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7.1

Vaikutus
smekanism
mit

Tuulivoimallat rajoittava
at maankäytttöä sekä su oraan että välillisesti.
v
Suora vaikutu
us muodostuu itse vo
oimaloiden sekä niiden
n vaatimien huoltoteide
en vaatimas
sta maa-ala
asta suojaTällöin myös
ata käytösalueineen. T
s poistuu ny
ykyisin lähin nä metsätalouskäytössä
ä olevaa maa
tä. Lisäksi voimalat ra
ajoittavat lähiympäristö n maankäytttöä välillise
esti lähinnä maisema-,
melu- ja va
arjostusvaiku
utusten takia
a.
Tuulivoimap
puistojen sä
ähkönsiirron rakentamin en aiheuttaa vaikutuksia maankäytttöön. Merkittävimmät vaikutukse
et syntyvät uusien voim
majohtojen alueilla. Voimajohtoalue
eilla maankäyttö on rrajoitettua ja uuden joh
aminen aihe
hdon rakenta
euttaa haitto
oja erityisessti metsätaloudelle. Me
etsätalousalu
ueilla uuden johdon alle jäävä metsämaa poistu
uu aktiivisestta metsätauttaa suoraa
louskäytösttä. Rakentam
miseen voim
majohto vaiku
an estämällä
ä rakentamissen uudelle
tai laajentu
uneelle johto
oalueelle. Maankäytön k
kehittämisee
en voimajoh
hto voi vaiku
uttaa myös
laajemmin luomalla vis
suaalisen ja toiminnallise
en esteen, joka voi haittata maankä
äytön kehittämistä voimajohdon ympäristössä.
oalueiden lisä
äksi sähköasemien rake
entaminen sekä
s
maakaa
apelein toteu
uttava sähVoimajohto
könsiirto aih
heuttaa paik
kallisia vaiku
utuksia maan
nkäyttöön.
Maa- ja kiv
viainesten otttotoiminta aiheuttaa
a
alu
ueella paikallisia vaikutu
uksia maankä
äyttöön sekä suoraan että välillis
sesti. Suora
a vaikutus m
muodostuu ittse ottopaika
an, sen tuki toimintojen
ja kuljetusrreittien alue
eesta, jotka poistuvat n
nykyisestä metsätalous
m
käytöstä ma
aa-ainesten
ottamistoim
minnan seurrauksena. Lisäksi ottoto
oiminnalla voi
v
olla myö
ös välillisiä vaikutuksia
toiminnan a
aikana johtu
uen lähinnä melum
ja pöl yvaikutuksis
sta (käsitelty
y tarkemmin
n ko. vaikun kohdistutuskokonais
suuksien alla
a). Maan- ja kiviainesten
n ottopaikan
n tulevaan maankäyttöö
m
vat vaikutukset riippuva
at ottotoimin
nnan ominaiisuuksista.

7.2

Lähtötied
dot ja arviiointimene
etelmät

Hankkeen s
soveltuvuuttta sekä vaiku
utuksia hank
kealueen ma
aankäyttöön on arvioitu alueen nykyisen ja su
uunnitellun maankäytön
n vertailun p
pohjalta. Vaikutukset ma
aankäyttöön
n on tarkasteltu erikse
een tuulivoim
mapuiston ja
a voimajohto
oreittien osalta rakentam
mis- ja käytttövaiheessa
sekä käytön
n lopettamis
sen jälkeen. Erityistä hu
uomiota on kiinnitetty
k
hankkeen totteuttamisen
aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin hankealue
ella ja niiden lähiympäris
stössä.
soveltuvuuttta sekä vaik
kutuksia nyk
kyiseen yhdy
yskuntarakenteeseen ja infrastrukHankkeen s
tuuriin on a
arvioitu tark
kastelemalla hankealueitta osana laa
ajempaa kok
konaisuutta.. Lisäksi on
tarkasteltu hankkeen yhdyskuntara
y
akenteen ja maankäytön
n vaikutuksia
a valtakunna
allisten alueidenkäytön
n tavoitteide
en toteutumiisen kannalt a.
Hankealuee
en ja sen läh
hiympäristön
n nykyinen jja kaavoitetttu maankäyttö on selvittetty ja kuvailtu saata
avilla olevan lähtöaineistton pohjalta . Aineistona on käytetty
y valtakunna
allisia alueidenkäyttöta
avoitteita, tu
uulivoimarak
kentamisen suunnitteluu
un ja toteutukseen liitty
yviä ohjeita
ja oppaita, hankealueita koskevia
a, voimassa ja vireillä olevia maa
ankäytön su
uunnitelmia,
paikkatietoa
aineistoa, ka
arttatarkaste
eluja, valo- jja ilmakuvia
a sekä tuuliv
voimapuiston
n ja voimajohdon alus
stavia sijoitu
ussuunnitelm
mia. Hankealluetta ja sen
n ympäristöä
ä koskevan,, eri kaavatasoilla esittetyn maank
käytön suunnitelmatiedo
ot on koottu
u Keski-Pohjanmaan liito
on ja Lestijärven kunnan sekä Etelä-Pohjan
E
maan liiton,, Halsuan kunnan,
k
Perrhon kunnan
n, Kinnulan
kunnan, Re
eisjärven kunnan, Pihtip
putaan kunna
an ja Kokko
olan kaupung
gin kaava-assiakirjoista.
Tietoja on s
saatu myös paikallisilta
p
maankäytön
m
n suunnittelijjoilta.
Hankkeen v
vaikutukset maankäyttö
öön on arvio
oinut asianttuntija-arviona FCG Suu
unnittelu ja
tekniikka Oy:stä arkkite
ehti Janne Tolppanen.
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7.3

Alueen yleiskuvau
y
us

Suunnitteillla oleva Les
stijärven tuu
ulivoimapuistton hankealu
ue sijoittuu LLestijärven kunnan
k
kes-ki- ja etelä
äosiin, kesku
ustaajaman jja Lestijärve
en länsi- ja eteläpuolille
e. Lähimmillä
ään tuulivoi-Lestijärven keskustaajamasta. Mui-mapuiston voimalat sijjoittuvat 2,5 kilometrin etäisyydelle
e
ta lähiseud
dun taajamia ovat hank
kealueesta noin
n
9 kilom
metriä kaakk
koon sijaitse
eva Kinnula,,
Lestijärven
n koillispuole
ella noin 12 kilometrin etäisyydellä
e
sijaitseva R
Reisjärvi, luo
oteessa noin
n
13 kilomettrin etäisyyde
ellä sijaitsev
va Sykäräine
en ja länsipuolella noin 2
21 kilometrin
n etäisyydel-lä sijaitsev
va Halsua.
Hankealueelle sijoittuu
u neljä kylää
ä; Mattila, Tikka, Similä ja
j Mustikank
kylä. Kylien ympäristös-sä on viljelltyjä peltoalu
ueita.
Hankealueen lounaisos
saan sijoittu
uu pieni lamp
pi; Rimpilam
mpi ja hanke
ealueen etelä
äosiin sijoit-tuu kolme järveä, Saa
arinen, Terv
vanen ja Pik
kku-Vihtanen
n. Hankealue
een halkoo keskiosassa
a
Lehtosenjo
oki, joka lask
kee Teerinev
van ja Yli-Les
stin kylän läpi Lestijärve
een.
Hankealue on pääosin metsäistä, maastoltaan tasaista ja
a suurelta o
osin soista. Metsiä
M
luon-nehtivat mäntykankaa
m
t sekä ojituk
ksissa kuivaneet rämeett ja turvekan
nkaat. Metsä
äalueet ovatt
pääosin tav
vanomaisess
sa talouskäy
ytössä ja painottuvat iälttään nuoriin ja varttuviin
n metsiin.

Kuva 7.1.

Suunnitellun tuulivoimapuisston sijainti ja alustava
a
aluerajjaus.

7.4

Asutus ja väestö

Lestijärven
n kunnan asutus on pää
äosin sijoittunut kunnan keskustaaja
aman läheisy
yyteen sekä
ä
Lestijärven
ntien eli kanttatien 58 va
arrelle. Lestijjärven kunnan väestön määrä on olllut laskussa
a
viime vuos
sikymmeninä
ä (Taulukko 7‐11). Vastaava
asti Kinnulan
n kunnassa, jjoka sijaitse
ee suunnitel-tujen tuuliv
voimaloiden kaakkoispu olella, asutu
us on sijoittu
unut kantatie
en 58 varrellle ja Kinnu-lan kunnan
n keskustaajamaan.
Taulukko 7‐1.. Lestijärven kunnan asukasluvvun kehitys vuo
osina 1990–2013 (Tilastokeskuus, 2014).
1990

1995

200
00

2005

2010

2013
3

1114

1123

104
40

955

853

818
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Kuva 7.2.
Väestön sijoittuminen hankealueen läheisyydessä. Kuvassa osoitettu vakituisen asutuksen määrä
250 m x 250 m ‐ruutuaineiston pohjalta (aineisto: Tilastokeskus 2013).
Loma-asutus on suunniteltujen tuulivoimaloiden läheisyydessä keskittynyt erityisesti Lestijärven rannalle. Myös pienempien järvien rannoilla on joitakin loma-asuntoja.
Alla olevissa taulukoissa (taulukko 7-2 ja 7-3) on esitetty asutus- ja rakennustiedot 1, 2 ja 5
kilometrin säteellä suunnitelluista tuulivoimaloista eri toteutusvaihtoehdoissa.
Taulukko 7‐2. Tuulivoimapuiston lähialueiden asukkaiden määrä sekä asuinrakennusten ja vapaa‐ajan asuntojen
määrät vaihtoehdossa VE1 ja VE2.
Etäisyys lähimpään
tuulivoimalaan (118
voimalaa, VE1 ja
VE2)

Asukkaita
Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta, 250m x 250m,
2013

Asuinrakennuksia
Lähde: MML, maastotietokanta 2013

Lomarakennuksia
Lähde: MML, maastotietokanta 2013

1 km

26 henkilöä

9 kpl

5 kpl

2 km

265 henkilöä

142 kpl

76 kpl

5 km

767 henkilöä

349 kpl

292 kpl

Taulukko 7‐3. Tuulivoimapuiston lähialueiden asukkaiden määrä sekä asuinrakennusten ja vapaa‐ajan asuntojen
määrät vaihtoehdossa VE3.
Etäisyys lähimpään
tuulivoimalaan (87
voimalaa, VE3)

Asukkaita
Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta, 250m x 250m,
2013

Asuinrakennuksia
Lähde: MML, maastotietokanta 2013

Lomarakennuksia
Lähde: MML, maastotietokanta 2013

1 km

10 henkilöä

1 kpl

1 kpl

2 km

235 henkilöä

134 kpl

40 kpl

5 km

756 henkilöä

342 kpl

281 kpl
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Kuva 7.3.
Vakituinen asutus ja vapaa‐ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella. Kuvassa osoitettu 1, 2 ja 5
kilometrin etäisyysvyöhykkeet suunnitelluista tuulivoimaloista vaihtoehdoissa 1 ja 2.

Kuva 7.4.
Vakituinen asutus ja vapaa‐ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella. Kuvassa osoitettu 1, 2 ja 5
kilometrin etäisyysvyöhykkeet suunnitelluista tuulivoimaloista vaihtoehdossa 3.
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Tuulivoimapuiston sisäisen 110 kV ilmajohto sijoittuu pääosin metsäalueelle. Voimajohdon
läheisyyteen ei sijoitu asuin- eikä lomarakennuksia. Etäisyyttä lähimpiin loma- ja asuinrakennuksiin Similän peltoaukeiden eteläpuolella on 350–600 metriä. Suunniteltujen sähköasemien läheisyyteen ei myöskään sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Etäisyyttä lähimpiin
asuinrakennuksiin on yli 700 metriä, lomarakennuksiin vielä enemmän.

Kuva 7.5.
Väestön sijoittuminen voimajohtoreitin VEC läheisyydessä. Kuvassa osoitettu vakituisen asutuksen
määrä 250 m x 250 m ‐ruutuaineiston pohjalta (aineisto: Tilastokeskus 2013).
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Suunniteltu
u sähkönsiirrtoreitti VEB sijoittuu lähinnä maa- ja metsäta
alousalueelle Lestijärven
n
kunnan alu
ueella. Johto
oreitin läheissyyteen ei sijoitu merkittäviä asutusskeskittymiä eikä asuin-tai lomarak
kennuksia.
Suunniteltu
u sähkönsiirrtoreitti VEC sijoittuu Le
estijärven, Halsuan, Perh
hon ja Vimp
pelin kuntien
n
sekä Alajärrven kaupun
ngin alueelle . Sähkösiirto
oreitti VEC sijoittuu olem
massa olevien voimajoh-toreittien rinnalle
r
pääo
osin maa- ja
a metsätalo
ousalueille. Nykyiset
N
voi majohtoreitiit sijoittuvatt
pääsääntöiisesti asutus
skeskittymie
en ulkopuole
elle. Näin ollen sähkönsiiirtoreitin VE
EC läheisyy-teen ei my
yöskään sijoiitu merkittäv
viä taajamia
a tai muita asutuskeskitt
a
tymiä. Tilasttokeskuksen
n
ruututietok
kanta-aineistton perustee
ella alle 100 metrin etäisyydellä suu
unnitellusta voimajohto-reitistä asu
uu 4 asukastta ja vyöhyk
kkeelle sijoittuu 1 asuinrrakennus Pu rolassa ja 3 lomaraken-nusta Puro
olassa ja Kale
ettomanjärv
ven rannalla.
Taulukko 7‐4.. Sähkönsiirtoreittivaihtoehtoojen lähialueideen asukkaiden määrä
m
sekä asuuinrakennusten
n ja vapaa‐ajan
n
asuntojen mä
äärät.

Sähkönsiiirtoreittivaihtoehtto

Asukkaita 250 m
etäisyydelllä
Lähde: Tila
astokeskus, ruutu
utietokanta, 250m x 250m,
2013

Asuinrakennuksia
100 metrin
n etäisyydellä
Lähde: MM
ML, maastotietokanta 2013

Lomaraken
nnuksia
100 metrin
n etäisyydellä
Lähde: MM
ML, maastotietokantta 2013

VEB

0 henkilöä

0 kpl

0 kpl

VEC

4 henkilöä

1 kpl

3 kpl

7.5

Maankäy
yttö ja elin
nkeinotoim
minta

Hankealue on pääosin maa- ja me
etsätalouskäytössä. Hankealueen me
etsät ovat voimakkaasti
v
i
käsiteltyjä,, luonnontila
aisia metsäa
alueita ei juuri esiinny. Hankealuee
en luoteis- ja keskiosiin
n
sijoittuu pe
eltoalueita kirkonkylän
k
e
eteläpuolelle
e ja Yli-Lestin kylän loun
naispuolelle Lehtosenjo-en varteen
n.

Kuva 7.6.

m
myös peltoja ja soita.
Alueelle sijoiittuu erityisesti metsäalueita mutta
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Muiden metsätalousalueiden tavoin hankealuetta voidaan käyttää ulkoiluun, metsästykseen,
marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Hankealue sijoittuu Lestijärven Metsästysyhdistys ry:n metsästysvuokra-alueelle, jonka kokonaispinta-ala on noin 14 000 hehtaaria. Metsästysseura myy alueilleen myös pienriistan ja hirvieläinten vieraslupia ulkopuolisille metsästäjille. Lisäksi alueen tuntumaan sijoittuu valtionmailla Metsähallituksen pienriista- ja hirvilupa-alueita. Valtion hirviluvat ovat paikallisen seuran käytössä.
Hankealueen läheisyyteen sijoittuu Peuranpolun runkoreitti sekä Hirvaan kierros. Peuranpolku on noin 115 kilometrin mittainen retkeilyreitistö Pohjois-Pohjanmaalta Keski-Suomeen ja
se sijoittuu Perhon, Kinnulan, Kivijärven, Lestijärven sekä Reisjärven kuntien alueelle. Merkitty polku on eteläisen ja läntisen Suomen pisin retkeilyreitti. Polku mutkittelee tavanomaisten talousmetsien lisäksi luonnontilaisten ja suojeltujen maiden halki Salamanperän luonnonpuistossa ja Etelä- Sydänmaan suojelualueella sekä Salamajärven kansallispuistossa.
Hankealueen läheisyydessä on Peuranpolun reitistön pysäköintipaikkojen lisäksi melko runsaasti retkeilyä palvelevia rakenteita mm. opastetauluja, laavuja ja tulentekopaikkoja. Osin
hankealueelle sijoittuu myös Lestijärven moottorikelkkaura, jonka pituus 82 km.

Kuva 7.7.

Alueen virkistysreitit ja reitistöihin liittyvät palvelut. Kartassa kuvattu lisäksi hankealueen sijainti.

