LIITE 7

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

YIT RAKENNUS OY

Lestijärven tuulivoimapuiston
YVA ja osayleiskaava, Maisema
Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

27.8.2014

P20818

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

LIITE 7
1 (14)

27.8.2014

Sisällysluettelo
1

2

Johdanto .......................................................................................................................1
1.1

Selvitysalueen sijainti ja laajuus ...............................................................................1

1.2

Aineisto ja menetelmät............................................................................................2

Maiseman ominaispiirteet ................................................................................................3
2.1

Maisemamaakunta ..................................................................................................3

2.2

Maisemarakenne ....................................................................................................3

2.3
3

4

5

2.2.1

Maa- ja kallioperä sekä topografia ..................................................................3

2.2.2

Ilmasto-olot ................................................................................................4

2.2.3

Vesisuhteet .................................................................................................5

2.2.4

Maiseman perusrakenne ...............................................................................5

Maiseman historia...................................................................................................6

Maiseman arvot ..............................................................................................................8
3.1.1

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ...................................................8

3.1.2

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt .............................8

3.1.3

Maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet ...............9

3.1.4

Perinnemaisemat ....................................................................................... 10

3.1.5

Kiinteät muinaisjäännökset .......................................................................... 11

Maisemakuva ............................................................................................................... 11
4.1

Maiseman nykytila ................................................................................................ 11

4.2

Maisemahäiriöt ..................................................................................................... 13

Lähteet ....................................................................................................................... 13

Liitteet
Liitekartta 1 Maiseman arvot
Liitekartta 2 Maisema-analyysi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

LIITE 7
FCG SUUNNIITTELU JA TEK
KNIIKKA OY

MaisemaM
ja kulttuuriymp
k
päristöselvitys

27.8.2014

Lestijärven tuu
ulivoimapuisto
o

1 (13))

Lestijärrven tuu
ulivoimap
puiston YVA ja osayleis
o
kaava,
Maisem
ma ja kulttuuripe
erintö
1

Johda
anto
Lestijärve
en tuulivoim
mapuiston ma
aisema- ja kulttuuriperin
k
ntöselvitys o
on laadittu YIT
Y Rakennus
s Oy:n
toimeksia
annosta FCG Suunnitt elu- ja tek
kniikka Oy:s
ssä. Selvity
yksen on la
aatinut maiisemaarkkitehtti Eeva Rapola ja laatu
uvastaavana on toiminu
ut maisema--arkkitehti Riikka
R
Ger. Maisemaselvity
ys on laaditttu pääosin ke
esällä 2013 ja raportti päivitetty
p
ja ttäydennetty elokuussa 2014.
2
Maisema- ja kulttuuriympäristösselvitys on laadittu Lesttijärven tuullivoimapuiston osayleisk
kaavaa
varten. YIT
Y Rakennu
us Oy suunn ittelee maks
simissaan 11
18 tuulivoim
mayksiön sijo
oittamista Le
estijärven kunn
nan alueelle
e. Tuulivoima
apuisto muo
odostuu tuulivoimaloista
a perustuksineen, huolto
oteistä
sekä 110
0 kV ilmajo
ohdoista ja ssähköasemis
sta. Tuulivoimaloiden n
napakorkeus on noin 13
37-170
metriä.
Selvityks
sessä esitetä
ään pääpiirte
eittäin hank
kealueen maisemallisestii ja kulttuurrihistoriallise
esti arvokkaat kohteet ja alueet (mm. valtakunnallisesti ja maakunnallisessti arvokkaatt maisema-a
alueet)
ja merkitttävimmät näkymäaksel it ja -alueet,, jotka tulee ottaa huom
mioon alueen suunnittelussa.

1.1 Selviitysalueen
n sijainti ja
a laajuus
Lestijärve
en suunnitte
eilla oleva tu
uulivoimapuisto sijaitsee Lestijärven kunnassa, taajaman ja Lestijärven vä
älittömässä läheisyydes sä (0,5 -2,5
5 km etäisyy
ydellä), kaak
kkois-, etelä
ä- ja länsipu
uolella.
Tuulivoim
mapuiston laajuus on no in 108 km². Alue on pää
äosin maa- jja metsätalo
ouskäytössä. Lestijärven ku
unnan asutu
us ja pellot o
ovat pääosin
n sijoittuneett Lestijärven
n sekä sen länsipuoleise
en harjun ja Le
estijärventie
en eli kantattien 58 lähe
eisyyteen. MaisemaM
ja kulttuuriym
mpäristöselvitys on
tehty han
nkealueen lä
ähialueelle, v
viiden kilome
etrin etäisyy
ydelle tuulivo
oimaloista.

