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden omi-

naispirteiden säilymisen mahdollisuuksiin huomattavasti parantavasti. Muutoksen myötä 

maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen koettu käyttö tai kokemus muuttuu 
erittäin selvästi myönteiseen suuntaan. 

Suuri                
+ + + 

Muutos näkyy maisemassa laajalle alueelle. Muutos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman 

tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispirteiden säilymisen mahdollisuuksiin pa-
rantavasti. Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen koettu 

käyttö muuttuu selvästi myönteiseen suuntaan. 

Keskisuuri 

+ + 

Muutos näkyy välitöntä lähiympäristöä laajemmin. Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuu-
riympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin jonkin verran 

parantavasti. Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu osittain niin, että alueen käyttö 
ja kokemus alueesta muuttuu myönteiseen suuntaan. 

Pieni 

+ 

Muutos näkyy vain välittömään lähiympäristöön. Muutos vaikuttaa vähäisessä määrin mai-
seman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdolli-

suuksiin parantavasti. Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia 
muutoksia. Alueen käyttö tai kokemus alueesta ei muutu. 

Ei muutosta 
Ei muutosta visuaaliseen maisemakuvaan tai kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilymi-
seen. 

Pieni 

- 

Muutos näkyy vain välittömään lähiympäristöön. Muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuu-
riympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentä-

västi. Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia muutoksia. Alueen 
käyttö tai kokemus alueesta ei muutu. 

Keskisuuri 

- - 

Muutos näkyy välitöntä lähiympäristöä laajemmin. Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuu-
riympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin jonkin verran 

heikentävästi. Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu osittain niin, että alueen käyttö 
ja kokemus alueesta muuttuu kielteiseen suuntaan. 

Suuri                  
- - - 

Muutos näkyy maisemassa laajalle alueelle. Muutos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman 

tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispirteiden säilymisen mahdollisuuksiin hei-
kentävästi. Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen nykyi-

nen myönteiseksi koettu käyttö muuttuu selvästi kielteiseen suuntaan. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Muutos näkyy maisemassa laajalle alueelle. Muutos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman 
tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispirteiden säilymisen mahdollisuuksiin hei-

kentävästi. Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen nykyi-
nen myönteiseksi koettu käyttö muuttuu selvästi kielteiseen suuntaan. 
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10. MUINAISJÄÄNNÖKSET 

Taulukko 10-1. Muinaisjäännösten herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Hankealueella ei esiinny maisema-arvoiltaan merkittäviä kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kiin-

teän muinaisjäännöksen etäisyys tuulivoimaloihin on yli 300 metriä ja uuteen / 
parannettavaan tiestöön, maakaapeleihin ja voimalinjoihin yli 50 metriä. 

 
 

     

Kohtalainen 

 

Hankealueella ei esiinny maisema-arvoiltaan merkittäviä kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kiin-

teän muinaisjäännöksen etäisyys tuulivoimaloihin on 200–300 metriä ja uuteen / paran-
nettavaan tiestöön, maakaapeleihin ja voimalinjoihin 30–50 metriä. 

 
 

     

Suuri 

 

Hankealueella esiintyy maisema-arvoiltaan merkittäviä kiinteitä muinaisjäännöksiä tuuli-
voimaloiden näkyvyysalueella tai 200–300 m etäisyydellä tuulivoimalasta. Muiden kiintei-

den muinaisjäännösten etäisyys tuulivoimaloihin on 100–200 metriä ja uuteen / parannet-
tavaan tiestöön, maakaapeleihin ja voimalinjoihin 20–30 metriä. 

 
 

     

Erittäin suuri 

 

Hankealueella esiintyy maisema-arvoiltaan merkittäviä kiinteitä muinaisjäännöksiä tuuli-
voimaloiden näkyvyysalueella tai alle 200 m etäisyydellä tuulivoimalasta. Muiden kiintei-

den muinaisjäännösten etäisyys tuulivoimaloihin on 0–100 metriä ja uuteen / parannetta-
vaan tiestöön, maakaapeleihin ja voimalinjoihin 0–20 metriä. 

 

Taulukko 10-2.Muinaisjäännöksiin kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  

+ + + + 

Hankkeen myötä tehtyjen inventointien vuoksi alueelta löytyy merkittävä määrä ja/ tai ar-
voltaan erityisen merkittäviä uusia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Arkeologisen kulttuuriperin-

nön ominaispiirteiden säilyminen ei vaarannu hankkeen myötä. 

Suuri                

+ + + 

Hankkeen myötä tehtyjen inventointien vuoksi alueelta löytyy suuri määrä uusia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä. Arkeologisen kulttuuriperinnön ominaispiirteiden säilyminen ei vaarannu 

hankkeen myötä. 

Keskisuuri   

+ + 

Hankkeen myötä tehtyjen inventointien vuoksi alueelta löytyy uusia kiinteitä muinaisjään-
nöksiä. Arkeologisen kulttuuriperinnön ominaispiirteiden säilyminen ei vaarannu hankkeen 

myötä. 

Pieni       
+ 

Hankkeen myötä alueella on tehty arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi. Arkeologisen 
kulttuuriperinnön ominaispiirteiden säilyminen ei vaarannu hankkeen myötä. 

Ei muutosta 
Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta muinaisjäännöksiin 

tai muuhun arkeologiseen kulttuuriperintöön.  