Lestijärven kunnassa alkutuotannon (mm. maa- ja metsätalous) työpaikkojen osuus on
huomattavasti suurempi kuin keskimäärin Suomessa (taulukko 7-5). Vastaavasti jalostuksen
ja palvelujen työpaikkojen osuus on pienempi. Kunnan mukaan maatilat ovat erikoistuneet
maidon- ja lihantuotantoon. Lisäksi hankealueen läheisyydessä on jonkin verran matkailupalveluyrittäjiä.
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Taulukko 7‐5.. Lestijärven työ
öpaikkamäärä jja työpaikkarakkenne vuoden 2011
2
lopussa (TTilastokeskus, 20
014)
Työpaika
at, 31.12.20
011

Lestijärvi

k
koko maa

Maa-, me
etsä- ja kalattalous

50,7 %

3
3,5 %

Kaivostoim
minta; Sähkö‐, kaasu‐ ja läm
mpöhuolto;
Vesi‐, viem
märi‐ ja jätehuolto

3,3 %

1
1,2 %

Teollisuus
s

2,0 %

1
14,2 %

Rakentam
minen

6,0 %

6
6,6 %

Palvelut

36,3 %

7
73,1 %

Toimiala tuntematon
t

1,7 %

1
1,3 %

Työpaikatt yhteensä

300

Lestijärvelllä taloudellin
nen huoltosu
uhde (eli työ
övoiman ulko
opuolella tai työttömänä olevat yhtä
ä
työllistä ko
ohti) oli vuod
den 2012 lop
pussa 1,59, kun se koko maassa oli 1,20.

7.6

Äänimaisema

Hankealueella tai sen läheisyydes sä ei nykyis
sin ole merkittäviä melu
ulähteitä. Äänimaiseman
n
muodostav
vat pääasias
ssa luonnon taustaäänett sekä ajoitttain alueelle
e kantautuva
at liikenteen
n
ja metsätalouskoneiden äänet.
n kahina voii tuulisena p
päivänä aihe
euttaa 40–50
0 dB äänitasson. Linnunla
aulu voi voi-Lehtipuiden
makkaimm
millaan olla yli
y 50 dB. M
Maantien lähe
ellä yksittäis
sen ajoneuv
von ohiajo voi aiheuttaa
a
hetkellisen 50–70 dB äänitason.
ä

7.7

Luonnon
nvarojen h
hyödyntäm
minen

Hankealueen luonnonv
varojen hyöd
dyntäminen on pääasiassa alueen viirkistyskäytttöä (marjas-tus, sienes
stys, metsäs
stys) ja elink
keinotoimintaa (metsätalous, maa-a
ainesten otto
o sekä luon-to- ja eräm
matkailu). Tu
uulivoimapui ston alueella
a on kolme olemassa
o
ole
evia maa-ain
neisten otto-lupaa, lisäk
ksi hankealu
ueen läheisyy
ydessä on yk
ksi voimassa
a oleva ottol upa.
Kaivosrekis
sterin kartta
apalvelun mu
ukaan hanke
ealueen läns
siosa kuluu a
alueeseen, jo
osta on Kal-vinit Oy:n voimassa olleva kaivosv
varausilmoitu
us Koivu (nikkeli, rauta,, kupari, palladium, pla-tina, apatiitti, fosfori, ilmeniitti, irridium, litium
m, osmium, rodium, ruttenium ja tittaani), josta
a
on annettu
u päätös 28..10.2013 ja joka on voimassa 4.3.2
2015 saakka
a. Hankealue
een lounais-puolella on
n Pyhäsalmi Mine Oy:n voimassa oleva kaivosv
varausilmoitu
us Tynnyri (kulta ja ku-pari), josta
a on annettu päätös 11.3
3.2013.

Kuva 7.8.

Hankealueellle ja sen läheisyyyteen sijoittuvvat kaivosvarau
usilmoitukset (TTukes, 11.8.2014
4).
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Voimajohto
oreitti VEB sekä VEC:n pohjoisosa
p
ssijoittuvat allueelle, josta
a on Kalvinitt Oy:n voimassaoleva
a kaivosvara
ausilmoitus Koivu
K
ja voim
majohtoreitin
n VEC alueella on lisäkssi Pyhäsalmi
Mine Oy:n varausilmoittukset Hauk
kka (kulta ja
a kupari), jo
osta on anne
ettu päätös 23.9.2013,
Halla (kulta
a ja kupari), päätös 11.3
3.2013 sekä voimajohtoreitin eteläpäähän sijoitttuva Norgig
Mines Ab:n
n Suola 2 (kulta), päättös 27.5.20 13 ja voima
ajohtoreitin länsipuolelle
e sijoittuva
Nordic Mine
es Ab:n Kurv
vinnevan ma
alminetsintällupahakemus (kulta ja kupari),
k
josta
a ei ole vielä annettu p
päätöstä.

7.8

Voimassa
aolevat maankäyttö
ösuunnitellmat

7.8.1

Valtakunn
nalliset alue
eidenkäyttö
ötavoitteet

Valtakunnalliset alueide
enkäyttötavo
oitteet (VAT
T) ovat osa maankäyttö
ö- ja rakenn
nuslain mus
ärjestelmää.. Maankäyttö- ja rakenn
nuslain 24 §
§:n mukaan
kaista alueiidenkäytön suunnittelujä
tavoitteet o
on otettava huomioon ja
a niiden tote
euttamista on
o edistettäv
vä maakunna
an suunnitntien kaavoiituksessa ja valtion vira nomaisten toiminnassa.
telussa, kun
t
Valtakunna
allisista aluuista valtaeidenkäytön
ntavoitteista
a päättää va
altioneuvosto
o, joka päättti 13.11.200
08 tarkistetu
kunnallisista alueidenk
käyttötavoitteista. Valta
akunnalliset alueidenkäy
yttötavoittee
et koskevat
alue- ja yh
ön laatua, yhteysverko
hdyskuntara
akennetta, elinympäristö
e
ostoja, enerrgiahuoltoa,
luonto- ja k
kulttuuriperintöä sekä lu
uonnonvarojjen käyttöä. Tavoitteet on jaettu y leis- ja erityistavoitteisiin asiasisä
ällön peruste
eella.
Lestijärven tuulivoimap
puistoa ja se
en kaavoitussta koskeva
at seuraavat valtakunna
alliset alueidenkäyttöta
avoitteet:

Toimiva alluerakenne:
Alueidenkäy
ytöllä tuetaa
an alueraken
nteen tasapa
ainoista kehittämistä sekä elinkeino
oelämän kilpailukyvyn ja kansainv
välisen asem
man vahvisttamista hyödyntämällä mahdollisim
mman hyvin
olemassa o
olevia rakentteita sekä ed
distämällä e
elinympäristö
ön laadun pa
arantamista ja luonnon
voimavarojen kestävää hyödyntämistä.

Eheytyvä y
yhdyskunta
arakenne ja
a elinympärristön laatu
u:
Alueidenkäy
ytöllä ediste
etään yhdysk
kuntien ja e
elinympäristö
öjen ekologista, taloude
ellista, sosiaalista ja ku
ulttuurista kestävyyttä.
k
Alueidenkäy
ytössä luoda
aan edellytyk
kset ilmaston
nmuutoksee
en sopeutumiselle.
Alueidenkäy
ytössä on eh
hkäistävä me
elusta, tärinä
ästä ja ilman
n epäpuhtau
uksista aiheu
utuvaa haittaa.
Alueidenkäy
ytössä tulee edistää ene
ergian säästä
ämistä sekä uusiutuvien energialähtteiden käyttöedellytyks
siä.

Kulttuuri- jja luonnonperintö, virrkistyskäytttö ja luonnonvarat:
Alueidenkäy
ytöllä ediste
etään kansallisen kulttuu
uriympäristön ja rakennusperinnön ssekä niiden
alueellisestii vaihtelevan
n luonteen säilymistä.
Alueidenkäy
ytöllä ediste
etään elollise
en ja elottom
man luonnon
n kannalta arvokkaiden jja herkkien
alueiden m
monimuotoisu
uuden säilym
mistä. Ekolo
ogisten yhte
eyksien säily
ymistä suoj elualueiden
sekä tarpee
en mukaan niiden
n
ja muiden arvokka
aiden luonno
onalueiden välillä
v
edistettään.
Alueidenkäy
ytöllä ediste
etään luonno
on virkistysk
käyttöä sekä
ä luonto- ja kulttuurima
atkailua pamaisemarantamalla moninaiskä
äytön edelly
ytyksiä. Suo
ojelualueverkoston ja arvokkaiden
a
kologisesti kestävää
k
hyö
ödyntämistä edistetään virkistyskäy
ytössä, matk
kailun tukialueiden ek
alueina sek
kä niiden läh
hialueiden matkailun
m
keh
hittämisessä
ä suojelutavoitteita vaarrantamatta.
Alueidenkäy
ytöllä edistetään kyseise
een tarkoitu kseen osoite
ettujen hiljaisten alueide
en säilymistä.
ytöllä ediste
etään luonno
onvarojen k
kestävää hyödyntämistä
ä siten, että
ä turvataan
Alueidenkäy
luonnonvarrojen saatavu
uus myös tuleville sukup
polville.
Alueidenkäy
ytössä on va
armistettava
a, että valtak
kunnallisestii merkittävät kulttuuriym
mpäristöjen
ja luonnonp
perinnön arv
vot säilyvät.
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Alueidenkä
äytön suunniittelussa on otettava hu
uomioon ekologisesti tai virkistyskäy
ytön kannal-ta merkittä
ävät ja yhte
enäiset luon nonalueet. Alueidenkäyt
A
ttöä on ohja
attava siten, ettei näitä
ä
aluekokona
aisuuksia tarrpeettomast i pirstota.

Toimivat yhteysverk
y
kostot ja en
nergiahuolto
o:
Alueidenkä
äytössä turva
ataan energ iahuollon va
altakunnallise
et tarpeet ja
a edistetään uusiutuvien
n
energialähtteiden hyödy
yntämismah
hdollisuuksia.
Alueidenkä
äytössä on turvattava
t
le
entoliikentee
en nykyisten
n varalaskup
paikkojen ja
a lennonvar-mistusjärje
estelmien ke
ehittämismah
hdollisuudet sekä sotilas
silmailun tarp
peet.
Voimajohto
olinjauksissa
a on ensisija isesti hyödynnettävä ole
emassa oleviia johtokäytäviä.
Maakuntak
kaavoitukses
ssa on osoittettava tuulivoiman hyö
ödyntämisee
en parhaiten
n soveltuvatt
alueet. Tuu
ulivoimalat on sijoitetta
ava ensisijais
sesti keskite
etysti useam
mman voima
alan yksiköi-hin.
Edellä mainittuja yhtey
ys- ja energ
giaverkostoja
a koskevassa alueidenkä
äytössä ja alueidenkäya
tön suunnittelussa on otettava h
huomioon sä
ään ääri-ilmiöiden ja tu
ulvien riskit,, ympäröivä
ä
maankäytttö ja sen kehittämistarp
peet sekä läh
hiympäristö, erityisesti a
asutus, arvo
okkaat luon-toja kulttuu
urikohteet ja
a alueet sekä
ä maiseman erityispiirte
eet.
Valtakunna
allisissa alue
eidenkäyttöttavoitteissa on näiden neljän
n
teema
an lisäksi kaksi
k
erityis-teemaa: Helsingin
H
seu
udun erityisk
kysymykset sekä luonto
o- ja kulttuu
uriympäristöinä erityisett
aluekokona
aisuudet, jok
ka koskee lä
ähinnä rannikkoaluetta, Lapin tunturrialueita ja Vuoksen
V
ve-sistöaluetta
a.

7.8.2

Maakunta
akaava

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava
a laaditaan vaiheittain. Maakuntaka
aavan 1., 2. ja 3. vaihe-at vahvistetttuja ja lain voimaisia. Maakuntaka
M
avat muodo
ostavat yhdessä Keski-kaava ova
Pohjanmaa
an kokonaism
maakuntakaa
avan.
2003) on es
Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaak
v
kuntakaavas
ssa (vahvisttettu 24.10.2
sitetty kaikkii
keskeiset asiakokonaisuudet luku
uun ottamattta tuulivoim
maloita, maa
a-aines- ja turvevaroja
a
sekä kesku
ustojen ulko
opuolelle sijo
oittuvia vähittäiskaupan suuryksikk
köjä, jotka aihekokonaia
suudet käs
sitellään muissa maakun
ntakaavoituk
ksen vaihekaavoissa.
Keski-Pohjanmaan 2. vaihemaak
kuntakaava
assa (vahvis
stettu 29.11
1.2007) käsittää soiden
n
monikäytön, tuulivoim
matuotannon ja kaupan palveluverk
kon sekä pä
äivitettävänä
ä aihepiirinä
ä
muinaismu
uistot ja maiisema- ja ku
ulttuurikohte
eet. Samalla vahvistuspä
äätös kumoaa maakun-takaavan 1.
1 vaiheessa
a osoitetut k
kulttuuriymp
päristön tai maiseman
m
v
vaalimisen kannalta tär-keät alueett, keskustato
oimintojen a
alueet sekä muinaismuis
m
tot.
Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaak
kuntakaava
a (vahvistetttu 8.2.2012)) ohjaa vähittäiskaupan
n
suuryksikö
öiden sijoittu
umista sekä
ä pohjavesie
en suojelua ja kiviaine
eshuollolle alueita
a
koko
o
maakunnan alueella.
Tuulivoima
atuotantoon suunnitteill a olevan alueen
a
länsio
osa kuuluu matkailun vetovoima-alueeseen / matkailun
n ja virkisty
yksen kehittä
ämisen kohd
dealueeseen
n (mv-3), Metsäpeuran-maan eräm
matkailualue ja Lestijärv
ven kulttuuria
alue. Aluetta
a koskee ke hittämisperiaate, jon-ka mukaa
an alueen kehittämin en perustu
uu luontoon
n liittyviin virkistys- ja vapaa-etsiä ja rauh
aikatoiminttoihin alueellla sijaitsevia
a luonnontila
aisina säilyneitä aarnime
hallisia met-säjärviä, su
uoluontoa se
ekä erämaae
eläimistöä sä
äilyttäen sek
kä reitistöjä kehittäen.
Maakuntak
kaavassa on osoitettu u
uusi kantatie
e, joka liittyy
y kantatie 5
58 oikaisuun Lestijärven
n
itäpuolitse. Kantatien itäpuolelle ssekä kunnan eteläosiin ja tuulipuisto
oalueen läns
sipuolelle on
n
osoitettu moottorikelkk
m
kailun runko
oreitin yhteys
starve.
Alueen läheisyyteen on osoitettu k
kylä (at), Yli-Lesti. Kylää koskevan suunnittelumääräyk-sen mukaa
an yksityiskohtainen su unnittelu on
n ensisijaises
sti tarkoitetttu toteutetta
avaksi laati-malla maa
ankäyttö- ja rakennusla
ain mukaisia
a yleiskaavo
oja. Suunnitttelussa tule
ee kiinnittää
ä
erityistä huomiota alkutuotannon,, asumisen, palvelujen sekä muun elinkeinotoiiminnan yh-teensovitta
amiseen, hyv
vien peltoalu
uekokonaisu
uuksien säily
yttämiseen m
maatalouskä
äytössä sekä
ä
olemassa olevien
o
verko
ostojen hyöd
dyntämiseen
n.
Hankealueen reunamilla on kalliom
murskeen otttoalueita tai ottoon sove
eltuvia alueitta (EO-3).
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Alueen läheisyydessä on osoitettu muinaismuistokohteita. Nämä ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joita koskevan suunnittelumääräyksen mukaan
toimenpiteitä suunniteltaessa muinaisjäännöksen alueella tai sen lähiympäristössä on hankkeista neuvoteltava Museoviraston kanssa.
Alueella sijaitseva vanha lentokenttä on osoitettu maakuntakaavassa lentokenttänä.
Alueelle sijoittuu kantatie (kt), yhdystie (yt) sekä ulkoilureitti.
Tuulivoimahankkeen alue osoitettu turvetuotantovyöhykkeeksi 1 (tv1). Aluetta koskevan
suunnittelumääräyksen mukaan turvetuotannon suunnittelun lähtökohtana tulee olla turvetuotannon aiheuttaman vesistön kokonaiskuormituksen vähentäminen.