Han
nkealueen sij
ijainti
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Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueen rajaus

1.2 Aineisto ja menetelmät
Maisemaselvitys perustuu karttatarkasteluihin sekä 24.6.2013 tehtyyn maastoinventointiin. Lähtöaineistona on käytetty olemassa olevia selvityksiä, karttoja, valo- ja ilmakuvia.
Suunnittelun lähtötietoina on käytetty mm. seuraavia selvityksiä ja inventointeja:
x

Ympäristöministeriö (1993b). Maisemanhoito. Maisematyöryhmän mietintö I, osa 1. Ympäristönsuojeluosasto, työryhmän mietintö 66/1992.

x

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriön
mietintö 66/1992. 1992.

x

Museovirasto (2013). Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY.
WWW-dokumentti: < http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx>

x

Museovirasto, Ympäristöministeriö (1993). Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16.

x

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet. Keski-Pohjanmaan liitto &
Sigma Konsultit 2000.

x

Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnemaisemien päivitys- täydennysinventointi. Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen liitto 20042005.

x

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat harjualueet Keski-Pohjanmaan tutkimusalueella. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2008.

x

Keski-Pohjanmaan perinnebiotoopit; Länsi-Suomen ympäristökeskus 1999 (alueelliset
ympäristöjulkaisut 112)
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Maiseman ominaispiirteet

2.1 Maisemamaakunta
Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Lestijärvi kuuluu
ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Suomenselän maisemamaakuntaan, joka on Järvi-Suomen ja Pohjanmaan välistä vaihettumisvyöhykettä ja vedenjakajaseutua. Karu ja laakea vedenjakajaseutu jakaa vedet Pohjanmaan jokiin ja Järvi-Suomen vesistöihin. Maisemamaakunnan alueosajaossa Lestijärven seutu sijoittuu Suomenselän suolakeuksiin.
Alueella Keski-Suomen järvimaisema vähitellen avautuu Pohjanmaan tasaiseksi lakeudeksi. Maisemalle on ominaista suhteellisen tasainen maasto ja luode-kaakkosuuntaiset murroslaaksot.
Alueen halki kulkee luode- kaakkosuunnassa matalia harjuja, jotka eivät juuri erotu maisemassa.
Alue kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen ja kasvillisuus on yleensä karua ja
niukkaa. Ympäristölle ovat ominaisia karut mäntykankaat ja suot, joita on huomattavan paljon.
Suomenselän seudun asutus on ollut aina harvaa. Kylät ovat pieniä ja sijoittuvat vesistöjen tuntumaan. Peltoalaa alueella on niukalti. Harjut ovat toimineet vanhastaan kulkureitteinä.

2.2 Maisemarakenne
2.2.1 Maa- ja kallioperä sekä topografia
Lestijärven alue on maanpinnan muodoiltaan hyvin tasaista. Sen ympäristössä on pääasiassa soita ja niiden välisiä matalia moreeniselänteitä. Lestijärven länsipuolitse kulkee kaakkoluodesuuntaisesti harju, jonka alueella maalajit ovat pääosin hiekkaa ja soraa. Harjualueen eteläpuolella maalajit ovat pääosin moreenia, hienoa hietaa ja karkeaa hietaa.
Kallioperä kuuluu Keski-Suomen graniittialueeseen. Pääkivilaji on granodioriitti. Lisäksi esiintyy
kvartsi-dioriittia, gabroa ja kiillegneissiä.

Lestijärven maaperä. Karttalähde: GTK:n maaperäkartta 1:200 000.
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Alue kohoaa Lestijärven etelä-kaakkoispuolella kohti Suomenselkää, jolla korkeimmat kohdat
ovat noin 160-175 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueen matalimmat kohdat ovat Lestijärven
ympäristössä noin 142-145 metriä merenpinnan yläpuolella. Järven luoteispuolelta Lestijoen
laakso alkaa vähitellen laskeutua kohti Perämerta.