Pieni         

- 

Hankkeen aiheuttama maiseman muutos saattaa näkyä muinaisjäännöksen alueelle, mutta 

kohteen kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilyminen ei vaarannu. 

Keskisuuri      

- - 

Hankkeen aiheuttama maiseman muutos näkyy muinaisjäännöksen alueelle, jolloin ympä-
röivän maiseman luonne muuttuu, mutta kohteen kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säi-

lyminen ei vaarannu oleellisesti. 

Suuri                  
- - - 

Hankkeen aiheuttama maiseman muutos näkyy muinaisjäännöksen alueelle ja vaikuttaa 
kohteen kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymiseen. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Hanke aiheuttaa kiinteän muinaisjäännöksen tuhoutumisen. 
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11. LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN 

Taulukko 11-1. Luonnonvarojen hyödyntämisen herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Alueen luonnonvarojen hyödyntäminen on vähäistä. Käytännössä luonnonvarojen hyödyn-

täminen on epäsäännöllistä jokamiehen oikeudella tapahtuvaa marjastusta, sienestystä tai  
vastaavaa toimintaa. 

       

Kohtalainen 

 

Alueen luonnonvarojen hyödyntäminen on kohtalaista. Käytännössä luonnonvarojen hyö-
dyntäminen on säännöllistä jokamiehen oikeudella tapahtuvaa marjastusta, sienestystä  

tai vastaavaa toimintaa, minkä lisäksi alueella metsästetään säännöllisesti. 
 

      

Suuri 

 

Alueen luonnonvarojen hyödyntäminen on suurta. Säännöllisen marjastuksen, sienestyk-

sen sekä metsästyksen lisäksi alueella harjoitetaan metsätaloutta tai siellä on yksittäisiä 
viljelyksiä tai soranottopaikkoja. 

 
      

Erittäin suuri 

 

Alueen luonnonvarojen hyödyntäminen on erittäin suurta. Alueella on laajoja viljelyksiä,  

soranottopaikkoja, muuta kiviainesten louhintaa tai aluetta käytetään tuotantoeläinten lai-
dunmaana. 

 

Taulukko 11-2. Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Hanke lisää tai parantaa merkittävästi luonnonvaroja, niiden käyttöä tai hyödyntämistä. 

Hanke edistää huomattavan paljon tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyödyntää luon-
nonvaroja ottamalla huomioon uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ja luonnonvarojen re-

surssitehokas käyttö.  

Suuri                

+ + + 

Hanke lisää tai parantaa merkittävästi luonnonvaroja, niiden käyttöä tai hyödyntämistä. 
Hankkeen ansiosta edistetään huomattavasti tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyö-

dyntää luonnonvaroja ottamalla huomioon uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ja luonnon-
varojen resurssitehokas käyttö. 

Keskisuuri 
+ + 

Hanke vaikuttaa myönteisesti luonnonvaroihin tai helpottaa luonnonvarojen käyttöä tai 

hyödyntämistä. Hankkeen ansioista edistetään vähän tulevien sukupolvien mahdollisuuksia 
hyödyntää luonnonvaroja ottamalla huomioon uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ja luon-

nonvarojen resurssitehokas käyttö. 

Pieni         
+ 

Hanke vaikutta vähän, mutta myönteisesti luonnonvaroihin tai helpottaa hieman luonnon-

varojen käyttöä tai hyödyntämistä. Hankkeen ansiosta edistetään vähän tulevien sukupol-
vien mahdollisuuksia hyödyntää luonnonvaroja ottamalla huomioon uusiutuvien luonnon-

varojen käyttö ja luonnonvarojen resurssitehokas käyttö. 

Ei muutosta 
Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta luonnonvarojen 
hyödyntämiseen.  

Pieni         
- 

Hankkeesta koituu haittaa vähissä määrin luonnonvaroihin tai se vaikeuttaa vähän luon-

nonvarojen käyttöön ja niiden hyödyntämiseen. Hanke vaikuttaa vähissä määrin tulevien 
sukupolvien mahdollisuuksiin hyödyntää luonnonvaroja esimerkiksi vaarantamalla luon-

nonvarojen uusiutumisen tai tuhlaamalla resurssitehottomasti luonnonvaroja.  

Keskisuuri 

- - 

Hankkeesta koituu haittaa luonnonvaroihin tai se vaikeuttaa luonnonvarojen käyttöä ja nii-
den hyödyntämistä. Hanke vaikuttaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin hyödyntää 

luonnonvaroja esimerkiksi vaarantamalla luonnonvarojen uusiutumisen tai tuhlaamalla re-
surssitehottomasti luonnonvaroja. 

Suuri                  

- - - 

Hanke vaikuttaa kielteisesti luonnonvarojen käyttöön tai niiden hyödyntämiseen. Hanke 
vaikuttaa huomattavasti tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin hyödyntää luonnonvaroja 

esimerkiksi vaarantamalla luonnonvarojen uusiutumisen tai tuhlaamalla resurssitehotto-
masti luonnonvaroja. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Hanke vaikuttaa erittäin kielteisesti luonnonvarojen käyttöön tai niiden hyödyntämiseen. 