Kuva 7.9.
58

Ote Keski‐Pohjanmaan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavan yhdistelmästä.
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Lestijärvelle on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueita. Alueita koskevan suunnittelumääräyksen mukaan
alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää maisema- ja kulttuuriarvojen sekä perinnebiotooppien ja muiden luonnonperintöarvojen säilymistä alkutuotannon toiminta- ja kehittämisedellytyksiä vaarantamatta. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee huomioida alueen erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden säilymisen turvaavia kaavamääräyksiä ja
suunnitteluohjeita.
Lestijärventien varrelle on osoitettu arvokas harjualue (ge-1). Tätä koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee varmistua siitä, ettei toimenpiteellä aiheuteta maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista tai
luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.
Lestijärventien ja harjualueen suuntaisesti sijoittuu alueelle myös tärkeä tai vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue (pv). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee varmistua siitä, ettei toimenpiteillä vaaranneta pohjaveden määrää tai laatua. Tämä tulee ensisijaisesti hoitaa sijoittamalla riskialttiit toiminnat alueen ulkopuolelle ja
toissijaisesti estämällä riskien syntyminen riittävällä vesiensuojelutoimenpiteillä.
Hankealueen koillisosaan sijoittuu maakuntakaavassa myös Vanhojen luonnonmetsien suojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue (SL5).
Maakuntakaavassa tulvavaaran huomioimista koskee suunnittelusuositus, jonka mukaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alavilla alueilla huomioida sään ääri-ilmiöiden ja
tulvien riskien minimoiminen.

IV Vaihemaakuntakaava
Keski-Pohjanmaan liitossa on aloitettu 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu. Kaava tulee käsittelemään seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Kaavan lähtökohtana toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen
tuulivoimaselvitys. Esiselvityksessä on tutkittu tuulivoiman sijoittumisperiaatteita ja mahdollisuuksia esittää tuulisuusraja-arvon perusteella parhaiten tuulivoimatuotannolle soveltuvia
alueita. 4. vaihemaakuntakaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Kaavaluonnos on päivätty
12.3.2013.
Lestijärven alueelle on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen
tuulivoimaselvitykseen perustuva tuulivoimaloiden alue (tv-1) sekä uusi tuulivoimatuotannolle tutkittava alue (tv-2). Merkinnöillä on osoitettu tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet
vähintään kymmenen voimalan suuruisille tuulivoimapuistoille. Näitä koskevan suunnittelumääräyksen mukaan tuulivoimaloiden suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen
vaikutukset loma-asutukseen, suurteollisuuteen, ammattikalastukseen, maisemaan, linnustoon ja muuhun eläimistöön (erityisesti kalastoon), vedenalaiseen luontoon ja vedenalaiseen
kulttuuriperintöön (selvittäen vedenalaisten muinaisjäännösten inventointitarve) sekä pyrittävä lieventämään niihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa
tulee huomioida puolustusvoimien harjoitustoiminnan edellytykset, lentoturvallisuus, laiva- ja
veneväylät sekä niiden turvalaitteet.
Lestijärven kunta on jättänyt vaihemaakuntakaavan luonnoksesta mielipiteen, jossa toivotaan koko hankealueen osoittamista tuulivoimatuotannon alueena (tv-2).
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Kuva 7.10.
Ote Keski‐Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (03/2013). Lestijärven tuulivoima‐
puiston rajaus ja sähkönsiirtoreittivaihtoehdot on merkitty kartan päälle.

Sähkönsiirtoreitit
Maakuntakaava, VEB:
Vahvistetuissa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoissa on johtoreitille osoitettu seututie (st),
laajakaistan yhteystarve sekä moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve. Mahdollinen sähkönsiirtovaihtoehto VEB sijoittuisi lähinnä ns. valkoiselle alueelle (kuva 7.9).
Maakuntakaava, VEC:
Vahvistetuissa Keski-Pohjanmaan vaihekaavoissa on osoitettu olemassa oleva voimajohto
merkinnällä pääjohto tai -linja. Lestijärveltä etelään kyseiselle reitille tai sen läheisyyteen
sijoittuu turvetuotantovyöhykkeitä (tv1 ja tv 2), luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä suoalueita (LUO), moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve, laajakaistan yhteystarve -reitti, seututie, hiekka- ja sora-aineksen otto alue tai ottoon soveltuva alue (EO2), kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeä alue, soidensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue (SL3), valtatie/kantatie, kevyen liikenteen yhteystarve, yhdystie sekä vanhojen luonnonmetsien suojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue (SL5) sekä tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv).
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 2005) on osoitettu sähkönsiirtovaihtoehto
C:n reitille voimajohto (2 x 400 kV). Voimajohdon reitille sijoittuu pohjavesialue.
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Etelä-Pohjanmaalla on lisäksi vireillä kolme vaihemaakuntakaavaa. Vaihekaava I koskee tuulivoimaa ja se on ollut luonnoksena nähtävillä. Kaavassa on osoitettu olemassa oleva voimajohto (400 kV). Muista vaihemaakuntakaavoista (II Kauppa, liikenne ja maisema-alueet, III
Turvetuotanto, suoluonto ja bioenergia) on ollut nähtävillä vasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.

Kuva 7.11.
Ote Etelä‐Pohjanmaan maakuntakaavasta. Mahdollinen sähkönsiirto‐vaihtoehto VEC sijoittuisi ole‐
massa olevan voimajohdon yhteyteen.
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Kuva 7.12.

Ote Etelä‐Poh
hjanmaan I vaih
hemaakuntakaaavan luonnokseesta.

7.8.3

Yleiskaava
at

Hankealuee
ella on pääos
sin voimassa
a vuonna 19 99 hyväksyttty Lestijärve
en osayleisk
kaava (Kuva
7.14). Hank
kealue on suureksi osak
ksi osoitettu
u metsätalou
usvaltaiseksi alueeksi (M
MM-3). Alue
varataan pä
ääasiassa metsätalouskä
m
äyttöön. Alu
ueelle saa ra
akentaa pääk
käyttötarkoittuksen mukaisia raken
nnuksia ja rakennelmia
r
sekä liitänn
näiselinkeino
oja tukevia rakennuksia
r
ja laitteita.
Alueelle sallitaan Raken
nnuslain 4 §:n mukainen
n haja-asutu
us, vähintään
n 10 000 m22 rakennuspaikoille. Allueella olevie
en vesistöjen rantavyöh
hykkeille ei saa
s
rakentaa
a, ellei niille ole merkitty rakennus
spaikkoja.
Alueelle sijoittuu myös
s maa- ja metsätalousv
m
valtaista alu
uetta (M) se
ekä maatalo
ousvaltaista
aluetta (MT
T). Kaavassa
a on osoitetttu lentoliiken
nteen alue (LL),
(
joka on
n varattu pie
enlentokentäksi. Maatiilan talouske
eskukset on osoitettu AM
M-merkinnälllä.
Alueen poik
kki kulkee oh
hjeellinen ulk
koilureitti re tkeily- ja ulk
koilualueella (VR).
Alueen koillisosiin sijo
oittuu myös luonnonsuo
ojelualuetta (SL). SL-a
alue on Nattura 2000ohjelman alue.
Pohjoisosas
ssa alueen lä
äheisyyteen sijoittuu teo
ollisuus- ja varastoaluettta (T).
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Kuva 7.13.

Yleiskaavoitu
ustilanne lukuuun ottamatta ra
antakaavoja.

Hankealueen
n ja sähkönsiirttoreittivaihtoeh
htojen sijainti su
uhteessa Lestijäärven osayleiska
aavaan (huom..
Kuva 7.14.
pohjakarttana geokoodattu paperikartta).
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7.8.4

Asemakaa
avat

Vahvistettuja asemakaa
avoja Lestijä
ärven kunna
an alueella on 199,3 ha. Valtaosa niiistä ei sijoitu hankealu
ueelle. Hank
kealueen poh
hjoisosiiin sijjoittuu kuitenkin yksi asemakaava-a
alue, Paranta. Alueelle
e on pääasia
assa kaavoite
ettu asuinpi entalojen ko
orttelialueita (AP) ja erilllispientaloakennusten
jen korttelialueita (AO). Alueella on
o myös m uutamia asu
uin-, liike- ja
j toimistora
korttelialueita (AL), yle
eisten rakenn
nusten kortte
elialueita (Y) ja liikerake
ennusten ko
orttelialueita
(KL). Kaava
a-alueelta on
o etäisyyttä
ä lähimpiin suunniteltuihin tuulivoim
maloihin noiin 1,9 kilometria.

Kuva 7.15.

Asemakaavoiitustilanne.

Kuva 7.16.

Parannan aseemakaava vuod
delta 1991.
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Kunnan alu
ueella on voimassa myö
ös ranta-asemakaavoja. Lestijärven rannoista on kaavoitet-avalla n. 90 % (75 km).. Valtuusto h
tu joko ase
ema- tai ranta-asemakaa
hyväksyi 29.4.2010 Les-tijärven ranta-asemaka
aavan muuttoksen raken
nnusoikeuksien nostamissesta. Rantakaavoitetul-la osalla Le
estijärveä on 460 lomarrakennuspaikkaa. Kunna
an loma-asu
untokanta on
n maksimis-saan n. 600 kpl.

Kuva 7.177.

Ranta‐asema
akaavoitettu allue (OIVA – ymp
päristö‐ ja paikk
katietopalvelu, 2014).

7.9

Tuulivoimapuistov
vaihtoehto
ojen vaiku
utukset ma
aankäyttö
öön ja yheseen
dyskuntarakentee

7.9.1

Tuulivoim
mapuiston rrakentamise
enaikaiset vaikutukset
v
t

Tuulivoima
aloiden raken
nnusalueilla hanke vaiku
uttaa suoraan maankäytttöön muutta
amalla maa-ja metsäta
alouskäytöss
sä olevaa alu
uetta energiiantuotantoa
alueeksi, mu
utta valtaosa
alla tuulivoi-mapuistoje
en alueista maatalousm
ja
a metsätalou
uskäyttö voivat jatkua. H
Hankkeen ra
akentamisen
n
aikaisessa vaiheessa kunkin
k
tuuliv
voimalan ym
mpäriltä raiva
ataan puusto
o enintään noin
n
hehtaa-rin alueelta
a.
Tuulivoima
apuiston alue
eella tuulivoiimaloiden lis
säksi metsättalouskäytösssä olevaa maata
m
häviää
ä
rakennetta
avien tuulivo
oimaloiden h
huoltoteiden ja sähköasemien alueillta. Huoltotiet rakenne-taan sekä parantamalla nykyisiä etttä rakentam
malla uusia teitä.
t
udessaan Le
estijärven tu
uulivoimapuistohankkeen
n seuraukse
ena maa- ja
a metsätalo-Kokonaisuu
uskäytössä
ä olevaa alue
etta poistuu voimaloiden
n ja teiden rakentamise
r
n myötä vaihtoehdoissa
a
enintään n. 100 ha, mikä on noin y
yhden prose
entin hankealueen kokon
naispinta-ala
asta.
oiden ja uusien teiden edellyttä
ämät maa‐alue
eet vaihtoehdoiittain ja alueitta
ain.
Taulukko 7‐6.. Tuulivoimalo
Vaihtoehtto

Voimala
at
(kappalemäärä
ja maa--ala
hehtaarreina)

Uusi tiestö
(teiden pitu
uus
km ja maa--ala
hehtaareina
a)

Yhtteensä
(he
ehtaaria)

Osuus hankealueen kokonaispinta-a
alasta (%)

VE 0

–

–

–

–

VE 1

118 kpl

47 km

a
70,8 ha

28,2 ha

99 ha

n. 0,9 %

118 kpl

47 km

a
70,8 ha

28,2 ha

99 ha

n. 0,9 %

87 kpl

40 km

a
52,2 ha

24 ha

76,,2 ha

n. 0,7 %

VE 2
VE 3
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Tuulivoimap
puistojen ra
akentamisen ajaksi vap
paata liikkum
mista joudutaan turval lisuussyistä
rajoittamaa
an rakennetttavana olevalla tuulipuiistoalueella sekä rakennus- ja huo
oltotiestöllä.
Rakentamin
nen rajoittaa
a myös näide
en alueiden käyttöä mettsästykseen ja virkistyksseen. Rajoitus koskee kokonaisuuttena pieniala
aista aluetta ja se poistu
uu heti raken
ntamisen pää
ätyttyä.