Lestijärven kallioperä. Karttalähde: GTK:n kallioperäkartta 1:200 000.

2.2.2 Ilmasto-olot
Ilmastollisesti Lestijärven alue kuuluu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen, jossa on runsaasti soita ja melko tiheitä havupuuvaltaisia metsiä. Alueella voi esiintyä yöpakkasia tavallisissa
maastoissakin pitkin kesää. Lämpötilan vuorokaudensisäinen vaihtelu on suurempi kuin muualla
Suomessa. Keskiboreaalisvyöhyke on viljanviljelyn äärialuetta, jossa viljanviljelyn myötä asutus
on valikoitunut ilmastollisesti edullisimmille paikoille. Terminen kasvukausi alkaa toukokuun alkupäivinä ja päättyy lokakuun alkupuolella. Vuoden keskilämpötila on +2-3 astetta, kuivinta on keväällä ja alkukesällä ja sateisin aika tavallisesti heinäkuu-elokuussa. Vuotuinen sademäärä on
keskimäärin 550–600 millimetriä. Alueella valitsevat tuulet puhaltavat lounaasta kohti koillista.

LIITE 7
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

27.8.2014

Lestijärven tuulivoimapuisto

5 (13)

2.2.3 Vesisuhteet
Luode-kaakko- suuntainen Lestijärvi sijaitsee vedenjakaja-alueella, joka jakaa vedet Pohjanmaan
jokiin ja Järvi-Suomen vesistöihin. Lestijärven kaakkoispuolella sijaitseva vedenjakaja jakaa vesistöt Lestijoen vesistöalueeseen sekä Kymijoen vesistöalueeseen. Keski-Pohjanmaa on vähäjärvistä aluetta ja Lestijärvi on alueen suurin järvi, pinta-alaltaan noin 63 km². Järvi on keskisyvyydeltään matala ja sen syvin kohta on 6,3 m. Lestijoen valuma-alueen ylin järvi on Lestijärven ja
suunnitellun tuulipuistoalueen eteläpuolelle sijoittuva Lehtosenjärvi, josta laskee Lestijärveen
Lehtosenjoki. Lestijärvestä taas saa alkunsa Lestijoki, joka laskee 110 km kaakosta luoteeseen
päättyen Perämereen. Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuu joitakin pieniä metsä- ja suolampia.
Lestijärven veden laatu on Suomen ympäristökeskuksen vesien ekologisen tilan luokittelun perusteella erinomainen. Järven vesi vähähumuksista ja suhteellisen kirkasta, koska siihen purkautuu runsaasti pohjavesiä.
Lestijärven rantamaisemaan on vaikuttanut veden pinnan laskeminen puolella metrillä vuonna
1874. Järven laskun takia nykyiset rantavyöhykkeet ovat vesijättömaata, jonka vyöhykkeen leveys vaihtelee muutamasta metristä useisiin kymmeniin metreihin. Vesijättömaan rajalla sijaitsee
tavallisesti kivinen rantavalli tai järven lounaispuolella harjun alueella hiekkapalte.
Lestijärven pohjavesialueet sijoittuvat luode-kaakkoissuuntaiselle Kinnulan-Lestijärven harjujaksolle. Pohjaveden laatu on alueella hyvä ja pohjavesialueet ovat luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi tai pohjavedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi.

2.2.4 Maiseman perusrakenne
Maisemaa hallitsevan perusrakenteen muodostavat kaakosta luoteeseen suuntautuvat maaston
muodot, joista näkyvimpänä harjujakso ja Lestijärven järviallas. Harjut ovat matalia ja erottuvat
lähinnä tiellä liikuttaessa lähimaisemassa. Maisemalle on ominaista suhteellisen tasainen maasto
ja karut mäntykankaat ja suot. Harva kyläasutus sijoittuu Lestijärven ja jokilaaksojen tuntumaan. Peltoalaa alueella on niukasti.
Paikallisia maisemallisia solmukohtia ovat alueet, joissa harjujakso ja joki/vesistö kohtaavat. Lestijärven kylä on muodostunut Pappilanjoen, harjun ja Lestijärven muodostamaan solmukohtaan,
jonka maisemassa näkyvä maamerkki on Lestijärven kirkko. Yli-Lestin kylässä maisemallinen
solmukohta muodostuu Lehtosenjoen ja harjun risteämiskohtaan lähelle Lestijärveä.