Hanke vaikuttaa erittäin paljon tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin hyödyntää luonnon-
varoja esimerkiksi vaarantamalla luonnonvarojen uusiutumisen tai tuhlaamalla resurssite-

hottomasti luonnonvaroja. 
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12. LIIKENNE 

Taulukko 12-1. Liikenteen herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Tie ei ole paikallisesti tärkeä tie. Raskaan liikenteen nykyinen osuus ja nykyiset liikenne-

määrät ovat vähäisiä. Liikenneyhteyksien läheisyydessä ei sijaitse herkkiä häiriintyviä 
kohteita kuten kouluja, päiväkoteja tai loma-asuntoja. Lisäliikenteellä ei olisi ollenkaan 

merkitystä tai olisi vain pieni merkitys alueelle.  
       

Kohtalainen 

 

Tie on paikallisesti tärkeä tie. Raksaan liikenteen osuus ja nykyiset liikennemäärät ovat 
kohtalaisia. Liikenneyhteyksien läheisyydessä jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten 

kouluja, päiväkoteja ja loma-asuntoja. Lisäliikenteellä olisi kohtalainen vaikutus alueelle. 
       

Suuri 

 

Tie on maakunnallisesti tärkeä tie. Raksaan liikenteen osuus ja nykyiset liikennemäärät 

ovat suuria. Liikenneyhteyksien läheisyydessä melko paljon herkkiä häiriintyviä kohteita, 
kuten kouluja, päiväkoteja ja loma-asuntoja. Lisäliikenteellä olisi suuri vaikutus alueelle. 

       

Erittäin suuri 

 

Tie on valtakunnallisesti tärkeä pitkämatkaisen liikenteen reitti. Raksaan liikenteen osuus 
ja nykyiset liikennemäärät ovat hyvin suuria. Liikenneyhteyksien läheisyydessä runsaasti 

herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja ja loma-asuntoja. Lisäliikenteellä 

olisi erittäin suuri vaikutus alueelle. 

 

Taulukko 12-2. Liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  

+ + + + 

Liikennemäärien tai -olojen muutos on hyvin suurta, ja vaikutukset ovat pysyviä. Liikenne-
järjestelyt parantavat erittäin laajalla alueella liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta 

tai jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita erittäin paljon. 

Suuri  

+ + + 

Liikennemäärien tai -olojen muutos on suurta, ja vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Liikenne-

järjestelyt parantavat laajalla alueella liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta tai jalan-
kulun ja pyöräilyn olosuhteita paljon.  

Keskisuuri  

+ + 

Liikennemäärien tai -olojen muutos on kohtalaista ja vaikutus on pitkäaikainen, mutta pa-

lautuva. Liikennejärjestelyt parantavat paikallisesti liikenneturvallisuutta, liikenteen suju-
vuutta tai jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita jonkin verran. 

Pieni 

+ 

Liikennemäärien tai -olojen muutos on vähäistä ja vaikutuksen kesto lyhytaikainen. Liiken-

nejärjestelyt parantavat lähialueen liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta tai jalanku-
lun ja pyöräilyn olosuhteita vain vähän. 

Ei muutosta 
Liikennejärjestelyillä ei ole vaikutusta liikkumisen turvallisuuteen, sujuvuuteen tai liiken-
neyhteyksiin. 

Pieni 
- 

Hankkeen aiheuttamien liikennemäärien tai -olojen muutokset ovat vähäisiä ja vaikutuksien 

kesto lyhytaikainen. Liikennejärjestelyt heikentävät lähialueen liikenneturvallisuutta, liiken-
teen sujuvuutta tai jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita vähän. 

Keskisuuri  

- - 

Hankkeen aiheuttamien liikennemäärien tai -olojen muutokset ovat kohtalaisia ja vaikutuk-

set pitkäaikaisia, mutta palautuvia. Liikennejärjestelyt heikentävät paikallisesti liikennetur-

vallisuutta, liikenteen sujuvuutta tai jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita jonkin verran. 

Suuri  

- - - 

Hankkeen aiheuttamien liikennemäärien tai -olojen muutokset ovat suuria ja vaikutukset 
pitkäkestoisia. Liikennejärjestelyt heikentävät laajalla alueella liikenneturvallisuutta, liiken-

teen sujuvuutta tai jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita paljon. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Hankkeen aiheuttamien liikennemäärien tai -olojen muutokset ovat hyvin suuria, ja vaiku-

tukset ovat pysyviä. Liikennejärjestelyt heikentävät erittäin laajalla alueella liikenneturvalli-
suutta, liikenteen sujuvuutta tai jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita erittäin paljon.  
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13. MELU  

Taulukko 13-1. Ympäristön herkkyyden kriteerit meluvaikutuksille. 

Vähäinen  

Alueella on paljon melua synnyttävää toimintaa tai alue on muutoin melun vaikutusalu-
eella, melutaso ylittää ohjearvon. Alueella ei ole melulle herkkiä kohteita kuten asutusta, 

loma-asuntoja, kouluja tai päiväkoteja tai luonnonsuojelualueita eikä alue ole virkistyskäy-
tössä. 

       

Kohtalainen  
Alueella on jonkin verran melua synnyttävää toimintaa tai alue on muutoin melun vaiku-

tusalueella. Alueella on jonkin verran asutusta, mutta ei melulle erityisen herkkiä kohteita 
kuten kouluja ja päiväkoteja eikä aluetta käytetä virkistäytymiseen. 