7.9.2

Tuulivoim
mapuiston käytönaikaisset vaikutukset

Lestijärven hankealue on
o pääasiass
sa metsätalo
ouskäytössä kuten myös
s uuden voim
majohtoreitin alue. Tu
uulivoimapuis
ston toiminn
nan aikaiset keskeiset maankäyttöön
m
n kohdistuva
at vaikutukset koskeva
at ennen kaikkea rakenttamattomien
n metsätalou
usalueiden muuttumista
m
a osin energiantuotann
non alueiksi. Vaikutukse
et kohdistuv
vat osin my
yös metsätalousalueille tyypilliseen
virkistyskäy
yttöön. Vaik
kutukset ova
at hankkeen
n elinkaarta ajatellen hyvin
h
pitkäk
kestoiset ja
myös tuulivoimapuisto
on laajuus tekee
t
hankk
keesta merkittävän. Yk
ksittäisten v
voimaloiden
ankäytölliset vaikutuksett kohdistuva
at kuitenkin
n suhteellisen pienelle a
alalle, mikä
osalta maa
vähentää m
maankäytölle
e aiheutuvien
n vaikutuste n merkittävy
yyttä.
Lestijärven tuulivoimap
puisto sijoittuu toiminna
an kannalta sopivalle alu
ueelle ja tuk
keutuu osittain olemas
ssa olevaan infrastruktu
uuriin ja säh könsiirtoverrkkoon. Toim
minnassa hyö
ödynnetään
suurelta os
sin olemassa olevaa tie
estöä, eivättkä toiminna
asta aiheutu
uvat liikenn
nejärjestelyt
edellytä mu
uutoksia yle
eiseen tieverrkkoon. Tuullivoimapuiston alue säilyy pääkäytttötarkoitukseltaan maa
a- ja metsättalousalueena.
Alueella on voimassa Keski-Pohjan
K
nmaan maak
kuntakaavan
n 1., 2. ja 3.. vaihekaava
an yhdistelmä sekä Le
estijärven os
sayleiskaava. Lestijärven
n osayleiska
aavassa alue
eet on osoite
ettu pääasiassa metsätalousvaltais
siksi alueiksi sekä maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi ja
a vähäisissä
määrin my
yös maatalou
usvaltaisiksi alueiksi. Le
estijärven tu
uulivoimapuisto ei ole ristiriidassa
Keski-Pohja
anmaan maa
akuntakaava
an tai Lestijä
ärven osayle
eiskaavan maankäytöllis
m
sten tavoitteiden kans
ssa.
Suunniteltu
ujen tuulivoim
maloiden alu
ueet sijoittuv
vat pääosin riittävän etäälle nykyise
estä asutuksesta. Alle kilometrin etäisyydellä
ä suunnitellu
uista tuulivo
oimaloista sijaitsee vaih
htoehdoissa
VE1 ja VE2 tällä hetkellä 9 vakituis
sta asuinrake
ennusta ja 5 lomarakennusta ja vai htoehdossa
VE3 1 asuinrakennus ja
j 1 lomarakennus. Tuu
ulivoimaloide
en rakentam
minen ei raj oita alueen
muuta rake
entamista, kuten
k
maa- ja metsätal outta tai virkistyskäyttö
öä palveleva
aa rakentamista. Maan
nomistajilla on edelleen mahdollisuu
us käyttää omistamiaan
o
kiinteistöjä normaalilla
ja maa- ja metsätalous
salueille tava
anomaisella ttavalla.
puisto rajoitttaa uutta assuin- ja loma
arakentamista voimaloid
den lähialuLestijärven tuulivoimap
eilla tuulivo
oimaloiden melum
ja varjjostusvaikuttusten vuoks
si, koska asu
uin- ja loma
arakentamisen suunnitttelussa ja to
oteutuksessa
a tulee ottaa
a huomioon rakennusluv
van myöntäm
misen edellytykset mm
m. ympäristtön terveellis
syyttä koskiien. Siten asuin- ja lom
marakennukssia ei voida
osoittaa läh
htökohtaises
sti alueille, jo
oilla melun o
ohjearvot ylittyvät tai riittävää melu
untorjuntaa
ei muutoin voida toteutttaa. Tämän seurauksen
n uutta haja--asutusta sy
yntyy vähem
mmän ja uusi asutus o
ohjautuu jattkossa enem
mmän jo ole
emassa olevien asutuske
eskittymien yhteyteen.
Tuulivoimap
puistojen me
eluvaikutuks
sia on arvioittu kohdassa 15.10.
Lestijärven hankealuee
elle on osoite
ettu kaksi Po
ohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanm
maan mantuulivoimalo
neralueen ttuulivoimase
elvitykseen perustuvaa
p
oiden aluetta
a (tv-1) sek
kä yksi uusi
tuulivoimatuotannolle tutkittava
t
alu
ue (tv-2).
Hankealuee
elle tai sen lä
äheisyyteen ei kohdistu sellaisia yhd
dyskuntarakenteen tai m
maankäytön
kehittämistarpeita, jotk
ka eivät olisi sovitettavisssa yhteen tu
uulivoimarak
kentamisen k
kanssa.
Lestijärven tuulivoimap
puistohanke on kunnan k
kokoon nähd
den varsin la
aaja, ja se tu
ulee vaikuttamaan jos
ssain määrin
n myös kunnan yhdysk
kuntarakente
eeseen. Jo voimaloiden
v
huolto tuo
mainittavas
sti uusia työ
öpaikkoja ja sen myötä
ä mahdollisia
a uusia kuntalaisia alue
eelle. Tämä
tarkoittaa u
uusia asuntoja sekä tuulivoimapuisto
on huollon ympärille kes
skittynyttä yrritystoimintaa, joka tu
ulee näkymään kunnan maankäytöss
m
sä.
Lestijärven tuulivoimap
puistosta joh
htuen myös alueen yksittyistä metsä
ätieverkkoa ttullaan laajoilla alueilla sekä parantamaan etttä uutta tiesstöä rakentamaan. Tämä
ä parantaa a
alueen metsien hyödyn
ntämismahdollisuuksia ja saavutetta
avuutta niin virkistysmie
elessä kuin m
metsätalouden kannaltta. Uusi ja parannettu
p
tiestö helpotttaa metsien huoltoa ja te
ehostaa niid en hyödynarvitse itse
tämistä (ojjitukset, hak
kkuut, istutu
ukset yms. helpottuvatt). Maanomistajien ei ta
samassa m
määrin rahoitttaa teiden korjaamista
k
jja uusien ra
akentamista.. Myös marja
astus-, retkeily- ja m
metsästysmie
elessä uusi ja parannelltava metsätieverkko parantaa mettsäalueiden
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saavutettavuutta. Uudet tiet vähen
ntävät hiuka
an metsien pinta-alaa,
p
m
mutta teiden alta kaade-tuista puistta saadaan myös
m
myyntti- ja verotuloja.
Lestijärven
n tuulivoimapuisto ei ju
uuri vaikuta alueen maatalouteen jja peltovilje
elyyn, koska
a
pellot sijaittsevat lähtök
kohtaisesti a
alavilla alueilla ja voimallat taas on p
pyritty sijoitttamaan kor-keammille paikoille. Vo
oimalasijoitt elussa on myös
m
kierretty asutuskesskittymiä ja kyliä, joiden
n
yhteydessä
ä pellot pääs
sääntöisesti sijaitsevat.
Lestijärven
n tuulivoimapuiston itäo sien halki kulkee Peuran Polku, jok
ka on 115 km mittainen
n
nselän karulla vedenja-retkeilyreittistö Pohjois-Pohjanmaa
alta Keski-Su
uomen puole
elle, Suomen
kajaseudullla. Reitti on merkitty se
ekä maakunttakaavaan että Lestijärv
ven kunnan osayleiskaao
vaan. Maak
kuntakaavaa
an on merkittty myös mo
oottorikelkka
ailun runkore
eitin yhteysttarve. Suun-nitellut tuu
ulivoimalat sijoittuvat
s
r iittävälle etä
äisyydelle se
ekä Peuran Polusta että esitetystä
ä
moottorike
elkkailun run
nkoreitistä e
eivätkä siten
n vaikuta reitteihin maa
ankäytöllises
sti. Tuulivoi-mapuisto voi
v kuitenkin
n paikallisestti heikentää reittien virkistysarvoja lluontomatka
ailukohteina,,
esimerkiks
si paikoin mu
uuttuvien nä
äkymien vuo
oksi. Peuran Polun reitillllä Lestijärve
ellä on tosin
n
ollut laajoja myrskytuh
hoja, joten rreitin virkisty
ysarvo on myrskytuhoje
m
en vuoksi suurilta alueil-ta jo heike
entynyt merk
kittävästi, eiikä tuulivoim
marakentaminen paikalli sesti juuri liisää negatii-vista vaiku
utusta.
Valkeisen järven
j
ympä
äristöön on suunnitteilla
a matkailualu
ue, joka sisä
ältää golfken
ntän, kylpy-lähotellin sekä
s
olemassa olevien lo
oma-asuntoa
alueiden laajentamisen jja muuta matkailuun ja
a
virkistystoiimintaan liitttyvää oheisttoimintaa. Lestijärven
L
tu
uulivoimapu isto voidaan
n kokea alu-een luonto
oarvoja heike
entävänä te kijänä. Tuulivoimapuisto
o voidaan ku
uitenkin kok
kea myös it-sessään matkailukohte
m
eeksi ja se voi houkute
ella katsojia
a ja matkaillijoita. Näin se voidaan
n
nähdä myö
ös täydentäv
vänä ja kiinn
nostusta lisäävänä tekijä
änä sekä Vallkeisen järve
en matkailu-alueelle etttä Peuran Po
olulle.
Nykyinen loma-asutus
s keskittyy Lestijärvellä
ä pääasiassa
a Lestijärven
n rannoille. Lestijärven
n
rannoilla on voimassa laajoilla alue
eilla ranta-as
semakaava ja
j rannat ov
vat jo nykyisellään hyvin
n
tehokkaastti loma-asutuskäytössä. Uusia loma-asuntotontteja ei Valke
eisen aluetta
a lukuun ot-tamatta ole sijoitettav
vissa järvien rannoille, jolloin voima
alat eivät tu le merkittäv
västi vaikut-tamaan lom
ma-asuntoje
en määrään L
Lestijärven alueella.
a
Hankealueelle tai sähk
könsiirtoreitt ien alueelle sijoittuvista kaivoshank
kesuunnitelm
mista mikään
n
ei ole niin pitkällä,
p
että
ä tarkempia vaikutusarviointeja pysttyttäisiin tälllä hetkellä te
ekemään.
Maankäyttö
ö- ja raken
nnuslain mu
ukaan tuulivoimapuistoje
en kaavoitu
uksessa valttakunnallisett
alueidenkä
äyttötavoitteet tulee otta
aa huomioon ja niitä tu
ulee edistää . Tuulivoima
apuiston to-teuttamine
en edistää erityisesti
e
u
uusien energ
gialähteiden hyödyntäm
mismahdollisu
uuksia sekä
ä
tuulivoimaa
a koskevia alueidenkäyt
a
ttötavoitteita
a. Tuulivoimapuiston totteuttamisess
sa on otettu
u
huomioon myös alueid
den omien v
vahvuuksien, sijaintitekijjöiden sekä elinkeinoelä
ämän kilpai-lukyvyn va
ahvistaminen
n. Myös ehey
ytyvää yhdyskuntaraken
nnetta ja elin
nympäristön laatua sekä
ä
kulttuuri- ja luonnonp
perintöä, virrkistyskäyttö
öä ja luonnonvaroja ko
oskevat valttakunnallisett
äytön tavoittteet on otetttu huomioon
n mm. luonnon kannaltta arvokkaid
den alueiden
n
alueidenkä
säilyttämis
sellä.
Tuulivoima
apuiston tote
euttaminen edellyttää maankäyttöm
ja rakennu
uslain mukaisen kaavan
n
laadintaa tai
t lupamenettelyn tote
euttamista. Lestijärven
L
tuulivoimapu
t
uiston hanke
ealueella on
n
käynnistettty maankäy
yttö- ja rake
ennuslain 77
7 a §:n muk
kainen oikeu
usvaikutteise
en osayleis-kaavan laa
adinta.

7.9.3

Tuulipuiston käytön jälkeiset vaikutukset
v

Toiminnan päätyttyä tuulivoimalat
t
t voidaan pu
urkaa ja poistaa kokona
aisuudessaan
n. Perustus-ten ja kaap
pelien osalta
a on ratkaisttava, jätetää
änkö rakente
eet paikoille
een vai poisttetaanko ne.
Mikäli kaik
kki rakentee
et poistetaan
n, ei hankke
eella käytös
stä poiston jjälkeen ole vaikutuksia
a
maankäytttöön. Mikäli perustuslaattat jätetään paikoilleen, voidaan vaiikutuksia vähentää mai-semoinnilla
a. Tuulivoimapuiston purrkamisen jällkeen alue va
apautuu mu uhun maank
käyttöön.
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7.10

Sähkönsiirron vaik
kutukset m
maankäytttöön ja yhdyskuntarrakenteeseen

Voimajohdo
ot asettavat maankäytölle erilaisia rrajoituksia. Johtoaukeall
J
a tai sen läh
heisyydessä
ei saa harjjoittaa sellaiista toiminta
aa, josta sa
aattaa koitua vaaraa vo
oimajohdon käytölle ja
kunnossa p
pysymiselle. Voimajohtojjen lähiympä
äristön maankäytölle ei Suomessa o
ole virallisia
rajoituksia, eikä johtoalueen ympärrille vaadita suoja-alueen jättämistä.
Hankealuee
elle rakennettaan kolme sisäistä
s
sähk
köasemaa se
ekä niitä yhd
distävä 110 kV ilmajohto. Tuulivoimapuiston sisäisiä
s
sähköasemia yhd
distävä ilmajjohto ja suunnitellut säh
hköasemien
paikat sijaittsevat etäällä nykyisestä
ä asutuksestta. Voimajoh
htoreitti sijoittuu pääosin
n metsäalueelle ja lähimpien asuin
nrakennuste
en ja voimaj ohdon väliin
n jää suojapuustoa. Voim
majohto rajoittaa tulev
vaa maankä
äyttöä voima
ajohtoalueen
n osalta. Hankealueen sisällä sähkö
öasemia yhdistävän vo
oimajohdon pituus
p
on 15
5,8 kilometri ä. Sähköase
emien alusta
avat sijaintip
paikat sijoitytöstä.
tuvat metsä
äalueelle. Sä
ähköasemien
n alueet aida
ataan ja alue
e poistuu me
etsätalouskäy
Taulukko 7‐7. Sähkönsiirtorreittien ja sähkö
öasemien edellyyttämät maa‐alueet vaihtoehd
doittain ja alueiittain.
Vaihtoehto
o
Sähköasem
ma 3 kpl 110
0/20 kV
Tuulipuisto
on sähköase
emia yhdistä
ävä
sisäinen ilm
majohto 15,,8 km

Yhte
eensä (hehtaaria)

Os
suus hanke-a
alueen kokonaispinta-a
k
alasta (%)

1,5
1 ha

n. 0,01 %

72
2,7 ha

n. 0,8 %

VEB, 8 km
m
110 kV

Hankealue
een sisällä
36
6,8 ha

VEC, 8 + 5
58 km

Hankealue
een sisällä

110 kV

36
6,8 ha

400 kV

191
1,4 ha

Sähköasem
ma 400/110 kV

0,17 %
0,17 %

2 ha

Sähkönsiirtoreitin VEB voimajohto rakennetaa n mahdollisiimman suoraan hankea lueelta olevalle voimajo
ohtokäytävä
älle. Rakenn ettavan 110
0 kV ilmajoh
hdon pituuss on noin 8
massa olev
kilometriä. Reitistä noin
n 4 kilometrin osuus sijo
oittuu hanke
ealueelle ja 4 kilometrin osuus hankealueen ulkopuolelle. Ydistäminen
n valtakunna
an verkkoon tapahtuu olemassa olev
van 400 kV
voimajohdo
on varteen ra
akennettavalla 110/400 kV sähköasemalla.
Suunniteltu
u sähkönsiirttoreitti VEB sijoittuu läh
hinnä maa- ja metsätalousalueelle Lestijärven
kunnan alu
ueella. Sen läheisyyteen
n ei sijoitu m
merkittäviä asutuskeskit
a
ttymiä ja läh
himmät rakennetut alueet sijaitse
evat pääasiassa etäällä ssuunnitellustta voimajohttoreitistä. Sä
ähkönsiirtoreitistä VEB
B ei täten aih
heudu merkittäviä vaikuttuksia asutu
ukselle. Alle 100 metrin e
etäisyydelle
sähkönsiirto
ovaihtoehdon VEB reitis
stä ei sijoitu loma- tai asuinrakennu
a
uksia. Sähkö
önsiirtoreitti
rajoittaa ma
aankäyttöä johtoalueen
j
osalta.
Sähkönsiirtovaihtoehdo
ossa VEC yhd
distäminen v
valtakunnan verkkoon ta
apahtuu Alajjärven sähköasemalla. Suunniteltu sähkönsiirrtoreitti VEC sijoittuu Le
estijärven, Halsuan, Perh
hon ja Vimpelin kuntie
en sekä Alajjärven kaup
pungin aluee
elle. Voimajo
ohtoreitin alkuosa toteu
utetaan 110
kV voimajo
ohdolla jonka
a reitti on sama sähkön
nsiirtoreitin VEB
V
kanssa.. Olemassa olevan 400
kV voimajo
ohdon vartee
en rakennetttavan 400//110 kV säh
hköaseman kautta voim
majohtoreitti
jatkuu 400 kV ilmajohd
dolla etelään
n Alajärven sähköasema
alle. 400 kV voimajohto
oreitti sijoittuu olemas
ssa olevan Fingrid
F
Oyj:n
n 2 x 400 k
kV Pikkarala
a-Alajärvi vo
oimajohtoreittin rinnalle.
Voimajohto
oreitin 110 kV
k osuuden pituus on n oin 8 kilome
etriä ja 400 kV osuuden
n pituus on
noin 58 kilo
ometriä.

68

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN

Kuva 7.18.

Asuin‐ ja lomarakennukset sähkönsiirtoreittivaihtoehdon VEC läheisyydessä.

Myös sähkösiirtoreitti VEC sijoittuu pääosin maa- ja metsätalousalueille. Reitin varrella on
lähinnä talousmetsää mutta jonkin verran myös peltoja. Paikalla oleva nykyinen voimajohto
sijoittuu asutuskeskittymien ulkopuolelle. Näin ollen sähkönsiirtoreitin VEC läheisyyteen ei
myöskään sijoitu merkittäviä taajamia tai muita asutuskeskittymiä. Sähkönsiirtoreitin VEC
yhteyteen sijoittuu kuitenkin joitain yksittäisiä asuin- ja lomarakennuksia. Kuvassa 7.19 on
esitetty asuin- ja lomarakennukset, jotka sijoittuvat alle 100 metrin vyöhykkeelle suunnitellusta voimajohtoreitistä. Oletuksena on esitetty, että uusi sähkönsiirtoreitti sijoittuisi olemassa olevien voimajohtojen itäpuolelle. Sähkönsiirtoreitistä on käynnistynyt oma YVAmenettelynsä, jossa sähkönsiirtoreitin reittiä ja vaikutuksia käsitellään tarkemmin.
Yleisesti ottaen sähkönsiirtoreitin VEC vaikutukset rakennuksiin voidaan kuitenkin katsoa vähäiseksi, koska uusi voimajohto sijoittuu olemassa olevan sähkönsiirtoreitin rinnalle. Tällöin
lähi- ja kaukomaisemassa ei tapahdu selvästi havaittavaa muutosta.
Pylväiden ja voimajohtojen alle jäävät alueet pysyvät maanomistajan omistuksessa ja hallinnassa. Johtoalueen käyttöoikeus on kuitenkin rajoitettua siten, että johtoaukealla ei voi kasvattaa puustoa ja reunavyöhykkeillä puiden kasvupituus on rajoitettu. Pylväiden läheisyydessä työskenneltäessä on noudatettava varovaisuutta. Johtoaukealla ei lisäksi saa ilman erityistä lupaa pitää rakennuksia tai kahta metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita
eikä rakennuksia saa rakentaa johtoaukean välittömään läheisyyteen. Myös maanrakennustöihin yms. pylvään tai voimajohdon läheisyydessä on hankittava johdon omistajan lupa tai
lausunto. Johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei myöskään saa harjoittaa sellaista toimintaa,
josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Johtopylväiden rakenteiden väliin ja kolme metriä niitä lähemmäksi ei saa pystyttää minkäänlaisia rakenteita tai
laitteita tavallisia aitoja lukuun ottamatta. Ojia tai muita kaivauksia ei saa tehdä eikä tieoikeutta perustaa kolmea metriä lähemmäksi pylväiden rakenteita.
Voimajohdon aiheuttamat taloudelliset menetykset korvataan maanomistajille. Maksettavan
lunastuskorvauksen suuruuden määrittelee ja päättää lunastustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri.
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VAIKUTU
UKSET YHD
DYSKUNT
TARAKENT
TEESEEN JA MAAN
NKÄYTTÖÖ
ÖN