Maisemalle on ominaista suhteellisen tasainen maasto. Kuvassa maakunnallisesti merkittävä Similänperän peltoaukea.
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2.3 Maiseman histtoria
Maiseman vanhinta kerrostumaa
a edustaa jä
ääkauden lop
pulla yli 900
00 vuotta sittten syntyny
yt kaakosta luo
oteeseen suu
untautuva h
harjujakso, jonka näyttä
äviä seläntei tä on etenk
kin Syrinharjjulla ja
Valkeisen
n harjualuee
ella. Lestijärrvi on kurou
utunut Ancyllusjärvestä ((jääkauden jälkeinen makean
m
veden va
aihe itämere
en altaassa) n. 7100 eK
Kr. Lestijärve
en korkeamm
malla olevatt rantatörmä
ät ovat
syntynee
et Ancylus-vaiheessa. Ra
antatörmä on
o kivinen ra
antavalli tai järven loun
naispuolella harjun
alueella hiekkapalte.
h
Ensimmäisset asukkaatt saapuvat seudulle
s
ja a
asuinpaikoiks
si valittiin hiiekkaiset saare
et ja niemett. Lestijärve
eltä on löyde
etty muinais
sjäännöksiä varhaisesta asutuksesta
a mm.
Kiiskilästtä. Lestijärve
en kivikaude
en (n. 6500
0-1500 eKr) muinaisjää nnöskohteett ovat sijoitttuneet
pääasiallisesti Lestijä
ärven länsi- ja eteläpuolitse kulkeva
alle harjualu
ueelle sekä järven pohjo
oispuolelle. Alueen varhaise
esta asutukssesta kertova
at jäänteet ovat
o
ns. asu muspainann
nekohteita.
Pronssika
audelta (n.1500-1300 e
eKr) on tiedo
ossa viisi asu
uinpaikkaa LLestijärven etelärannalta
e
a. Kinnulankan
nkaalla ja Ka
asalankanka
aalla sijaitse
ee säilyneitä pyyntikuop
ppaketjuja, joiden
j
muka
aan on
päätelty asukkaiden harjoittanee
en peurojen pyyntiä. Kas
salankankaa
alta on löyde
etty yli 300 pyyntip
kuoppaa ja se on mahdollisesti
jopa isoin Suomesta tunnettu pyy
m
yntikuoppajä
ärjestelmä. Lisäksi
Lestijärve
ellä on kiviröykkiöitä, jo
otka todennä
äköisesti ajo
oittuvat pron
nssikaudelle. Röykkiöt siijaitsevat mets
säisillä kanka
ailla ja harju illa.
Lestijoke
ea on käytettty väylänä Pohjanlahde
en rannikolle
e ja reitti o n ollut tärke
eä väylä jo 1000luvulla viikinkiajalla. Varhainen toimeentulo
o on hankittu pyynnillä. Talojen perustamista on
o ohjannut viljava maaperä. Viljelyss on ollut aluksi kaskiviljelyä. Lestiijärvelle asu
utus on sijoiittunut
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harjun molemmin puolin rannan tai jokien lähettyville. Karjatalouden harjoittamiselle on ollut
edellytykset rehevällä rantamaalla.