       

Suuri  
Alueella on vain vähän melua synnyttävää toimintaa eikä alue ole muualta tulevan melun 
vaikutusalueella. Alueella on melko paljon asutusta tai loma-asuntoja sekä melulle erityi-

sen herkkiä kohteita kuten kouluja, ja päiväkoteja tai aluetta käytetään virkistäytymiseen. 
       

Erittäin suuri  
Alueella ei ole nykyisin melua synnyttävää toimintaa ja alue on melko hiljainen. Alueella on 

runsaasti asutusta ja loma-asuntoja sekä melulle erityisen herkkiä kohteita kuten kouluja 
ja päiväkoteja. Alue on tärkeä virkistyskäytössä. 

 

Taulukko 13-2. Meluvaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  

+ + + + 

Hankkeen aiheuttama alentuma melutasossa on erittäin suuri (>10 dB). Hanke pienentää 
merkittävästi melutasoja ympäristössä tai hankkeen ansiosta melutaso alenee häiriintyvissä 

kohteissa paljon ohje- tai raja-arvojen alle. Erittäin suuri määrä asukkaita saadaan suojat-
tua ohjearvojen alle. 

Suuri                

+ + + 

Hankkeen aiheuttama alentuma melutasossa on suuri. Hanke pienentää merkittävästi melu-
tasoja ympäristössä tai hankkeen ansiosta melutaso alenee häiriintyvissä kohteissa ohje- 

tai raja-arvojen tasalle tai alle. Suuri määrä asukkaita saadaan suojattua melulta ohjearvo-
jen alle. 

Keskisuuri   

+ + 

Hanke alentaa melutasoja ympäristössä jonkin verran eli hankkeen aiheuttama myönteinen 
muutos melutasossa on kohtalainen. Jonkin verran asukkaita saadaan suojattua melulta oh-

jearvojen alle. 

Pieni       

+ 
Hankkeen aiheuttama melutason aleneminen on vähäinen tai olematon. 

Ei muutosta Ei vaikutusta melutasoon. 

Pieni         
- 

Hankkeen aiheuttama melutason kasvu on vähäinen tai olematon. Hanke ei aiheuta meluta-
son ohje- tai raja-arvojen ylittymistä. 

Keskisuuri      

- - 

Hankkeen aiheuttama melutason kasvu on kohtalainen, eikä hanke aiheuta melutason ohje- 
tai raja-arvojen ylittymistä tai hankkeen aiheuttama kasvu melutasossa on pieni. Hanke 

saattaa kuitenkin aiheuttaa melutason ohjearvojen ylittymisen lievästi. Ohjearvot ylittävän 
melun alueille sijoittuvien asukkaiden määrä kasvaa jonkin verran. 

Suuri                  
- - - 

Hankkeen aiheuttama melutason kasvu on suuri. Hanke aiheuttaa melutason ohje- tai raja-

arvojen ylittymisen. Ohjearvot ylittävän melun alueille sijoittuvien asukkaiden määrä kas-
vaa paljon. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Hankkeen aiheuttama melutason kasvu on erittäin suuri. Hanke aiheuttaa melutason ohje- 

tai raja-arvojen hyvin suuren ylittymisen (>10 dB). Ohjearvot ylittävän melun alueille sijoit-
tuvien asukkaiden määrä kasvaa erittäin paljon. 
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14. VÄLKE 

Taulukko 14-1. Ympäristön herkkyyden kriteerit välkevaikutuksille. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella ei sijaitse välkkeestä häiriintyviä luonnonsuojelu- tai kulttuuriympäristö-
kohteita. Alueella sijaitsee vähäisesti vakituista asutusta ja loma-asutusta, virkistyskäyt-

töä tai muita häiriöille herkkiä toimintoja. Vaikutusalueelle ei ole suunnitteilla uusia välk-
keelle herkkiä kohteita. Vaikutusalueella ei sijaitse virkistysalueita. 

       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella ei sijaitse tärkeitä välkkeestä häiriintyviä luonnonsuojelu- tai kulttuu-
riympäristökohteita. Alueella sijaitsee jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten haja-asu-

tusta tai pieniä asuinryhmiä ja loma-asutusta. Virkistysarvot eivät ole herkkiä välkkeelle. 
       

Suuri 

 

Vaikutusalueella sijaitsee herkkiä välkkeestä häiriintyviä kohteita, kuten luonnonsuojelu- 

tai kulttuuriympäristökohteita. Alueella sijaitsee välkkeestä häiriintyviä vakituisia tai 
loma-asuntoja, kouluja ja virkistyskohteita jne. Vaikutusalueella sijaitsee virkistysalueita, 

joiden virkistysarvot ovat herkkiä välkkeelle. 
       

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueella sijaitsee runsaasti herkkiä välkkeestä häiriintyviä kohteita, kuten luon-

nonsuojelu- tai kulttuuriympäristökohteita. Alueella sijaitsee myös välkkeestä häiriintyviä 

vakituisia tai loma-asuntoja, kouluja ja virkistyskohteita jne. Vaikutusalueella sijaitsee 

virkistysalueita, joiden virkistysarvot ovat erittäin herkkiä välkkeelle. 

 

Taulukko 14-2. Välkevaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Hanke vähentää erittäin paljon alueen välkevaikutuksia. 

Suuri                

+ + + 
Hanke vähentää paljon alueen välkevaikutuksia. 

Keskisuuri   

+ + 
Hanke vähentää kohtalaisen paljon alueen välkevaikutuksia. 