Voimajohto
oalueen laaju
uuteen vaiku
uttaa johtoa ukean levey
ys, joka on sisäisessä
s
sä
ähkönsiirtoreitissä sek
kä reitissä VE
EB noin 26 metriä.
m
Reun
navyöhykkee
en leveys on
n lähes aina 10 metriä.
Koko voima
a-johtoaluee
en leveys on siis noin 46
6 metriä. Mikäli voimajo
ohto sijoittu u olemassa
olevan johttokäytävän yhteyteen,
y
kuten
k
sähkön
nsiirtoreitiss
sä VEC, johto
oalueen tarv
vittava lisäleveys on n
noin 33 metrriä.
Voimajohto
ojen rakenta
aminen synn
nyttää maasstoon uuden
n avoimen maastokäytä
ävän, mikä
voidaan kokea virkistys
skäyttöä häiiritsevänä. T
Toisaalta joh
htoaukea voi tukea virkisstyskäyttöä
toimimalla kulkuväylänä. Hyvän nä
äkyvyyden vu
uoksi voimajjohtoaukeat soveltuvat myös hyvin
metsästyks
seen. Kulkem
mista voimajohdon mahd
dollisesti alitttavilla teillä ja poluilla e
ei ole syytä
rajoittaa.
Hankkeen p
päätyttyä vo
oimajohdon rakenteet v
voidaan tarp
peen mukaa
an poistaa k
käytöstä tai
jättää paika
alleen. Rakennetulla ilmajohdolla vo
oidaan esime
erkiksi täyde
entää paikalllista sähköverkkoa ja parantaa sähkönjakelu
ua sen hetkiisen tilantee
en mukaises
sti. Mikäli vo
oimajohdon
rakenteet p
päätetään pu
urkaa ja pois
staa kokonaa
an, vapautuu
u voimajohto
oalueena käy
ytössä ollut
maa-ala mu
uuhun käyttö
öön.
Voimajohdo
on maankäytttöön kohdis
stuvat keske
eiset vaikutukset koskevat metsätalo
ousalueiden
muuttumistta ilmajohdo
on johtoaluee
eksi. Vaikutu
ukset ovat hankkeen
h
elin
nkaarta ajattellen pitkäkestoiset, m
mutta koska ne kohdistu
uvat suhteel lisen pienelle alalle, voidaan niitä p
pitää merkitykseltään v
vähäisinä.
Lestijärven tuulivoimapuistojen sä
ähkönsiirtov
vaihtoehdoiss
sa on valta
akunnallisten
n alueidenkäyttötavoitteiden muk
kaisesti ensis
sijaisesti hyö
ödynnetty mahdollisuuk
m
ksien mukaa n olemassa
olevia johto
okäytäviä.
Olemassa o
olevat voima
ajohdot on osoitettu ma
aakuntakaav
voissa. Muutoin suunnittellut uudet
voimajohtoreitit sijoittu
uvat maakuntakaavoissa
a maa- ja metsätalousv
m
valtaisille al ueille, joita
voidaan käy
yttää pääasiiallista käytttötarkoitusta
a haittaamattta ja luonne
etta muuttam
matta myös
muihin tark
koituksiin.
Suunnitellut voimajohtoreitit eivät ole ristiriid assa maaku
untakaavojen
n tai muiden
n voimassa
avojen kans
ssa. Voimajo
ohtoreitissä VEB voimajjohdon sijoittamisessa tulee ottaa
olevien kaa
kuitenkin huomioon Ke
eski-Pohjanm
maan maaku
untakaavassa
a reiteille os
soitetut seuttutie, laajakaistan yhteystarve sek
kä moottorik
kelkkailun ru
unkoreitin yh
hteystarve. Voimajohtor
V
reitissä VEC
voimajohtojjen sijoittam
misessa tulee ottaa huo
omioon maa
akuntakaavoissa esitetty
y pääjohtotai linja, jonka varteen VEC on tulossa. Lisäkssi tulee huom
mioida Keski-Pohjanmaa
an maakuntakaavassa osoitetut lu
uonnon moniimuotoisuud en kannalta erityisen tärkeät suoalu
ueet, moottorikelkkailu
un runkoreittin yhteysta
arve, laajaka
aistan yhtey
ystarve, seututie, hiekk
ka- ja soraaineksen ottoalue tai ottoon sove
eltuva alue, kulttuuriym
mpäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta m
maakunnallise
esti tai seud
dullisesti tärrkeä alue, soidensuojelu
uohjelman m
mukaan perustettu taii perustettav
vaksi tarkoittettu luonno
onsuojelualu
ue (SL3), va
altatie/kantattie, kevyen
liikenteen y
yhteystarve,, yhdystie sekä
s
vanhojjen luonnon
nmetsien suo
ojeluohjelma
an mukaan
perustettu tai perustetttavaksi tark
koitettu luon
nnonsuojelua
alue sekä tä
ärkeä tai ve
edenhankintaan soveltuva pohjave
esialue. Etelä
ä-Pohjanmaa
an maakuntakaavassa on
o lisäksi oso
oitettu sähkönsiirtoreitille VEC poh
hjavesialue.

7.11

Louhinna
an vaikutu
ukset maa nkäyttöön
n ja yhdyskuntarake
enteeseen

Lestijärven tuulivoimap
puiston laaju
uinen hanke
e tarkoittaa merkittävää
ä lisäystä allueen maakaksi avoainestenottotoimintaan. Maanottottoiminnan sseurauksena
a alueelle muodostuu
m
louhosta, jo
oiden pinta-a
alat ovat noin 4,15 ha j a 2 ha. Näis
stä suurempaan, Puro-A
Ahon alueelle, on saatu
u jo ottolupa
a.
eelle ei ole
Louhittavatt alueet sijaitsevat maakuntakaavasssa ns. valk
koisella alue
eella, eli alue
todettu mittään valtakunnallisesti, maakunnallis
m
sesti tai seudullisesti me
erkittävää kä
äyttötarkoitusta, eikä maakuntaka
aavalla näin ollen rajoite
eta maa-aine
esten ottoa kyseisellä
k
al ueella. Valkoisten alue
eiden käytös
stä päättäminen jää pai kalliselle tas
solle eli kunn
nalle. Louhitttavista alua alue (EOeista noin 3
3,5 km pohjo
oiseen sijaits
see kalliomu
urskeen ottoalue tai otto
oon soveltuva
3). Maakun
ntakaavan su
uunnittelumä
ääräyksen m
mukaan yksittyiskohtaisem
mmassa suu
unnittelussa
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tulee erityistä huomiota kiinnittää
ä ottoalueen rajaukseen varsinaisen
n ottoalueen
n ulkopuolis-ten ympärristö- ja ma
aisema-arvojjen sekä kiinteiden mu
uinaisjäännössten huomio
oimiseksi ja
a
niihin kohd
distuvien haittavaikutustten minimoiimiseksi, Natura-alueide
en läheisyyte
een sijoittu-villa alueilla tulee varm
mistua siitä, ettei ottotoiminta merk
kittävästi heiikennä niitä luontoarvo-ja, joiden perusteella
p
alue
a
on sisäl lytetty Natura-verkostoo
on.
Louhittavat alueet sijo
oittuvat Lesttijärven yleis
skaavassa metsätalousv
m
valtaisella alueella (MM-3) ja noin 2,7 km etäisyydelle kaa
avaan merkiitystä Peuran Polun ulko
oilureitistä (V
VR). Louhit-tavia alueiita ei ole asemakaavoittettu, vaan lähimmät asemakaavo
a
oitetut aluee
et sijaittuvatt
noin 7 km päähän koillliseen.
dyskuntarake
enteeseen kohdistuvat
k
vaikutuksett rajoittuvatt
Louhinnan maankäyttöön ja yhd
tuulivoimapuiston rake
entamisen aiikaan. Louhiinnan seurau
uksena metssätalouskäyttössä olevaa
a
maata pois
stuu louhinta
atoiminnan a
ajaksi enintä
ään 6,15 ha. Louhitut allueet palautuvat metsä-talouskäytttöön maa-ainesten ottottoiminnan lo
oputtua ja alu
ueen maisem
moiduttua.
Louhintatoiminnan vaikutukset ova
at väliaikaisia ja kohdisttuvat suppea
a
alle alueelle. Louhittava
maanottoa
alue sijoittuu
u kallioperäta
arkastelun perusteella
p
samaan
s
gran
nodioriittialueeseen kuin
n
sen pohjoispuolelle me
erkitty maa--ainesten otttoon soveltu
uva aluekin. Alueen kaav
voitus ei ra-joita maa--ainesten otttamistoiminttaa alueella. Louhinnan vaikutukse
et maankäytttöön ja yh-dyskuntara
akenteeseen jäävät vähä
äisiksi.

7.12

Vaikutus
sten lieven
ntäminen

Tuulipuisto
ohankkeen mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan liieventää ka
aavoituksen,,
suunnittelu
un ja lupam
menettelyjen
n avulla. Ma
aankäytön suunnitteluss
s
sa tulee hu
uomioida erii
maankäytttömuotojen sijoittaminen
s
n suhteessa toisiinsa sekä niiden yh
hteensovittaminen. Les-tijärven tuulivoimapuis
ston sijoituk
ksessa on läh
htökohtaises
sti otettu huo
omioon alue
een suotuisa
a
sijainti mm
m. suhteessa
a asutuksee
en ja olemas
ssa oleviin teihin.
t
Vaiku
utuksia selvitettäessä eii
ole tullut esiin
e
tuulipuistoalueen ym
mpäristön maankäyttöön
m
n liittyviä ny
ykyisiä tai tulevia tavoit-teita, jotka
a voisivat edellyttää erity
yistä yhteensovittamista
a.
Tuulivoima
apuiston sekä voimajohd
don reitin ja pylväiden sijainnin
s
ykssityiskohtaise
ella suunnit-telulla void
daan ehkäisttä ja lievent ää mahdollis
sia haitallisia
a vaikutuksi a. Voimajoh
hdon aiheut-tamista ta
aloudellisista menetyksisstä maanom
mistajat saav
vat korvauk
ksen, joka määritellään
m
n
voimajohdo
on lunastusttoimituksen yhteydessä
ä. Tuulivoima
apuiston toi minnan jälk
keisiä vaiku-tuksia void
daan vähentä
ää maisemoiinnilla.

7.13

Arvioinn
nin epävarrmuustekijjät

Hankkeen aiheuttamatt vaikutuksett on pyritty huomioimaa
an mahdollis imman laaja
asti. Arvioin-n pyritty käy
yttämään uu
usinta mahdo
ollista kartta
a- ja paikkattietoaineistoa, mutta on
n
tityössä on
mahdollista
a, että aineiistoissa on p
pieniä puuttteita. Vaikutusten arvioi ntiin ei liity merkittäviä
ä
epävarmuu
ustekijöitä.
Maankäyttö
öä voidaan säädellä
s
kaa
avoituksella, suunnittelulla ja lupame
enettelyillä. Maankäytön
n
kehityksen
n ennustamis
seen liittyy kuitenkin aina epävarmuutta. Kaav
vojen maank
käytön alue-varaukset voivat toteutua eri tavoiin, vaikka pä
ääkäyttötark
koitus ja mitttakaava säilyisivätkin.
Epävarmuu
utta vaikutusten arvioin tiin luo osaltaan myös se, että arv ioinnissa käytetyt tuuli-voimapuistton sijoitussuunnitelma sekä voimajohtoreitit voivat vielä m
myöhemmän
n suunnitte-lun edetess
sä tarkentua
a. Tarkennuk
kset voivat koskea
k
tuuliv
voimaloiden lukumäärää
ä ja paikkaa,,
sähköasem
mien paikkaa
a, kaapelien, liittymisjohdon ja uusie
en huoltoteid
den linjauksiia. Mahdolli-set muutok
kset eivät va
aikuta merki ttävästi arvioinnin tuloksiin.
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VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön:
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Lestijärven tuulivoimapuisto sijoittuu toiminnan kannalta sopivalle alueelle ja
tukeutuu osittain olemassa olevaan infrastruktuuriin ja sähkönsiirtoverkkoon.
Toiminnassa hyödynnetään suurelta osin olemassa olevaa tiestöä, eivätkä toiminnasta aiheutuvat liikennejärjestelyt edellytä muutoksia yleiseen tieverkkoon.
Hanke on kunnan kokoon nähden kuitenkin niin laaja, että se tulee vaikuttamaan jossain määrin myös kunnan yhdyskuntarakenteeseen.



Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön
muuttamalla maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta energiantuotantoalueeksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsätalousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen hyvin pitkäkestoiset. Valtaosalla tuulivoimapuistojen alueista maa- ja metsätalouskäyttö voivat
kuitenkin jatkua, eikä hankkeen toteuttaminen merkittävästi heikennä ympäröivän alueen käytettävyyttä.



Tuulivoimapuistoalue on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT)
mukainen ja tukee erityisesti uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevien tavoitteiden toteutumista.



Tuulivoimapuiston alueet sijoittuvat pääosin riittävän etäälle nykyisestä asutuksesta.



Lestijärven tuulivoimapuiston aiheuttama maankäytön muutos ei ole ristiriidassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan tai Lestijärven osayleiskaavan kanssa.



Tuulivoimapuistojen edellyttämät sähkönsiirron rakenteet rajoittavat maankäyttöä uusien sähköasemien ja johtoalueiden alueilla. Voimajohdon johtoalueelle ei
voida sijoittaa rakentamista lainkaan. Johtoaluetta on kuitenkin mahdollista
käyttää mm. virkistykseen, metsästykseen ja laiduntamiseen.



Lestijärven tuulivoimapuiston laajuinen hanke tarkoittaa merkittävää lisäystä
alueen maa-ainestenottotoimintaan. Maanottotoiminnan seurauksena alueelle
muodostuu kaksi avolouhosta, joiden pinta-alat ovat noin 4,15 ha ja 2 ha. Louhintatoiminnan vaikutukset ovat väliaikaisia ja kohdistuvat suppealle alueelle.
Louhinnan vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen jäävät suhteellisen vähäisiksi.

Lesttijärven tuuliv
voimapuisto
o
Ym
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s

VA
AIKUTUKS ET MAISE
EMAAN JA
A KULTTU URIYMPÄ
ÄRISTÖÖN
N

8.

VAIKUT
TUKSET MAISEM
MAAN JA KULTTU
UURIYMP
PÄRISTÖÖN

8.1

Vaikutus
smekanism
mit

Arviointityö
össä on tark
kasteltu tuuliivoimapuisto
ojen ja niihin
n liittyvien sä
ähkönsiirron maakaape-leiden ja ilm
majohtojen rakentamise
esta johtuvia
a maiseman ja kulttuuriy
ympäristöjen
n rakenteen,,
luonteen ja laadun muutoksia. M
Maiseman luo
onteen muu
uttumisen ka
autta syntyy
y visuaalisia
a
vaikutuksia
a, joiden vo
oimakkuus jja havaittav
vuus riippuv
vat paljon ta
tarkastelupis
steestä ja –
ajankohdas
sta.
Tuulivoima
arakentamise
en vaikutuk
kset maisem
maan ja kultttuuriympäriistöihin ovat sidoksissa
a
voimaloide
en ulkonäköö
ön, kokoon jja näkyvyyte
een liittyviin tekijöihin. LLisäksi ympä
äröivän mai-seman visuaalisella lu
uonteella ja sietokyvyllä
ä on merkittystä maisem
mavaikutustten laatuun.
Maisemava
aikutusten ko
okeminen on
n hyvin subjektiivinen ko
okemus, joh
hon vaikuttaa
a havainnoi-jan suhtautuminen ympäristöön ja
a tuulivoiman
n käyttöön.
Tuulivoima
aloiden suure
esta koosta johtuen vis
suaaliset muutokset maiisemassa vo
oivat ulottua
a
laajallekin alueelle. Va
aikutusaluee
en laajuus riiippuu mm. alueen topo
ografiasta ja
a peitteisyy-destä. Tuulivoimaloiden aiheuttam
mat muutokset maisemas
ssa saattava
at muuttaa alueen
a
luon-netta muu
uttamalla luo
onnonmaise man ihmise
en muovaam
maksi maise
emaksi tai muuttamalla
m
a
maiseman mittasuhteitta.
Sähkönsiirtto aiheuttaa maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muu toksia kaape
elilinjan kai-vamisen ja
a ilmajohdon
n rakentamissen yhteyde
essä. Puustoa voidaan m
myös joutua poistamaan
n
kaivulinjan
n tai ilmajohtoreitin tielttä. Voimajoh
htopylväät ja
a johdot mu odostavat te
eknisen ele-mentin ma
aisemaan. Sähkönsiirtoo
S
on liittyvien rakenteiden
n maisemav
vaikutusten laajuus riip-puu siten paljon
p
tarkas
stelupisteesttä ja ajankoh
hdasta.
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VAIKUTU
UKSET MA
AISEMAAN
N JA KULT
TTUURIYM
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Louhinta aiheuttaa paikallisia muutoksia mais emakuvaan.. Suorat maisemalliset v
vaikutukset
kohdistuvatt louhittavaa
an maa-alaan ja sen väl ittömään läh
hiympäristöö
ön. Vaikutussalueen laajuus riippuu
u merkittävä
ästi louhittav
via alueita ym
mpäröivästä maastosta ja
j sen omina
aisuuksista.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön
n kohdistuva
at vaikutukse
et on arvioitu pääsääntö
öisesti tuulivoimapuisto
on toiminnan
n ajalta.