Lestijärven pitäjänkartta vuodelta 1846. Vanhimmat pellot ja rakennukset sijoittuvat
Yli-Lestin, Tuikan, Änäkkälän, Mattilan, Kirkonkylän ja Kangasvieren alueille. Vanha pitäjäntie kulkee harjujaksoa pitkin seuraten Lestijärven rantaa. Kartassa Lestijärven
rantalinja ennen veden pinnan laskemista puolella metrillä vuonna 1874.
Kuvalähde: Kansallisarkisto, digitaaliarkisto,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6180922
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1700-luvun loppupuolelta suotuisa ilmastovaihe sekä tehokkaammat maanmuokkausmenetelmät
mahdollistivat viljelyn kehittymisen. Lestijärven vanhimmat pellot ja rakennukset sijoittuvat YliLestin, Tuikan, Änäkkälän, Mattilan, Kirkonkylän ja Kangasvieren alueille. Tuikan asutus on alkanut muodostua 1600-luvulla ja Kangasvieren 1700-luvulta lähtien. Viljelykset ja rakennukset ovat
sijoittuneen järven tai jokien tuntumaan mm. Yli-Lestin rakennusryhmittymät ja pellot ovat ryhmittyneet Lehtosenjoen varrelle. Noin 1700-luvun puoleen väliin mennessä muodostui tieyhteys
Pohjanmaan rantatielle, joka yhtyi Lestijärvellä Keski-Savoon jatkuvaan talvitiehen. Iso jako, jolla pyrittiin tehostamaan viljelyä ja hillitsemään metsien käyttöä järjestämällä maanomistusolot
uudelleen, toimitettiin Keski-Pohjanmaan alueella 1700-luvun loppupuolella ja metsät jaettiin
pääosin 1800-luvun puolella.
Tervaa on valmistettu Keski-Pohjanmaalla 1600-luvulta aina 1800-luvun puoleen väliin saakka.
Lestijärvellä sijaitsee useita tervahautoja mm. Syrinkylässä, Valkeisenjärven ympäristössä ja YliLestin alueella. Tervahaudat näkyvät maastossa pyöreinä noin 10 metrin läpimittaisina kuopanteina. Lestijoki on toiminut tärkeänä tervan kuljetusreitteinä sisämaasta rannikolle, jossa sijainnut Kokkola on ollut Suomen johtavia tervanviejäkaupunkeja.
Lestijärvi on ollut saarnahuonekunta 1500-luvun lopulta 1700-luvulle. Kirkonkylällä Änäkkälässä
on sijainnut hirsinen saarnahuone, myöhemmin kappelikirkko ja hautausmaa 1820-luvulle saakka. Änäkkälässä sijaitsee edelleenkin 1860 tehdyn kiviaidan ympäröimä vanha hautausmaa. Nykyinen kirkko valmistui Lapinjärvenkankaalle 1827. Lestijärven edustalla sijaitsee myös Kirkkosaari, joka on historiallisena aikana toiminut mahdollisesti väliaikaisena hautausmaana.
Lestijärven rantamaisemaan on vaikuttanut veden pinnan laskeminen puolella metrillä vuonna
1874. Järven laskun takia nykyiset rantavyöhykkeet ovat vesijättömaata, jonka vyöhykkeen leveys vaihtelee muutamasta metristä useisiin kymmeniin metreihin.
1800-luvun lopulta alkoi kehittyä tiestö, verstaita ja liiketoimintaa perustettiin maaseutupitäjiin.
Alueen maaseudulle teollistumisen vaikutukset heijastuivat etenkin metsätalouden kautta. Kyläkaupat ryhmittyivät kirkonkylälle ja Yli-Lestiin. Sotien jälkeisiä rintamamiestiloja sijaitsee Kinnulan Kangaskylässä, harjujakson viljavilla reunusmailla.

3

Maiseman arvot

3.1.1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia,
joita uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan sopimaton uudisrakentaminen (Ympäristöministeriö, 1993 b). Selvitysalueella ei sijaitse valtakunnallisia maisemaalueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Reisjärven Keskikylä ja Kangaskylä, etäisyys suunnitellusta tuulivoimapuistosta lähimmillään seitsemän kilometriä. Reisjärven kirkonkylä on syntynyt perinteiselle asuinpaikalle kolmen järven, Reisjärven, Kiljanjärven ja Vuohtajärven väliselle harjukannakselle. Kauniin ja monipuolisen maisemakokonaisuuden muodostavat
selvästi ympäristöstään kohoava harjuselänne, Reisjärven kirkko, vanha asutus, järvet ja jokilaakso sekä ympärillä levittäytyvät pellot. Keskikylän luoteispuolella Kangaskylään tultaessa harjumuodostuma mataloituu ja kulttuurimaiseman muodostavat Kangaspäänjärven ympäröivät viljelykset ja asutus.
Tuulipuistosta 13 kilometrin etäisyydellä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Muurasjärven kulttuurimaisema. Kohde edustaa Suomenselän tyypillistä kulttuurimaisemaa, jossa 1940-luvulla
muodostunut rakennuskanta kuvaa aidosti sodanjälkeistä pika-asutusta. Maisemakuvalle ovat
ominaisia loivasti kumpuilevat melko laajat ja viljavat peltoalueet sekä laitumet.