Pieni       
+ 

Hanke vähentää vähän alueen välkevaikutuksia. 

Ei muutosta Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa varjostus- tai välkevaikutusta. 

Pieni         

- 

Toiminnan aiheuttamat välkemäärät ovat vähäisiä. Välkettä ei esiinny lainkaan tai välkettä 

esiintyy häiriintyvissä kohteissa alle 8 tuntia vuodessa (Real Case). 

Keskisuuri      
- - 

Toiminnan aiheuttamat välkemäärät ovat kohtalaisia. Välkettä esiintyy häiriintyvissä koh-
teissa noin 8–10 tuntia vuodessa (real case). 

Suuri                  

- - - 

Toiminnan aiheuttamat välkemäärät ovat suuria. Välkettä esiintyy häiriintyvissä kohteissa 

10–20 tuntia vuodessa (real case). 

Erittäin suuri 

- - - -  

Toiminnan aiheuttamat välkemäärät ovat erittäin suuria. Välkettä esiintyy häiriintyvissä 

kohteissa yli 20 tuntia vuodessa (real case). 
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15. ILMANLAATU 

Taulukko 15-1. Ympäristön herkkyyden kriteerit ilmanlaatuvaikutuksille. 

Vähäinen 
 

Vain vähän häiriintyviä kohteita kuten asutusta, ei herkkiä kohteita kuten kouluja ja 
päiväkoteja. Pitoisuudet vähäisiä ja runsaskaan päästöjen lisäys ei ylitä raja-arvoja. 

       

Kohtalainen 

 

Jonkin verran häiriintyviä kohteita (esim. liike- ja toimistotiloja tai väljää asutusta), tai 

yksittäisiä herkkiä kohteita kuten päiväkoteja tai kouluja. Ei erityisen herkkiä kohteita kuten 
sairaaloita. Pitoisuudet vielä selvästi alle sallittuja raja-arvoja ja vasta kohtuullisen suuri 

lisäys saisi arvot raja-arvoihin. 
       

Suuri 

 

Paljon häiriintyviä kohteita, kuten asutusta, tai jonkin verran herkkiä kohteita kuten 
päiväkoteja, kouluja tai yksittäisiä erityisen herkkiä kohteita kuten sairaaloita. Pitoisuudet 

melko lähellä sallittuja raja-arvoja ja melko pieni lisäys saisi arvot raja-arvoihin. 
       

Erittäin suuri 

 

Hyvin paljon häiriintyviä kohteita, kuten asutusta, tai paljon herkkiä kohteita kuten päivä-
koteja, kouluja tai joitakin erityisen herkkiä kohteita kuten sairaaloita. Pitoisuudet jo sallit-

tujen rajoilla ja vähäinenkin lisäys aiheuttaisi heti raja-arvojen ylityksen 

 

Taulukko 15-2. Ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  

+ + + + 
Ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt vähenevät hyvin paljon. 

Suuri                

+ + + 
Ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt vähenevät melko paljon. 

Keskisuuri   
+ + 

Ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt vähenevät kohtalaisesti. 

Pieni       
+ 

Ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt vähenevät vähän. 

Ei muutosta Ei muutoksia ilmapäästöihin. 

Pieni         

- 
Ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt nousevat vähän tai ovat pitoisuudeltaan pieniä.  

Keskisuuri      
- - 

Ilmanlaatuun vaikuttavat pitoisuudet nousevat kohtalaisesti tai ovat kohtalaisia. 

Suuri                  
- - - 

Ilmanlaatuun vaikuttavat pitoisuudet nousevat selvästi tai ovat melko korkeita. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Ilmanlaatuun vaikuttavat pitoisuudet nousevat hyvin selvästi tai ovat hyvin korkeita. 
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16. ILMASTO  

Taulukko 16-1. Ympäristön herkkyyden kriteerit ilmaston osalta. 

Vähäinen 
 

Päästöjen rajoittamiselle ei ole asetettu tavoitteita tai kynnysarvoja, eikä päästöjen vä-
hentämisestä ole säädetty laissa.  

       

Kohtalainen 

 

Päästöjen vähentämisestä ei ole säädetty laissa, mutta päästöjen rajoittamiseksi on ase-
tettu tavoitteita tai kynnysarvoja. 

       

Suuri 

 

Kansainvälinen tai kansallinen lainsäädäntö velvoittaa vähentämään kasvihuonekaasu-

päästöjä. 
       

Erittäin suuri 

 

Kansainvälinen tai kansallinen lainsäädäntö velvoittaa vähentämään kasvihuonekaasu-
päästöjä lyhyellä aikataululla 

 

Taulukko 16-2. Ilmastoon kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Hanke edesauttaa valtakunnallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden 
saavuttamista. 

Suuri                
+ + + 

Hanke edesauttaa alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavut-
tamista. 

Keskisuuri   
+ + 

Hanke edesauttaa selvästi paikallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden 
saavuttamista. 

Pieni       

+ 

Hanke edesauttaa paikallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavut-

tamista vähäisessä määrin 

Ei muutosta Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta. 

Pieni         
- 

Hanke vaikeuttaa paikallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavutta-
mista vähäisessä määrin. 

Keskisuuri      
- - 

Hanke vaikeuttaa selvästi paikallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden 
saavuttamista. 