8.2

Lähtötied
dot ja arviiointimene
etelmät

Arvioitaessa
a tuulivoima
apuiston aiheuttamia vi suaalisia va
aikutuksia ja
a niiden merrkittävyyttä
on lähtökoh
hdaksi otettu
u seuraavat tarkastelunä
äkökulmat:
 Kuink
ka kauas tuu
ulivoimalat näkyvät
n
 Kuink
ka laajasti uusi
u
tuulivoimapuisto m
muuttaa vaik
kutusalueella sijaitsevan maiseman
luonn
netta

 Kuink
ka laajasti tuulivoimapu
uisto vaikutta
aa, eli näky
yy maiseman
n kannalta a
arvokkaissa
tai he
erkissä kohte
eissa, kuten asuin- ja vi rkistysalueilla sekä kultttuuriympärisstöissä.

Arvioinnissa
a on tarkas
steltu vaikuttuksia valta kunnallisesti, maakunna
allisesti ja p
paikallisesti
arvokkaisiin
n maisema-a
alueisiin sek
kä kulttuuriy
ympäristökohteisiin. Maiseman ja k
kulttuuriympäristön arrvojen osalta
a työssä on tukeuduttu olemassa oleviin
o
selvittyksiin: vaik
kutuksia on
arvioitu pää
äsääntöisestti Museoviras
ston ja Ymp
päristöministeriön lähteis
ssä sekä ma
aakuntakaavassa mainittujen arvokohteiden ta
ai -alueiden osalta. Alueelle on myös
s laadittu täm
män ympäristövaikutu
usten arvioin
nti –hankkee
en yhteydesssä erillinen maisemaselv
m
vitys (liite 7) .
Kartta- ja ilmakuvatark
kastelujen se
ekä 24.6.20 13 suoritetu
un maastokäynnin lisäkssi maisemaaikutusten arviointi peru
ustuu YVA-prrosessin yhtteydessä laa
adittuun haja kulttuuriympäristöva
vainnekuva
amateriaaliin ja näkymäanalyyseihin
n sekä hank
kkeen suunnitelma-aineisstoon. Maiseman siettokykyä on tutkittu ma
aisema-anal yysin avulla
a. Maisema-analyysissä
ä on otettu
huomioon maisemakuv
van kannalta
a merkittäv immät näky
ymäsuunnat ja -alueet, maiseman
m
ssolmukohdatt, kulttuurih
historialliset ympäristöt
suuntautuneisuus, maiisematilat, maiseman
sekä maisemakuvaltaan
n herkimmätt alueet.
Arviointityö
ön pohjaksi on
o laadittu koko
k
alueen kattava näk
kymäanalyys
si, jossa on mallinnettu
ne alueet, joille tuuliv
voimalat näk
kyvät. Analy
yysin lähtöaineistona on
n käytetty v
voimaloiden
sijoittelua s
sekä voimala
atyyppien ko
orkeutta, pe
eruskartan korkokäyriä
k
ja
j maankäytttömuotoja.
Puuston esiintyminen on
o arvioitu Corine-data n perusteellla. Puuston korkeuden on oletettu
kkialla viisito
oista metriä. Analyysissä
ä on mallinn
nettu pisteett, joihin yksiittäiset voiolevan kaik
malat näkyvät ja tuloks
sena saatu karttakuva
k
k
kertoo, monttako voimala
aa kuhunkin pisteeseen
näkyy. Sitä
ä, kuinka suu
uressa määrrin voimalat kuhunkin pisteeseen nä
äkyvät, analy
yysi ei kerlähes koko
ro. Monin p
paikoin voim
maloista näk
kyvät vain la
avan kärjet,, joissakin tapauksissa
t
voimala. Ko
oska tuulivo
oimapuistoss
sa käytettäv
vät lentoeste
evalot asenn
netaan voim
malan konehuoneen pä
äälle, edusta
avat näkyvy
yysmallinnuk
ksen tulokset hyvin myö
ös lentoestev
valojen näkyvyyttä.
n havainnollis
stettu myös eri suunnistta laadittujen havainnek
kuvien avulMaisemavaikutuksia on
Wind-PROnekuvat on laadittu alu
ueesta tehty
yä maastom
mallinnusta hyödyntäen
h
la. Havainn
ohjelmalla.
Tuulivoimap
puiston lähiiympäristösttä otettuihin
n valokuviin
n, joiden ku
uvauspaikat on valittu
maastomalllinnustarkastelun pohjalta, on mall innettu tuulivoimalat. Mallinnuksess
M
sa käytetyt
valokuvat o
on pyritty ottamaan
o
ko
ohteista, joisssa tuulivoim
malat olisiva
at havaittaviissa. Näkymäsektoreitta muodostu
uu tavallisesti avoimilta vesialueilta,, pelloilta, ha
akkuuaukeiltta ja ympäristöään hu
uomattavasti korkeamm
milta maasto
onkohdilta. Laaditut
L
hav
vainnekuvat on esitetty
tämän rapo
ortin liitekarto
oilla.
Numeeriste
en arviointien
n tekeminen
n esteettisisttä ja maisem
mallisista ominaisuuksistta on vaikeaa. Tuulivo
oimalat ovat mittakaava
altaan isoja ja niiden visuaalinen va
aikutus ulott
ttuu laajalle
alueelle. Ra
aja-arvoista päättämine
en on hanka
alaa: millä etäisyydellä
e
tapahtuvat muutokset
näkymissä tulisi ottaa huomioon
h
arrvioinnissa. V
Voimaloiden
n dominassiv
vyöhykkeenä
ä on pidetty
esimerkiksi noin 9–12 kertaa
k
voimalan maston
nkorkeutta hyvissä sää- ja näkyvyyssolosuhteissa (Wecman 2006). Nä
äkymien muu
uttuminen ajjan kuluessa
a ja eri vuod
denaikoina h
hankaloittaa
myös arvioiintia.
Lähtökohtaisesti maisemallisia vaik
kutuksia ei o
ole arvioitu alueilla,
a
jonne ei kohdistu
u aktiivista,
jokapäiväistä käyttöä (mm. asumatttomat suo- ja metsäalu
ueet, metsäa
autotiet).
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Arvioitaess
sa uuden vo
oimajohdon m
maisemavaikutuksia ja niiden merk
kittävyyttä on
o lähtökoh-daksi otetttu seuraavat tarkastelun äkökulmat:
 kuinka paljon uu
usi voimajoh to muuttaa alueen nyky
yistä luonnettta
 miss
sä voimajohtto sijoittuu m
maisemakuvan kannalta erityisen he
erkille alueille (viljelyau-keatt)
 kuinka paljon uu
usi voimajoh
hto vaikuttaa
a maisemaan
n ns. herkisssä kohteissa (esim. asu-tus, virkistysalue
e, kulttuuriy
ympäristö, tä
ärkeä näkym
mä).
Tässä vaik
kutusten arv
vioinnissa m
maisemavaiku
utuksia on tarkasteltu
t
niin lähimaiseman kuin
n
kaukomais
semankin nä
äkökulmasta . Kaukomais
semaksi kattsotaan tässsä tapaukses
ssa etäisyys
s
johdon kes
skilinjasta no
oin 200 mettriä – kaksi kilometriä.
k
Maisematiloje
M
en luonne ja
a rajautumi-nen on ote
ettu huomioo
on.
Vaikutusten arviointity
yön pohjana on käytetty ympäristöm
ministeriön ju
ulkaisuja "Tu
uulivoimalat
a” (Weckman 2006) sek
kä "Mastot maisemassa"
m
(Weckman & Yli-Jama 2003).
2
Kultja maisema
tuuriympärristön vaikuttustenarvioin
nnissa on kä
äytetty apuna
a teosta "Ku
ulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa – opa
as pohjoisma
aiseen käytä
äntöön" (Poh
hjoismaiden ministerineuvosto 2002).
2
Louhintatoiminnan maisemallisten vaikutusten
n arviointi on
n tehty kartta
a- ja paikkatietoaineistojen sekä maastokäyn
nnin ja valok
kuvien perus
steella.

8.3

Maisema
avaikutustten tarkas
stelualue

Ympäristöm
ministeriön oppaassa (W
Wecman 20
006) on todettu tuulivo
oimaloiden näkymisestä
n
ä
seuraavaa: ”Yleistäen voidaan tode
eta, että selkeällä ja kuiivalla säällä tuulivoimalo
oista erottaa
a
paljaalla silmällä 5–10
0 kilometrin
n säteellä ro
oottorin lava
at, joiden n
näkyvyyttä pyörimisliike
p
e
vielä koros
staa. 15–20 kilometrin ssäteellä lapo
oja ei voi en
nää havaita paljaalla silmällä. Tornii
erottuu ihanteellisissa oloissa 20
0–30 kilome
etrin päähän
n. Utuisella ja aurinkoisella säällä
ä
pyörivien roottorien lavoista heijastuvat pienet valonsäteet.
v
Tämä niiin sanottu
u
”vilkkumise
efekti” koros
staa tuulivoim
maloiden nä
äkyvyyttä.” (Wecman
(
20
006)
Maisemava
aikutusten ta
ai ylipäätän sä visuaalisten vaikutusten arvioim
miseksi on tässä
t
työssä
ä
karkeasti määritelty
m
viiisi etäisyysv
vyöhykettä, joilla tuulipu
uiston vaiku
utukset mais
semaan ovatt
merkittävy
yydeltään erilaisia.
Vaikutusten arvioinnissa on käyte
etty Ympäris
stöministeriön oppaan to
oteamukseen perustuen
n
seuraavia etäisyysvyöh
e
hykkeitä:
”välitön v
vaikutusalue”, etäisyy
ys tuulivoim
maloista noiin 0–200 m
metriä


Lähinn
nä varjostus , melu, rake
entamisen aikaiset vaiku tukset.

”lähialue”
”, etäisyys tuulivoima loista noin 0–5 kilome
etriä


ala on kaikkia
alla, alueen luonteesta riippumatta,
r
hallitseva elementti.
Voima

”välialue”
”, etäisyys tuulivoimal
t
loista noin 5–12 kilom
metriä


Voima
ala näkyy hyv
vin ympäristtöönsä, mutta sen kokoa
a tai etäisyy
yttä saattaa
olla va
aikea hahmo
ottaa.

”kaukoalu
ue”, etäisyy
ys tuulivoim
maloista no
oin 12–25 kilometriä
k



Voima
ala näkyy ed elleen, muttta maiseman
n muut elem entit vähenttävät sen
hallitsevuutta etäiisyyden kasv
vaessa. Tuulipuiston rak
kenteet ”sulautuvat”
kaukomaisemaan..
Lentoe
estevalot ero
ottuvat pime
eällä.

”teoreettiinen maksiminäkyvyy
ysalue”, etä
äisyys tuuliv
voimaloista
a 25–30 kilometriä



Torni saattaa
s
erotttua hyvissä olosuhteissa
a.
Lentoe
estevalot ero
ottuvat pime
eällä hyvissä olosuhteisssa.
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Kuva 8.1.

Etäisyysvyöhykkeet 5–20 km tuulivoimapuiston VE1 ja VE2 ympärillä.

Kuva 8.2.

Etäisyysvyöhykkeet 5–20 km tuulivoimapuiston VE3 ympärillä.
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Vaikutusten arvioinniss
sa on painottettu lähialue
etta (0–5 kilometriä) ja v
välialuetta (5–12 kilometriä). Ka
aukoaluetta (12-25 kilom
metriä) on ta
arkasteltu vä
ähän yleispii rteisemmällä tasolla.
Teoreettise
en maksimin
näkyvyysalue
een (25–35 kilometriä) osalta
o
on teh
hty hyvin yle
eispiirteinen
tarkastelu.
n ja kulttuuriympäristöön
nut FCG Suun
nnittelu ja
n kohdistuvia vaikutuksiia on arvioin
Maisemaan
tekniikka Oy:stä
O
maise
ema-arkkiteh
hti Riikka Ge
er.

8.4

Nykytila
anne

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan kuvauksessa
k
on esitelty tuulivoimap
puistoalueen
n
läheisyydessä sijaitsev
vat maisema lliset ja kulttuurihistoriallisesti arvok
kkaat kohtee
et, joihin voii
mahdollise
esti kohdistua
a vaikutuksi a hankkeen toteutuessa.
Nykytilan kuvaukseen
k
on sisällyte
etty kohteet, jotka ovat valtakunna
allisesti tai maakunnallim
sesti jo aie
emmin arvotettuja kohte
eita (taulukko 8-6, kuva 8.20).
Taulukko 8‐1.. Tuulivoimapuistoalueen lähheisyyteen sijoiittuvat maisem
mallisesti ja kultttuurihistoriallissesti arvokkaatt
kohteet. Valta
akunnalliset kohteet 25 km etä
täisyydeltä ja maakunnalliset
m
kohteet
k
12 km eetäisyydeltä.
Nro kartalla

Valtakunna
allisesti arvo
okas maisem
ma-alue

Etäisyyss vaihtoehtojen VE1 ja
VE2 läh
himmistä
voimalo
oista

Etäisyys
E
vaihtoehdon
v
VE3
V
lähimmistä
m
voimaloista
m

1

Reisjärven Keskikylä
K
–Ka ngaskylä

n. 6,8 km
m

n.
n 8 km

2

Muurasjärve
en kulttuurima
aisemat

n. 12,4 k
km

n.
n 12,5 km

Nro kartalla

Valtakunna
allisesti merrkittävä rakennettu kulttuuriympärristö (RKY 20
009)

Etäisyyss tuulipuistostta

3

Halsuan kirk
kkotie ja kirko
onseutu

n. 22,2 k
km

Nro kartalla

Maakunnalllisesti merk
kittävä rake
ennettu kulttuuriympärristö tai arvo
okas maisem
ma-alue

Etäisyyss tuulipuistostta

4

Valkealamm
minneva-Lehto
osenjärvi

n. 0,1 km
m

n.
n 0,5 km

5

Similänperän peltoaukea

n. 0,5 km
m

n.
n 0,5 km

6

Lestijärvi

n. 0,5 km
m

n.
n 1,1 km

7

Lestijärven kulttuurimaise
ema-alue

n. 0,2 km
m

n.
n 1,5 km

8

Lestijärven kirkko ympäriistöineen (RKY
Y 1993)

n. 1,6 km
m

n.
n 1,6 km

9

Kangaskylä,, Kinnula

n. 2,4 km
m

n.
n 2,4 km

10

Syrin kylämaisema

n. 7 km

n.
n 7 km

11

Perhon järviimaisema-alue
e

n. 8,7 km
m

n.
n 8,7 km

12

Lestijoen ku
ulttuurimaisem
ma (RKY 1993)

n. 10,6 k
km

n.
n 10,6 km

n.
n 23,2 km

maisemallisesti ja kulttuurihis‐‐
Taulukko 8‐2.. Sähkönsiirtovaihtoehtojen läheisyyteen, 3 km etäisyydellle sijoittuvat m
toriallisesti arrvokkaat kohteet.
Nro kartalla

Maakunna
allisesti merrkittävä rak
kennettu ku
ulttuuriympäristtö tai arvoka
as maisema-alue

Etä
äisyys voimajohdosta

7

Lestijärven kulttuurimaissema-alue

0 km
m vaihtoehdo
osta C

10

Syrin kyläm
maisema

2,3 km vaihtoehd
dosta C

13

Penninkijok
ki-Säästöpiirin
nneva-Hangasneva

0 km
m vaihtoehdo
osta C
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Kuva 8.3.
kohteet.