3.1.2 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) luettelo on päivitys vuoden 1993 (RKY 1993) inventoinnista. Tässä työssä on käytetty pääsääntöisesti uudempaa kohdeluetteloa, mutta RKY 1993 kohteet on myös huomioitu, koska ne sisältyvät
osin uusiin RKY 2009 kohteisiin. Niiltä osin kun RKY 1993 kohteet eivät ole enää RKY 2009 listauksessa mukana, ovat kohteet säilyneet kuitenkin maakunnallisesti merkittävinä kohteina.
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Tiedot kohteista on tarkistettu museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY –sivustolta (Museovirasto 2013). Maisemaselvitysalueella ei sijaitse RKY 2009
kohteita. Tuulivoimapuiston vaikutusalueella 0-25 kilometrin etäisyydellä sijaitsee yksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu 22 kilometrin etäisyydellä. Halsuan kirkonmäki on osa Venetjoen ja Halsuanjärven välissä
sijaitsevaa Kirkkoharjua. Halsuan kirkonseutu kuvastaa vaatimatonta, 1820-luvulla Pohjanmaan
suhteellisen syrjäiselle ja karulle, pääliikenneväyliltä etäälle syntynyttä pienimittakaavaista rukoushuoneen ympäristöä, johon kuuluu tunnetun pohjalaisen Kuorikosken kirkonrakentajasuvun
rakentama kirkko ja tapuli, lainamakasiini, hautausmaa sekä harjun lakea pitkin kulkeva kirkkotie.

3.1.3 Maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet
Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävien kohteiden sijainti suhteessa hankkeen vaatimiin rakenteisiin tarkentuu ympäristövaikutusten vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
RKY 1993 kohteet, jotka eivät ole enää RKY 2009 listauksessa mukana, ovat kuitenkin säilyneet
maakunnallisesti merkittävinä kohteina. RKY 1993 kohteita hankealueen läheisyydessä sijaitsee
2,5 kilometrin etäisyydellä Lestijärven kirkko ja 10 kilometrin etäisyydellä Lestijoen kulttuurimaisema. Vuodelta 1827 peräisin olevan Lestijärven puukirkon ympäristöön liittyy länsitorni
vuodelta 1901, kirkkomaata ympäröivä vanha kiviaita, vanha pappila ja pihapiiri 1890-luvulta sekä kotiseutumuseon alue. Lestijoen kulttuurimaisema alkaa Lestijärven kunnan länsiosasta, Syrin
kylän alueelta, ja ulottuu Kannuksen eteläpuolelle Riuttaan saakka. Kulttuurimaisemalle ovat
ominaisia kumpareiset tasangot ja mäkikumpareille sijoittuvat yhtenäiset rakennusryhmät.
Maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita selvitysalueella ja hankealueen lähialueella alle kilometrin etäisyydellä sijaitsee Valkealamminneva-Lehtosenjärvi, Similänperän peltoaukea,
Lestijärvi ja Lestijärven kulttuurimaisema-alue. Valkealamminneva-Lehtosenjärvi maiseman
muodostaa järvien luonnontilainen ympäristö. Lestijärven maisema-alueen muodostaa KeskiPohjanmaalle harvinaisen suuri järvi ja sen maisemallisesti tärkeät saaret ja rantavyöhyke. Lestijärven kulttuurimaisema kyläasutuksineen ja peltoineen myötäilee harjua Syristä Valkeiselle
saakka.
Tuulipuiston eteläpuolelle 2,5 kilometrin etäisyydelle sijoittuu maakunnallisesti merkittävä Kinnulan Kangaskylän maisema-alue. Kohde on maisemallisesti eheä sodan jälkeisten rintamamiestilojen maaseutumaisema peltoineen ja järvinäkymineen harjujakson ohessa.
Tuulipuiston välialueelle sijoittuu maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita 6,5 kilometrin
etäisyydelle Syrin kylämaisema ja 8,5 kilometrin etäisyydelle Perhon järvimaisema-alue.
Syrin kylän kulttuurimaisemassa asutus sijoittuu nauhamaisesti pitäjäntien varteen, peltoaukeiden ja mäntymetsän ympäröimänä. Perhon järvimaisema-alueen maisemakuva muodostuu järvija harjujaksosta asutuksineen.
Luonnon- ja maisemasuojelun kannalta merkittäviä ja maakunnallisesti arvokkaita harjualueita
ovat hankealueella Hietakangas-Tuikankangas ja Valkeisen harjualue sekä kolmen kilometrin etäisyydellä hankealueesta Syrinharju. Harjut ovat osa Lestijärven maisemia hallitsevaa,
kaakosta luoteeseen suuntautuvaa muodostumajaksoa, joka käsittää varsin muhkeita selänteitä
ja laajoja tasanteita.
Maisemallisesti arvokkaita kallioalueita ovat tuulivoimaloista kolmen kilometrin etäisyydellä maakunnallisesti merkittävä Pyssykallio sekä kilometrin etäisyydellä Lestijärven maakunnallisesti
arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluva Koirakallio. Pyssykallio sijaitsee Lestijärven kaakkoisosan itärannan tuntumassa ja sen lakiosalta avautuu näkymä nevan yli Lestijärvelle. Lestijärven kaakkoisrannalla sijaitseva Koirakallio on näyttävä järvimaisemassa ja sen läheisyydessä sijaitsee muinaisjäännöksiä, kiviröykkiöitä.
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Maakunnallisesti merkittävä Lestijärven kirkko ja ympäristön kyläraitti.