Suuri                  
- - - 

Hanke vaikeuttaa alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavutta-
mista. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Hanke vaikeuttaa valtakunnallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden 

saavuttamista. 
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17. ELINOLOT JA VIIHTYVYYS 

Taulukko 17-1. Ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Hankealueen lähistöllä ei esiinny potentiaalisia haitankärsijöitä, eikä herkkiä häiriintyviä 

kohteita (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Lähistöllä ei esiinny harrastus- tai virkis-
tyskäyttöarvoa, eikä alue ole olennainen osa viherverkkoa. Alueella paljon ympäristöhäiri-

öitä (melu, pöly, haju, liikenne).  
 

Ympäristön muutostila on jatkuva ja hanke herättää vähän tai ei lainkaan ristiriitoja, 

huolta tai toiveita. Yhteisön sopeutumiskyky on hyvä. Alueella ei ole erityisiä kulttuurisia, 
maisemallisia tai elinkeinoelämällä välttämättömiä ominaisuuksia. Hankkeella ei ole ristirii-

taisia intressejä esim. matkailun tai muun elinkeinoelämän kanssa. 
       

Kohtalainen 

 

Potentiaalisia haitankärsijöitä jonkin verran. Lähellä jonkin verran häiriintyviä kohteita 
(koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Jonkin verran harrastus- ja virkistyskäyttöarvoa, 

liittyy tiiviisti viherverkkoon. Alueella vähän ympäristöhäiriöitä (melu, pöly, haju, liikenne) 
aiheuttavia toimintoja. 

 
Ympäristön muutostila on ajoittaista ja hanke herättää jonkin verran ristiriitoja, huolta tai 

toiveita. Yhteisön sopeutumiskyky on kohtuullinen. Alueella on joitakin kulttuurisia, maise-
mallisia tai elinkeinoelämälle hyödyllisiä ominaisuuksia. Hankkeella ei ole merkittävästi ris-

tiriitaisia intressejä matkailun tai muun elinkeinoelämän kanssa. 
       

Suuri 

 

Paljon potentiaalisia haitankärsijöitä. Lähellä on runsaasti herkkiä häiriintyviä kohteita 

(koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Merkittävä harrastus- tai virkistyskäyttöarvo, 
olennainen osa viherverkkoa. Alueella ei lainkaan ympäristöhäiriöitä (melu, pöly, haju, lii-

kenne) aiheuttavia toimintoja.  
 

Ympäristö on melko rauhallinen ja säilynyt pitkään muuttumattomana. Hanke herättää ris-
tiriitoja, yleistä huolta tai toiveita. Yhteisön sopeutumiskyky on kohtalainen. Alueella on 

ainutkertaisia kulttuurisia, maisemallisia tai elinkeinoelämälle välttämättömiä ominaisuuk-
sia. Hankkeella on esim. matkailun tai muun elinkeinoelämän kanssa ristiriitaisia intres-

sejä. 
       

Erittäin suuri 

 

Erittäin paljon potentiaalisia haitankärsijöitä. Lähellä on runsaasti herkkiä häiriintyviä koh-
teita (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Merkittävä harrastus- tai virkistyskäyttöarvo, 

olennainen osa viherverkkoa. Alueella ei lainkaan ympäristöhäiriöitä (melu, pöly, haju, lii-
kenne) aiheuttavia toimintoja.  

 
Ympäristö on rauhallinen ja säilynyt pitkään muuttumattomana. Hanke herättää paljon ris-

tiriitoja, yleistä huolta tai toiveita. Yhteisön sopeutumiskyky on heikko. Alueella on ainut-
kertaisia kulttuurisia, maisemallisia tai elinkeinoelämälle välttämättömiä ominaisuuksia. 

Hankkeella on esim. matkailun tai muun elinkeinoelämän kanssa ristiriitaisia intressejä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ympäristövaikutusten arviointikriteerit 

 

26/18 

Taulukko 17-2. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  

+ + + + 

Myönteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) parantavat erittäin paljon asumista 

ja liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat hyvin tärkeäksi koettuihin 
asioihin. Muutokset ovat erittäin laaja-alaisia tai erittäin pitkäaikaisia tai pysyviä, palautu-

mattomia. Muutokset tuovat alueelle kokonaan uusia toimintoja, edistävät totuttuja tapoja 
tai poistavat huomattavia esteitä. Muutokset lisäävät selvästi yhteisöllisyyttä tai vähentävät 

eriarvoistumista. 

Suuri                
+ + + 

Myönteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) parantavat selvästi asumista ja liik-
kumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat tärkeiksi koettuihin asioihin. 

Muutokset ovat laaja-alaisia tai pitkäaikaisia tai pysyviä, hitaasti palautuvia, säännöllisiä tai 
jatkuvia. Muutokset tuovat alueelle uutta toimintaa, edistävät jonkin verran totuttuja toi-

mintoja tai poistavat esteitä. Muutokset lisäävät yhteisöllisyyttä tai vähentävät eriarvoistu-

mista. 

Keskisuuri   
+ + 

Myönteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) parantavat kohtalaisesti asumista ja 
liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä. Muutokset ovat kohtalaisella alueella. Ne saat-

tavat aiheuttaa pidempikestoisiakin muutoksia. Vaikutus on osin palautuva tai ajoittainen. 
Muutokset edistävät vähän totuttuja toimintoja alueella tai mahdollistavat uusia tapoja tai 

toimintoja. Muutokset lisäävät yhteisöllisyyttä tai vähentävät eriarvoistumista jonkin verran. 