Hankealueillee ja lähiympäriistöön sijoittuvvat maisemallissesti ja kulttuu
urihistoriallisestti merkittävät

8.4.1

Hankealue
een maisem
man ja kultttuuriympärristön yleisp
piirteet

Suunnitteilla oleva tuulipuisto sijoitttuu Lestijärv
ven etelä- ja
a lounaispuo
olille. Suome
enselän aluähän järviä ja
j Lestijärvi on yksi alu
ueen parhaiten luonnonttilassa säilyn
neitä suuria
eella on vä
järviä. Lesttijärvessä on
n useita pien
niä saaria, jo
oissa on luo
onnontilaisia vanhoja me
etsiä. Lestijärven mais
seman keskeinen eleme
entti on järv
ven lounaisra
annalla ja osin tuulipuisston hankealueella kullkeva monim
muotoinen ha
arjualue (Pa lokangas, Hietakangas-T
Tuikankanga
as ja Syrinharjun harjjujakso). Järrven rantaa ja harjujakssoa seurailee vanhan pitäjäntie, jon
nka varrelle
asutuskeskittymät ova
at muodostu
uneet. Kulttu
uurimaisema
an merkittäv
vimmät kok
konaisuudet
ovat kirkon
nkylän raitti sekä Kangasvieren, Tui kan ja Yli-Le
estin kylät. Näistä erityiisesti Lestijärven kirko
onkylältä ja Tuikan kylältä avautuu k
kauniita järv
vinäkymiä.
Hankealue on pääasiassa ojitettua, metsäistä ssuoaluetta. Lähempänä
L
Lestijärveä jja harjujaksoa sijaitsevat Mattila-T
Tikan, Similä
än ja Mustik
kankylän pelttoaukeat asu
utuksineen jjoki- tai purolaaksoissa
a.
Hankealuee
en läheisyyte
een sijoittuu
u Lestijärven
n Kirkonkylä
än raitti ja sen
s
varren m
merkittävät
kulttuurihis
storialliset ko
ohteet muun muassa v
vanhan kiviaidan ympäröimä kirkk
ko, pappila,
u ja kunnanttalo.
kotiseutumuseon alue, vanha koulu
Muita hank
kealueen läheisyyteen sijoittuvia kylliä ovat Kan
ngasvieren kylä, Tuikan kylä ja Ylisijaitsee Ka
Lestin kylä. Tuulipuisto
on pohjoispu
uolella, 1,7 kilometrin etäisyydellä
e
angasvieren
kylä, jossa on asuttu 1700-luvulta lähtien. Kyllä on säilyttä
änyt hyvin alkuperäisen
a
muotonsa.
Tuulipuiston
n itäpuolella, välittömäs
ssä läheisyyd
dessä sijaitse
ee Tuikan ja
a Ylä-Lestin kylät. Kylät
ovat sijoittu
uneet Hietak
kankangas-T
Tuikankangass harjualuee
en reunalle. Tuikan kylän
n asutus on
alkanut mu
uodostua 16
600-luvulla ja sen perin teinen rakenne on säily
ynyt hyvin, vaikka osa
vanhoista a
asuinrakennu
uksista on nykyään
n
asu
umattomia. Yli-Lestin ky
ylän rakennu
usryhmittymät ja pello
ot muodostavat pienipiirrteisen viljely
ysmaiseman
n Lehtosenjoen varrelle.
78

voimapuisto
o
Lesttijärven tuuliv
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s
Ym

VA
AIKUTUKS ET MAISE
EMAAN JA
A KULTTU URIYMPÄ
ÄRISTÖÖN
N

8.4.2

Maisemamaakunta jja maisema
a-alueet

Maisemamaakunnat ilm
mentävät m
maaseudun kulttuurimais
k
semien yleisp
piirteitä. Les
stijärvi kuu-luu ympärristöministeriön maisem
ma-aluetyöryh
hmän mietin
nnön 1 (19
993) mukaan
n maisema-maakuntajaossa Suom
menselän ma
aisemamaak
kuntaan, joka on Järvi-S
Suomen ja Pohjanmaan
P
n
välistä vaih
hettumisvyö
öhykettä ja v
vedenjakajas
seutua. Karu
u ja laakea v
vedenjakaja
aseutu jakaa
a
vedet Pohjjanmaan jokiin ja Järv
vi-Suomen vesistöihin.
v
Maisemama akunnan alueosajaossa
a
Lestijärven
n seutu sijoitttuu Suomen
nselän suolakeuksiin.
Alueella Ke
eski-Suomen
n järvimaise
ema vähitelle
en avautuu Pohjanmaan
n tasaiseksi lakeudeksi..
Maisemalle
e on ominaista suhteelllisen tasaine
en maasto ja
j luode-kaa
akkosuuntaiset murros-laaksot. Alueen halki kulkee
k
luode
e- kaakkosuu
unnassa mattalia harjuja
a, jotka eivätt juuri erotu
u
maisemass
sa. Alue kuuluu keskib
boreaaliseen kasvillisuus
svyöhykkeesseen ja kas
svillisuus on
n
yleensä ka
arua ja niukk
kaa. Ympärisstölle ovat ominaisia
o
ka
arut mäntyka
ankaat ja su
uot, joita on
n
huomattav
van paljon. Suomenselän
S
n seudun as
sutus on ollu
ut aina harv
vaa. Kylät ov
vat pieniä ja
a
sijoittuvat vesistöjen tuntumaan.
t
Peltoalaa alueella on niukalti.
n
Harjjut ovat toim
mineet van-hastaan ku
ulkureitteinä.

8.4.3

Valtakunnallisesti arrvokkaat maisema-alu
m
ueet

Valtakunna
allisesti arvo
okkaat maise
ema-alueet ovat edusta
avimpia maa
aseudun kultttuurimaise-mia, joita uhkaavat
u
viljelyn loppum
minen, raken
nnusten rapistuminen ja
a maisemaan
n sopimaton
n
uudisraken
ntaminen (Y
Ympäristömin
nisteriö, 199
93 b). Hank
kealue ei sijjaitse valtakunnallisella
a
maisema-a
alueella. Läh
hin valtakunn
nallisesti arv
vokas maisema-alue on Reisjärven
n Keskikylä
ä
ja Kangas
skylä, joka sijoittuu no in 6,8 kilom
metrin päähän vaihtoehto
ojen VE1 ja VE2 lähim-mästä voim
malasta. Etä
äisyyttä vaih
htoehdon VE
E3 lähimpään
n voimalaan
n on noin ka
ahdeksan ki-lometriä. Reisjärven
R
kirkonkylä
k
on
n syntynyt perinteiselle
p
asuinpaikal le kolmen jä
ärven, Reis-järven, Kiljjanjärven ja Vuohtajärve
en väliselle harjukannak
kselle. Kauniiin ja monipu
uolisen mai-semakokon
naisuuden muodostavat
m
selvästi ym
mpäristöstään
n kohoava h
harjuselänne, Reisjärven
n
kirkko, van
nha asutus, järvet ja jok
kilaakso sekä ympärillä levittäytyvätt pellot. Kes
skikylän luo-teispuolella
a Kangasky
ylään tultaesssa harjum
muodostuma mataloituu ja kulttuu
urimaiseman
n
muodostav
vat Kangaspä
äänjärven ym
mpäröivät viljelykset ja asutus.
Vaihtoehto
ojen VE1 ja VE2 lähimm
mistä voimalo
oista noin 12
2,4 kilometrrin etäisyyde
ellä sijaitsee
e
valtakunna
allisesti arvo
okas Muuras
sjärven kulttuurimais
sema. Vaihttoehdon VE3
3 lähimpään
n
voimalaan on puolestaan matkaa n
noin 12,5 killometriä. Kohde edustaa
a Suomenselän tyypillis-tä kulttuurrimaisemaa, jossa 1940 -luvulla muo
odostunut ra
akennuskantta kuvaa aid
dosti sodan-jälkeistä pika-asutusta
a. Maisemak
kuvalle ovat ominaisia lo
oivasti kump
puilevat melko laajat ja
a
viljavat peltoalueet sek
kä laitumet.

8.4.4

Valtakunnallisesti m
merkittävät rakennetutt kulttuuriy
ympäristöt

Valtakunna
allisesti merrkittävät ra kennetut ku
ulttuuriympä
äristökohtee
et antavat alueellisesti,
a
,
ajallisesti ja
j kohdetyyp
peittäin mon
nipuolisen ko
okonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön
n
historiasta ja kehityk
ksestä. Valta
akunnallises
sti merkittäv
vät rakenne
etut kulttuuriympäristött
(RKY 2009
9) luettelo on
o päivitys v
vuoden 1993 (RKY 1993) inventoin
nnista. Tässä työssä on
n
käytetty pä
ääsääntöises
sti uudempa
aa kohdeluettteloa, mutta RKY 1993
3 kohteet on
n myös huo-mioitu, kos
ska ne sisälttyvät osin uu
usiin RKY 20
009 kohteisiin. Niiltä osin
n kun RKY 1993 kohteett
eivät ole enää
e
RKY 20
009 listaukse
essa mukana, on kohteet säilyneet kuitenkin maakunnallim
sesti merkittävinä kohtteina.
Tiedot kohteista on tarrkistettu mu
useoviraston Valtakunnallisesti merk
kittävät rake
ennetut kult-tuuriympärristöt RKY –sivustolta (M
Museovirasto
o 2013). Tuulivoimapuisston vaikutu
usalueella 0-25 kilomettrin etäisyydellä sijaitsee
e yksi valtak
kunnallisesti merkittävä rrakennettu kulttuuriymk
päristö (RK
KY 2009) Ha
alsuan kirk
kkotie ja kir
rkonseutu. Halsuan kirrkonmäki on
n osa Venet-joen ja Halsuanjärven välissä sija itsevaa Kirk
kkoharjua. Halsuan kirko
onseutu kuvastaa vaati-matonta, 1820-luvulla
a Pohjanma
aan suhteellisen syrjäiselle ja karu
ulle, pääliik
kenneväyliltä
ä
etäälle syn
ntynyttä pie
enimittakaav
vaista rukoushuoneen ympäristöä, jjohon kuulu
uu tunnetun
n
pohjalaisen
n Kuorikosken kirkonra kentajasuvu
un rakentam
ma kirkko ja
a tapuli, lain
namakasiini,,
hautausma
aa sekä harjun lakea pitk
kin kulkeva kirkkotie.
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8.4.5

Maakunna
allisesti merkittävät m
maisema- ja
a kulttuurihistoriallisett kohteet

RKY 1993 k
kohteet, jotk
ka eivät ole enää RKY 2
2009 listauk
ksessa mukana, ovat sä ilyneet kuitenkin maa
akunnallisestti merkittäv
vinä kohtein
na. Hankealueen läheis
syydessä sijjaitsee RKY
1993 kohte
eita seuraav
vasti: noin 1,6
1
kilometrrin etäisyyde
ellä kaikkien
n tuulivoima
apuistovaihtoehtojen lähimmästä voimalasta Lestijärve nkirkko ja noin 10,6 kilometrin e
etäisyydellä
kaikkien tu
uulivoimapuis
stovaihtoehttojen lähimm
mästä voima
alasta Lestijjoen kulttu
uurimaisema. Lestijä
ärven puukirrkon vuodeltta 1827 ymp
päristöön liitttyy länsitorni vuodelta 1901, kirkkomaata ym
mpäröivä va
anha kiviaita
a, vanha pa ppila ja piha
apiiri 1890-lluvulta sekä
ä kotiseutumuseon alu
ue. Lestijoen
n kulttuurimaisema alka
aa Lestijärve
en kunnan lä
änsiosasta, S
Syrin kylän
alueelta, ja ulottuu Kan
nnuksen ete
eläpuolelle R
Riuttaan saak
kka. Kulttuurimaisemalle
e ovat ominaisia kump
pareiset tasa
angot ja mäk
kikumpareill e sijoittuvat yhtenäiset rakennusryh
hmät.
Maakunnalliisesti merkitttäviä maisem
ma-alueita ha
ankealueen lähialueella alle
a 1 km:n etäisyydellä
eri vaihtoeh
htojen lähim
mmistä voima
aloista sijaittsee Valkealammineva-Lehtosenjä
ärvi, Simiu vaihtoehlänperän p
peltoaukea,, Lestijärvi. Lestijärve
en kulttuurimaisema-a
alue sijoittuu
dosta riippu
uen 0,2-1,5 kilometrin
k
pä
äähän eri vaiihtoehtojen lähimmistä
l
voimaloista.
v
Valkealamminneva-Le
ehtosenjärvi maiseman muodostaa järvien luon
nnontilainen ympäristö. Lestijärven
maisema-alueen muodo
ostaa Keski-Pohjanmaalle
e harvinaisen suuri järvi ja sen maiisemallisesti
tärkeät saa
aret ja ranta
avyöhyke. Le
estijärven ku
ulttuurimaise
ema kyläasuttuksineen ja
a peltoineen
myötäilee harjua Syristä
ä Valkeiselle saakka.
Tuulipuiston
n eteläpuolelle 2,4 km:n
n etäisyydelle
e kaikkien vaihtoehtojen
n lähimmistä
ä voimaloista sijoittuu maakunnalllisesti merkittävä Kinnu
ulan Kanga
askylän maiisema-alue
e. Kohde on
maisemallis
sesti eheä sodan
s
jälkeisten rintam
mamiestilojen
n maaseutum
maisema pe
eltoineen ja
järvinäkymineen harjujakson ohess
sa.
a ympäröivälle välialue -vyöhykkeell
le sijoittuu maakunnallis
m
sesti merkittä
äviä maiseTuulipuistoa
ma-alueita 6,5 km:n ettäisyydelle Syrin
S
kyläm
maisema ja 8,5 km:n ettäisyydelle P
Perhon jära-alue. Syrin
n kylän kultttuurimaisem
massa asutus sijoittuu na
auhamaisestii pitäjäntien
vimaisema
varteen, pe
eltoaukeiden ja mäntyme
etsän ympärö
öimänä. Perh
hon järvimaisema-alueen
n maisemakuva muodo
ostuu järvi- ja
j harjujakso
osta asutukssineen.
Luonnon- ja
a maisemasu
uojelun kann
nalta merkittä
kunnallisesti arvokkaita h
harjualueita
äviä ja maak
ovat hankealueella Hie
etakangas-T
Tuikankang
gas ja Valke
eisen harjualue sekä 3 kilometrin
etäisyydellä
ä hankealuee
esta Syrinha
arju. Harjut ovat osa Les
stijärven maisemia hallits
tsevaa, kaakosta luotee
eseen suunta
autuvaa muo
odostumajak
ksoa, joka kä
äsittää varsin
n muhkeita sselänteitä ja
laajoja tasanteita.

8.5

Näkemäa
alueanalyy
ysin tulok
kset

Näkemäalueanalyysi on laadittu vaihtoehdois
v
sta kaikista vertailtavistta vaihtoehd
doista VE1,
VE2 ja VE3.
Näkymäana
alyysin tulok
ksia on hyödynnetty maiisemavaikutusten arvioinnissa. Näky
ymäanalyysin tuloksett osoittavat ne alueet, joilta voima
alat ovat sellkeimmin ha
avaittavissa. Voimaloita
voi siis tode
ellisuudessa paikoin näk
kyä myös al ueille, jotka eivät näy näkymäanaly
n
yysin tulostekartalla. T
Tämä johtuu
u käytettävä
ästä lähtöain
neistosta, jo
ossa maaston peitteisyy
ys on jaettu
50 x 5 mettrin ruutuihin
n. Ruutujen suhteellisen
n suuresta koosta
k
johtuen, voi laske
enta analyVastaavasti
soida aluee
en täysin pe
eitteiseksi, vaikka
v
sinne
e sijoittuisi pieniä
p
avoim
mia alueita. V
asutusalueilla lähtöaine
eisto voi ole
ettaa pihapiiirin avoimek
ksi alueeksi vaikka tode
ellisuudessa
pihapuusto saattaa estä
ää näkymiä tuuivoimalo
oille joko ositttain tai kokonaan. Näin
n esimerkiksi asutusalu
ueiden kohda
alla virhemarginaali kasv
vaa.
Näkemäana
alyysikartat ja
j havainnekuvia varten
n otettujen valokuvien
v
ottopaikkaka
o
rtat on esitetty seuraa
avissa kartoissa sekä suuremmassa koossa täm
män raportin liitekartoilla .
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Kuva 8.4.
Näkemäalueanalyysi VE1. Voimaloiden napakorkeus on 137 metriä. Valokuvasovitteiden ottopaikat
on esitetty vihreillä pisteillä.

Kuva 8.5.
Näkemäalueanalyysi VE2. Voimaloiden napakorkeus on 170 metriä. Valokuvasovitteiden ottopaikat
on esitetty vihreillä pisteillä.
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Kuva 8.6.
Näkemäaluea
analyysi VE3. Voimaloiden
V
nappakorkeus on 170
1 metriä. Valokuvasovitteidden ottopaikat
on esitetty vihreillä pisteillä.