Kuvissa Kinnulan maakunnallisesti arvokkaan Kangaskylän maisema-alue: näkymä Karkausjärvelle ja Kettula-Lepistöntielle.

Maakunnallisesti merkittävä Syrin kylämaisema.
3.1.4 Perinnemaisemat
Perinnemaisemat ovat perinteisten maankäyttötapojen synnyttämiä maisematyyppejä ja ne voidaan jakaa kahteen pääryhmään: rakennettuihin perinnemaisemiin ja perinnebiotooppeihin. Rakennettuun perinnemaisemaan kuuluvat historialliset rakennukset ja rakennelmat lähiympäristöineen. Perinnebiotoopit ovat kulttuurivaikutteisia, laidun-, niitto- ja kaskitalouden muovaamia
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luonnontyyppejä. Niihin lukeutuu muun muassa nummia, ketoja ja kallioketoja, niittyjä, ja rantaniittyjä, lehdesniittyjä, hakamaita, metsälaitumia.
Kinnulan alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Hautalan laidunniitty. Jokivarsinotkoon sijoittuvan niityn kasvillisuudessa esiintyy harvinaistuneita kasvilajeja, kuten jäkkiä, musta-apilaa,
nurmitatarta ja rohtovirmajuurta.
Lestijärven rannalla sijaitsee kaksi paikallisesti arvokasta perinnebiotooppia Niemen niitty ja
Kiiskilänlahden rantalaidun. Niemenkylässä sijaitsevalta Niemen niityltä avautuu laajat näkymät Lestijärvelle.

3.1.5 Kiinteät muinaisjäännökset
Alueen muinaisjäännöskohteet ovat sijoittuneet enimmäkseen Lestijärven länsi- ja eteläpuolitse
kulkevalle harjualueelle sekä järven pohjoispuolelle. Kohteet ovat asuinpaikkoja, röykkiöitä sekä
historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Lestijärven arkeologisesti mielenkiintoisia kohteita ovat
poikkeuksellisen useat pronssikautiset asuinpaikat sekä Kasalankankaan ja Kinnulankankaan
pyyntikuoppaketjut. Kasalankankaalta on löydetty yli 300 pyyntikuoppaa.
Tunnetuista historiallisen ajan kohteista merkittävimpiä ovat Änäkkälän vanha hautausmaa ja
maakuntien välinen vanha rajakivi. Kirkonkylällä Änäkkälässä on sijainnut hirsinen saarnahuone,
myöhemmin kappelikirkko ilmeisesti jo 1500-luvun lopulta 1820-luvulle saakka. Nykyään paikalla
sijaitsee 1860 tehdyn kiviaidan ympäröimä vanha hautausmaa. Lestijärven ja Kinnulan kuntien
rajalla on Keski-Suomen, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien välinen suuri rajakivi, jonka
jokaiseen sivuun on hakattu kaiverrus. Vanhimmat asiakirjamaininnat kivestä ovat vuosilta
1739–1740.