Pieni       

+ 

Myönteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) parantavat vähäisesti asumista ja 

liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat vähemmän tärkeäksi koettuihin 
asioihin. Muutokset ovat suppealla alueella ja lyhytaikaisia. Tilanne palautuu ennalleen, kun 

vaikutus lakkaa. Muutokset eivät heikennä totuttuja tapoja tai toimintoja. Muutokset eivät 
lisää yhteisöllisyyttä tai aiheuta eriarvoistumista. 

Ei muutosta Asuin- ja elinympäristö pysyvät ennallaan 

Pieni         
- 

Kielteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) haittaavat vähäisesti asumista ja liik-
kumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat vähemmän tärkeäksi koettuihin 

asioihin. Muutokset ovat suppealla alueella ja lyhytaikaisia. Tilanne palautuu ennalleen, kun 
vaikutus lakkaa. Vähäisiä kielteisiä muutoksia totuttuihin tapoihin tai toimintoihin. Hanke 

herättää vähäisesti ristiriitoja tai huolia. Muutokset eivät vielä vähennä yhteisöllisyyttä tai 
aiheuta eriarvoistumista. 

Keskisuuri      
- - 

Kielteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) haittaavat jonkin verran asumista ja 
liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä. Muutokset ovat kohtalaisella alueella. Ne saat-

tavat aiheuttaa pitkäkestoisiakin muutoksia. Vaikutus on osin palautuva tai ajoittainen. To-
tutut tavat tai reitit voivat muuttua tai pidentyä, mutta muutokset eivät estä toimintoja.  

Hanke herättää jonkin verran ristiriitoja tai huolia. Muutokset vähentävät yhteisöllisyyttä 
jonkin verran tai aiheuttavat vähän eriarvoistumista. 

Suuri                  

- - - 

Kielteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) haittaavat selvästi asumista ja liikku-

mista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat tärkeiksi koettuihin asioihin. 
Kielteiset muutokset ovat laaja-alaisia tai pitkäaikaisia tai pysyviä, hitaasti palautuvia, 

säännöllisiä tai jatkuvia. Muutokset haittaavat totuttuja toimintoja tai aiheuttavat estevai-
kutusta. Hanke herättää paljon ristiriitoja ja yleistä huolta. Muutokset vähentävät yhteisölli-

syyttä tai aiheuttavat eriarvoistumista. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Kielteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) haittaavat erittäin paljon asumista ja 

liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat hyvin tärkeäksi koettuihin asioi-
hin. Kielteiset muutokset ovat erittäin laaja-alaisia tai erittäin pitkäaikaisia tai pysyviä, pa-

lautumattomia. Muutokset estävät totuttuja toimintoja tai aiheuttavat huomattavaa estevai-
kutusta. Hanke herättää erittäin paljon ristiriitoja ja yleistä huolta. Muutokset vähentävät 

selvästi yhteisöllisyyttä tai aiheuttavat selvästi eriarvoistumista. 
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Taulukko 17-3. Metsästyksen herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Aluetta käytetään metsästykseen yksittäisten yksityisten henkilöiden toimesta. Metsästys-

seuran metsästysalueista sijoittuu pieniä osia tuulivoima-alueelle. Alueella on vähäinen 

merkitys riistaelinympäristönä ja metsästysmaastona. 
       

Kohtalainen 

 

Metsästysseuran metsästysalueita sijoittuu alle 5 prosenttia koko metsästysalueesta tuuli-

voima-alueelle. Kohtalainen osuus metsästysseuran metsästysalueista sijoittuu tuulivoima-
alueelle. Alueella on kohtalainen merkitys riistaelinympäristönä ja metsästysmaastona. 

       

Suuri 

 

Metsästysseuran metsästysalueita sijoittuu 5–10 prosenttia koko metsästysalueesta tuuli-

voima-alueelle. Suuri osa metsästysseuran metsästysalueista sijoittuu tuulivoima-alueelle. 
Alueella on suuri merkitys riistaelinympäristönä ja metsästysmaastona. 

       

Erittäin suuri 

 

Metsästysseuran metsästysalueita sijoittuu yli 10 prosenttia koko metsästysalueesta tuuli-
voima-alueelle. Erittäin suuri osa metsästysseuran metsästysalueista sijoittuu tuulivoima-

alueelle. Alueella on erittäin suuri merkitys riistaelinympäristönä ja metsästysmaastona. 

 

Taulukko 17-4. Metsästykseen kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Muutokset helpottavat erittäin paljon metsästyksen järjestämistä. 

Suuri                

+ + + 
Muutokset helpottavat paljon metsästyksen järjestämistä. 

Keskisuuri   
+ + 

Muutokset helpottavat kohtalaisesti metsästyksen järjestämistä.  

Pieni       
+ 

Muutokset helpottavat vähäisessä määrin metsästyksen järjestämistä.  

Ei muutosta Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta metsästykseen. 

Pieni         
- 

Hanke aiheuttaa vähäisiä tai väliaikaisia muutoksia metsästykselle. Hanke voi heikentää 
metsästys- tai virkistyskokemusta. 

Keskisuuri      
- - 

Hanke aiheuttaa kohtalaisia väliaikaisia muutoksia metsästykselle. Muutokset ovat pitkäai-
kaisia, mutta ei pysyviä. 

Suuri                  

- - - 

Hanke aiheuttaa suuria tai pysyviä muutoksia metsästysjärjestelyihin. Hanke voi estää 

metsästystoiminnan joiltain osin hankealueella. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Metsästys estyy tai loppuu tuulivoima-alueella kokonaan ja pysyvästi. 
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18. TERVEYS 

Taulukko 18-1. Ihmisten terveyden herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vähän potentiaalisia haitankärsijöitä. Lähellä ei ole herkkiä häiriintyviä kohteita (koulu, 

päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Alueella vähäisesti harrastus- tai virkistyskäyttöarvoa. 
Alue ei ole olennainen osa viherverkkoa eikä luontoalueita. Alueella paljon ympäristöhäiri-

öitä (melu, pöly, haju, liikenne). Ympäristön muutostila on jatkuva. Alueen sopeutumis-
kyky on suuri. 

       

Kohtalainen 

 

Potentiaalisia haitankärsijöitä jonkin verran. Jonkin verran herkkiä häiriintyviä kohteita 

(koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala) tai tärkeitä julkisia palveluja. Alueella jonkin verran 
harrastus- ja virkistyskäyttöarvoa, osa viherverkkoa tai luontoalueita. Alueella jonkin ver-

ran ympäristöhäiriöitä (melu, pöly, haju, liikenne). Muutoksia ympäristössä ajoittain, alu-
een sopeutumiskyky on melko suuri. 

       

Suuri 

 

Melko runsaasti potentiaalisia haitankärsijöitä. Alueella on myös runsaasti herkkiä häiriin-

tyviä kohteita (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala) tai tärkeitä julkisia palveluja. 
Alueella suuri harrastus- tai virkistyskäyttöarvo, liittyy tiiviisti viherverkkoon tai arvokkai-

siin luontoalueisiin. Alueella vähän ympäristöhäiriöitä (kuten melu, pöly, haju, liikenne). 

Melko rauhallinen, jonkin aikaa muuttumattomana säilynyt ympäristö. Alueen sopeutumis-

kyky on kohtalainen. 
       

Erittäin suuri 

 

Runsaasti potentiaalisia haitankärsijöitä. Alueella on myös erittäin paljon herkkiä häiriinty-
viä kohteita (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala) tai tärkeitä julkisia palveluja. Alueella 

on merkittävä harrastus- tai virkistyskäyttöarvo ja sillä on olennainen merkitys osana vi-
herverkkoa tai arvokkaita luontoalueita. Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä (kuten melu, 

pöly, haju, liikenne) tai häiriöitä on jo nykyisin niin runsaasti, ettei alueen kantokyky kestä 
lisärasitusta. Rauhallinen, pitkään muuttumattomana säilynyt ympäristö. Alueen sopeutu-

miskyky on vähäinen. 

 

Taulukko 18-2. Ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Altistuminen haitoille vähenee erittäin paljon tai alittaa hankkeen ansiosta pysyvästi haitat-
tomaksi arvioidun tason ja elinympäristön terveellisyys paranee huomattavasti. Vaikutus-

alueella esiintyneet oireet poistuvat täysin. 

Suuri                
+ + + 

Altistuminen haitoille vähenee paljon tai alittaa hankkeen ansiosta pääosin haitattomaksi 
arvioidun tason ja elinympäristön terveellisyys paranee. Vaikutusalueella esiintyneet lieve-

nevät tai poistuvat suurelta osin. 

Keskisuuri   
+ + 

Altistuminen haitoille vähenee jonkin verran tai alittaa hankkeen ansiosta säännöllisesti hai-

tattomaksi arvioidun tason. Vaikutusalueella esiintyneet oireet lievenevät tai niiden esiinty-
minen vähenee jonkin verran. 

Pieni       
+ 

Altistuminen haitoille vähenee vähän tai alittaa hankkeen ansiosta välillä tai lyhytaikaisesti 

haitattomaksi arvioidun tason, muttei suoranaisesti paranna elinympäristön terveellisyyttä. 

Vaikutusalueella esiintyneet oireet lievenevät tai niiden esiintyminen vähenee vähän. 

Ei muutosta Elinympäristön terveellisyys ja oireiden esiintyminen pysyvät ennallaan. 

Pieni         

- 

Altistuminen haitoille ei ylitä lyhytaikaisestikaan haitattomaksi arvioitua tasoa (ohjearvot ja 

suositukset). Vaikutusalueen ihmisten oireet pahenevat tai niiden esiintyminen lisääntyy 
vähäisesti. 

Keskisuuri      

- - 

Altistuminen haitoille voi ylittää välillä ja lyhytaikaisesti haitattomaksi arvioidun tason, mut-
tei suoranaisesti heikennä elinympäristön terveellisyyttä. Vaikutusalueen ihmisten oireet 

pahenevat tai niiden esiintyminen lisääntyy jonkin verran. 

Suuri                  
- - - 

Altistuminen haitoille ylittää haitattomaksi arvioidun tason ja elinympäristön terveellisyys 

heikkenee. Vaikutusalueen ihmisten oireet pahenevat tai niiden esiintyminen lisääntyy suu-
resti. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Altistuminen haitoille ylittää selvästi haitattomaksi arvioidun tason ja elinympäristön ter-

veellisyys heikkenee huomattavasti. Vaikutusalueella esiintyneet oireet pahenevat hälyttä-
västi ja niitä esiintyy lähes kaikilla. Alueella ei ole terveellistä asua.  

 