4

Maisemakuva

4.1 Maiseman nykytila
Suomenselän alueella on vähän järviä ja Lestijärvi on yksi alueen parhaiten luonnontilassa säilyneitä suuria järviä. Lestijärvessä on useita pieniä saaria, joissa on luonnontilaisia vanhoja metsiä.
Maiseman keskeinen elementti on järven lounaisrannalla ja osin tuulipuiston hankealueella kulkeva monimuotoinen harjualue (Palokangas, Hietakangas-Tuikankangas ja Syrinharjun harjujakso).
Järven rantaa ja harjujaksoa seurailee vanha pitäjäntie, jonka varrelle on muodostunut asutuskeskittymiä. Kulttuurimaiseman merkittävimmät kokonaisuudet ovat kirkonkylän raitti sekä Kangasvieren, Tuikan ja Yli-Lestin kylät. Näistä Lestijärven kirkonkylältä ja Tuikan kylältä avautuu
jonkin verran kauniita järvinäkymiä. Lisäksi kauniita erämaamaisia luonnonmaisemakohteita ovat
Lehtosenjärvi ja Valkeinen.
Tuulivoimapuiston hankealueen maisemaa hallitsevat metsäiset ja soiset alueet. Lähempänä Lestijärveä ja harjujaksoa sijaitsevat pienialaiset peltoaukeat Mattilan, Tikan, Similän ja Mustikankylän asutuksineen joki- tai purolaaksoissa. Lestijärvi peittyy rantavyöhykkeen puuston taakse.
Hankealueen läheisyyteen sijoittuu viehättävä vanhan tielinjauksen säilyttänyt Lestijärven Kirkonkylän raitti ja sen varren merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet mm. vanhan kiviaidan ympäröimä kirkko, pappila, kotiseutumuseon alue, vanha koulu ja kunnantalo. Kirkonkylän ympäristön puustoisuus peittää avoimet maisemanäkymät. Kirkon torni ja kylärakennukset näkyvät jonkin verran Lestijärventielle ja Pappilanjoen peltoaukealle.
Muita hankealueen läheisyyteen sijoittuvia kyliä ovat Kangasvieren kylä, Tuikan kylä ja Yli-Lestin kylä. Tuulipuiston pohjoispuolella, 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Kangasvieren kylä, jossa on
asuttu 1700-luvulta lähtien. Kylä on säilyttänyt hyvin alkuperäisen muotonsa. Tuulipuiston itäpuolella, välittömässä läheisyydessä sijaitsee Tuikan ja Ylä-Lestin kylät. Kylät ovat sijoittuneet Hietakankangas-Tuikankangas harjualueen reunalle. Tuikan kylän asutus on alkanut muodostua 1600-luvulla
ja sen perinteinen rakenne on säilynyt hyvin, vaikka osa vanhoista asuinrakennuksista on nykyään
asumattomia ja peltojen ympäröivä maisema on jonkin verran pensoittunut. Yli-Lestin kylän rakennusryhmittymät ja pellot muodostavat pienipiirteisen viljelysmaiseman Lehtosenjoen varrelle.
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Sotien jälkeistä pika-asutusta edustaa Similänperän elävä kulttuurimaisemakokonaisuus, joka
aukeaa laajana ja tasaisena useine tilakeskuksineen harjujakson länsipuolella, Lehtosenjoen varrella.

Näkymä Änäkkälästä.

Näkymä Tikan tilakeskuksille.

Näkymä Mustikankylän Hiekan tilakeskukselle ja pelloille.
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4.2 Maisemahäiriöt
Selvitysalueelta löytyy jonkin verran maisemallisia häiriötekijöitä. Laaja-alaisimpia näistä ovat
sorakuopat harjualueilla. Alueella liikkujalle sorakuopat eivät näyttäydy vaan sijaitsevat metsäalueiden keskellä. Muita maisemahäiriöitä ovat avohakkuualueet, jotka erottuvat pitkälle maisemakuvallisesti. Lisäksi paikoin harjun maasto on kärsinyt kulumisesta.
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