8.6

Laaditut havainnekuvat

Havainneku
uvia on laadittu useista eri katselus uunnista kohti tuulivoim
mapuistoa. H
Havainnekuvia on myö
ös laadittu eri
e etäisyyksiltä, jotta m
muutokset maisemakuvassa tulisivatt paremmin
ilmi. Kuvat on pyritty laatimaan
l
kriittisistä ko hteista, jonn
ne uudet suunnitellut vo
oimalat näkyisivät. Ku
uvissa voima
aloiden rootttorit on suun
nnattu kohti katsojaa. To
odellisuudesssa roottorit
kääntyvät ttuulen muka
ana, joten ro
oottorit voiva
at näkyä kattselupisteese
een myös siv
vuttain, jolloin niistä n
näkyy pienem
mpi osa kuin
n havainneku
uvissa.
Voimalan n
napakorkeute
ena on käyttetty vaihtoe
ehdosta riippuen 137–170 m ja roo
ottorin halkaisijana m
maksimissaan
n 140 m. Nä
äin ollen uussien voimalo
oiden kokona
aiskorkeus h
havainnekuvissa on en
nimmillään noin 240 m.
m Matalamm
massa vaihto
oehdossa ko
okonaiskorke
eus on 195
metriä.
alokuvia otetttaessa ei ole käytetty zzoomia, vaa
an kuvat on otettu norm
maaliaukolla
Havainneva
50 mm, mik
kä vastaa ihmissilmän havaitsemaa kuvaa.
Havainneku
uvien ottopaikat ja suun
nnat on esite
etty kuvissa 8.4 - 8.6. Laaditut
L
hav
vainnekuvat
ovat raportin liitteenä.

8.7

Tuulivoim
mapuiston
n vaikutuk
kset maise
emaan

8.7.1

Vaihtoehttojen vaikuttusten käsi ttely

Tuulivoimap
puisto muutttaa laajahko
olla alueella näkymiä ko
ohti hankealuetta. Paika
allisesti tarkasteltuna metsäalueilla, kallioalue
eilla ja lähiy
ympäristössä
ä tapahtuu muutoksia tuulivoimapuistojen to
oteuttamisen
n myötä, sillä maastoa joudutaan muokkaama
aan tuulivoim
maloiden ja
uusien tie- ja voimajohtoyhteyksien
n rakentamisseksi.
yvyyteen va
aikuttavat s ääolosuhtee
et, kuten ilm
man selkey
ys ja valoTuulivoimalloiden näky
olosuhteet sekä ympäröivän maiseman piirteett. Parhaiten tuulivoimala
at näkyvät LLestijärveltä
ja riittävän laajoilta pe
eltoaukeilta käsin.
k
Ympä
äröivillä alue
eilla on kuite
enkin myös m
muita sopivasti suuntautuneita av
voimia alueita, kuten tie
eosuuksia ja
a suoalueita,, joissa lähe
ellä katselupistettä ei o
ole näkyvyytttä katkaisev
via elementttejä.
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Yksi merkittävä tuulivo
oimaloiden a
aiheuttama maisemalline
en vaikutus muodostuu tuulivoima-loiden napa
akorkeudelle
e sijoitettavi sta lentoestevaloista. Le
entoestevalo
ojen voimakk
kuus, väri ja
a
toimintatap
pa ovat sido
oksissa tuuli voimaloiden
n korkeuteen
n ja voimalo
oiden etäisyy
yteen lento-asemasta.
Tuulivoima
apuiston rake
entamisen a
aikana varsin
naisen raken
nnustyömaa n lisäksi vaikutuksia ai-heuttavat suurten
s
rake
ennusosien k
kuljettamine
en, nykyisten
n tieyhteyksiien parantam
minen, uusi-en tieyhtey
yksien raken
ntaminen se
ekä korkeat nosturit, jotka erottuvatt maisemakuvassa kau-as. Osa maastoa
m
muo
okkaavista ttoimenpiteisttä toteutetaan vain rak
kentamisaika
aa varten ja
a
työmaa-alu
ueet maisem
moidaan toim
minnan loputtua.

8.7.2

Tuulivoim
mapuiston v
vaikutuksett etäisyysvy
yöhykkeittä
äin

Seuraavass
sa on käsitelty tuuliv
voimapuiston
n maisemav
vaikutuksia
(etäisyys hankealueelt
h
a noin 5, 12
2, 25, 30 kilo
ometriä).

8.7.3

etäisyysvyö
öhykkeittäin
n

Tuulivoim
mapuiston v
vaikutuksett tuulivoima
aloiden alue
eella (”välittön vaikutusalue”, etäisyys tu
uulivoimalo
oilta noin 0–
–200 m)

Vaihtoehdo
ossa VE0 Le
estijärven tu
uulivoimapuistoalueelle ei tule muu
utoksia. Vaiihtoehdoissa
a
VE1, VE2 ja
j VE3 mets
sätalousalue
eet muuttuvat voimaloid
den rakenta misen myöttä energian-tuotantoalu
ueeksi.
Nykyisiä tu
uulivoimapuiston alueellla olevia me
etsäautoteitä
ä joudutaan parantamaa
an ja lisäksii
joudutaan rakentamaa
an uutta tie
eyhteyttä. Kunkin tuuliv
voimalan kesskipisteen ympäristöstä
y
ä
puusto raiv
vataan koko
onaan ja pin ta tasoitetaa
an noin 0,25
5 hehtaarin alueelta. Vo
oimalalle ra-kennetaan kookas beto
oniperustus,, joka jää maanpinnan
m
alle.
a
Roottorrin kokoonpa
anotekniikka
a
voi edellytttää puuston raivaamista
a lähes koko
o roottoripintta-alan alue elta. Nosturripuomin ko-koamista varten
v
on pu
uustoa raiva
attava lisäksi voimalatyy
ypistä riippue
en noin 6 x 200 metrin
n
pystytysalue
suuruiselta
a alueelta. Voimaloiden
V
eet sekä me
etsäautoteide
en parantam
minen ja uu-sien tieosu
uuksien rakentaminen m uuttavat ma
aisemaa tuullivoimaloiden
n välittömäs
ssä ympäris-tössä avoim
memmaksi. Kunkin voim
malan välittö
ömässä läheisyydessä vo
oimalat hallitsevat mai-semaa. Ma
aisemassa ta
apahtuva m
muutos on su
uuri. Voimaloiden välitttömään lähiy
ympäristöön
n
kohdistuvia
a vaikutuksia ei voida k
kuitenkaan pitää
p
erityise
en merkittäv
vinä välittöm
män lähiym-päristön ta
avanomaisuu
uden vuoksi.
Rakentamisvaiheen jälkeen voima
aloiden ymp
pärillä ollut työmaa-alue
t
e maisemoid
daan. Sähkö
ö
siirretään maakaapele
eita pitkin tu
uulivoimapuiistojen omille sähköase
emille, joita on kaikissa
a
vaihtoehdo
oissa hankea
alueella kolm
me kappalettta. Sähköas
semien välilllä kulkee 11
10 kilovoltin
n
ilmajohto. Sähköasemat sijoittuva
at metsäisille
e alueille. Kantaverkon yhteyteen rakennetaan
r
n
lisäksi neljjäs sähköas
sema. Muilta
a osin voim
maloiden väliset alueet säilyvät ny
ykytilassaan..
Tuulivoima
apuistojen välittömällä
v
vaikutusalue
eella visuaalisten tekijö
öiden lisäksi maiseman
n
kokemiseen vaikuttaa tuulivoima loiden aiheu
uttama varjjostus sekä roottorin pyörimisestä
p
ä
syntyvä ”humina”.
Hankealueelle ei sijoitu valtakunn allisesti arvo
okkaita mais
sema-alueita
a eikä valtakunnallisestii
merkittäviä
ä rakennettu
uja kulttuuriy
ympäristöjä. Sen sijaan hankealuee
elle sijoittuu kolme maa-kunnallises
sti arvokasta
a maisema-a
aluetta, yksi suurimmak
ksi osaksi, to
oinen puoliks
si ja kolmas
s
vähäisessä
ä määrin. Lis
säksi hanke alueelle sijo
oittuu osa maakunnallise
m
esti merkittä
ävää raken-nettua kultttuuriympäristöä. Hanke
ealueelle sijo
oittuu myös muinaisjäänn
m
nöksiä (ks. luku
l
9).

8.7.4

Tuulivoim
mapuiston v
vaikutuksett ”lähialueelta” tarkastteltuna (etä
äisyys tuulivoimaloilta noin 0–
–5 kilometrriä)

Näkymäanalyysin muk
kaan vaihtoe
ehdossa VE1
1 eniten tuulivoimaloita näkyy Lestiijärvelle, Si-milänperän
n peltoaukea
alle, Mattilaa
a ja Tikkaa ympäröiville
y
peltoaukeil le Lestijärve
en kirkonky-län eteläpu
uolella, Teerrinevalle ja L
Lehtosenjärv
velle. Vaihto
oehdossa VE 2 eniten tuu
ulivoimaloita
a
näkyy edellisten kohte
eiden ohella Rahkolan ja
a Mustikankylän viljelya
alueille, Valk
keiselle, Iso-Vihtaisen nevalle, Kangaskylälle ja Hautaka
ankaalle. My
yös asutusta
a ja loma-a
asutusta on
n
keskittynytt useimpien edellä main ittujen alueiiden läheisyy
yteen. Vaihto
toehdossa VE
E3 voimaloi-ta on 31 kappaletta
k
vähemmän k
kuin kahdess
sa edellisess
sä vaihtoehd
dossa. Eniten
n voimaloita
a
näkyy kaik
kille edellä mainituille
m
a
alueille, josk
kin lukumäärrällisesti väh
hemmän kuiin vaihtoeh-doissa VE1
1 ja VE2. Ma
aiseman kan
nnalta merkittävää on se
e, että vaihto
toehdossa VE
E3 voimaloi-ta on poisttettu muun muassa
m
harj ujakson lähe
eisyydestä, Lestijärven ttuntumasta ja Rahkolan
n
ja Mustikan
nkylän peltoaukeiden läh
heisyydestä..
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Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 lähimmät voimalat sijoittuvat noin 0,8-1,5 kilometrin päähän Lestijärvestä. Lähimpänä järveä voimaloita on Ilolanlahden ja Itälahden edustalla. Noin 1-3 kilometrin etäisyydellä Lestijärveltä käsin voimalat näyttävät todella kookkailta ja hallitsevat
maisemakuvaa. Voimaloita näkyy suuri määrä yhdellä kertaa. Rauhallisen järvimaiseman
luonne muuttuu hyvin paljon voimaloiden tulon myötä (karttaliitteet, valokuvasovite 20).
Mainittakoon kuitenkin, että voimaloita on tuulivoimapuistoalueella ryhmitelty, jottei niitä
järveltä katsottaessa näkyisi tasaisesti horisontissa. Valokuvasovitteesta 23 (karttaliitteet,
valokuvasovite 23 ja kuva 8.7) ilmenee, että tietyiltä alueilta järveltä käsin katsottaessa
muodostuu horisonttiin ”tyhjä” (tuulivoimalaton) alue kahden tuulivoimalaryhmän väliin. On
tärkeää, että silmää voi lepuuttaa jollain kohtaa. Maisemaan kohdistuvat vaikutukset ovat
Lestijärveltä käsin merkittäviä. Voimaloiden ryhmittely kuitenkin jonkin verran lieventää niitä.
Vaihtoehdossa VE3 lähimmät voimalat sijoittuvat noin 1,8 - 2,2 kilometrin päähän Lestijärvestä kaakossa ja noin kolmen kilometrin päähän lounaassa. Kuten vaihtoehdoissa VE1 ja
VE2 alle kolmen kilometrin etäisyydellä Lestijärveltä käsin voimalat näyttävät todella kookkailta ja hallitsevat maisemakuvaa. Voimalat sijoittuvat jonkin verran etäämmäksi Lestijärvestä ja niitä on 31 kappaletta vähemmän kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Ne ovat kuitenkin
33 metriä korkeampia kuin vaihtoehdon VE1 voimalat. Lestijärveltä käsin maisemaan kohdistuvat vaikutukset ovat merkittäviä.

Kuva 8.7.
Valokuvasovitteet Lestijärveltä vesialueelta Niittusaaren itäpuolelta (kuvauspaikka 23) kohti tuuli‐
voimapuistoa. Yläkuvassa VE1, keskellä VE2 ja alhaalla VE3. Etäisyys lähimpiin voimaloihin on noin 4,2 kilometriä.
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Kuva 8.8.
Valokuvasovitteet Valkeisen rannalta (kuvauspaikka 5) kohti tuulivoimapuistoa. Yläkuvassa VE1,
keskellä VE2 ja alhaalla VE3. Etäisyys lähimpiin voimaloihin on noin 3,7 kilometriä.
Myös pienen Valkeisen järven luonne muuttuu voimaloiden myötä. Vaihtoehdossa VE1 ja VE2
lähimmät voimalat sijoittuvat noin 1,2-1,4 kilometrin päähän Valkeisesta. Voimaloita ei kuitenkaan näy samalla kertaa yhtä suurta määrää (karttaliitteet, valokuvasovite 5). Vaihtoehdossa VE3 lähimmät voimalat sijaitsevat runsaan kahden kilometrin päässä Valkeisesta. Maisemavaikutukset järveltä käsin ovat merkittäviä vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 ja lähes merkittäviä vaihtoehdossa VE3.
Viljelyalueista mainittakoon tässä Rahkolan viljelyaukea Mustikankylään vievän tien varrelta
sekä Mattilaa, Änäkkälää ja Tikkaa ympäröivät viljelyaukeat, sillä niitä ei käsitellä arvoalueiden yhteydessä. Kummallekin alueelle sekä niiden kautta kulkeville pikkuteille, joilla oleskellaan enemmän kuin itse viljelyalueilla, näkyy runsaasti voimaloita. Mustikantielle Rahkolan
tilan edustalle näkyy länteen katsottaessa lähes 50 voimalaa, vaihtoehdossa VE3 muutama
vähemmän (karttaliitteet, valokuvasovite 4). Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 lähimmät voimalat
sijoittuvat noin kahden kilometrin etäisyydelle, vaihtoehdossa VE3 hieman kauemmaksi, noin
2,3 kilometrin etäisyydelle. Kaikissa vaihtoehdoissa lähimmät voimalat dominoivat maisemakuvaa. Vaihtoehdossa VE1 maisemakuvaan kohdistuvat haittavaikutukset ovat lähes merkittäviä johtuen kolmesta lähimmästä voimalasta (voimalat 71, 72 ja 75), jotka näkyvät lähes
koko pituudessaan. Kyseisten voimaloiden poistamisella tai siirtämisellä voidaan vaikutusten
merkittävyys pudottaa kohtalaiseen. Vaihtoehdossa VE2 vaikutukset ovat merkittävät. Edellä
mainittujen voimaloiden poistolla vaikutuksia saadaan jonkin verran lievennettyä. Muutamat
muutkin voimalat ovat tosin dominoivia niiden korkeudesta johtuen. Myös vaihtoehdossa VE3
vaikutukset ovat merkittävät. Niitä voidaan lieventää poistamalla voimala 59. Kuten vaihtoehdossa VE2 muutamat muut voimalat hallitsevat edelleen maisemaa.
Mattilan ja Änäkkälän tiloille vievällä peltotiellä ja ympäröivillä pelloilla vaikutukset ovat melko voimakkaat. Voimaloita näkyy useassa eri ilmansuunnassa. Eniten niitä näkyy etelään
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päin katsottaessa mutta silloin useimpiin voimaloihin välimatkaa kertyy enemmän kuin esimerkiksi länteen tai lounaaseen katsottaessa. Lännessä voimaloita näkyy vain yhdessä rivissä ja lounaassa kahdessa. Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset ovat kohtalaiset. Vaihtoehdoissa
VE2 ja VE3 vaikutukset ovat lähes merkittäviä voimaloiden korkeudesta johtuen.
Hankealueelle sijoittuu suhteellisen paljon asutusta. Eniten asutusta on keskittynyt Similänperän peltoaukealle, Mattilaa ja Tikkaa ympäröivälle peltoaukealle sekä harjua seurailevan
tien varteen osin hankealueen puolelle, osin välittömästi sen ulkopuolelle. Näkymäanalyysin
mukaan voimaloita näkyy lähinnä valtaosalle Similänperän ja Tikan viljelyaukeiden yhteydessä olevia rakennuksia kaikissa vaihtoehdoissa. Harjua seurailevalle tiellä ja sen lähiympäristöön niitä ei juuri näy. Pihapuusto ja pihapiirien rakennukset estävät näkymiä paikoitellen.
Asutukseen kohdistuvat haitalliset maisemavaikutukset jäävät hankealueella kokonaisuudessaan kohtalaisiksi. Joidenkin pihapiirien osalta (esimerkiksi Similänperän peltoaukealla) vaikutukset ovat merkittäviä (karttaliitteet, valokuvasovitteet 1 ja 2). Voimaloita on lukumäärällisesti paljon. Niitä näkyy monessa suunnassa ja lähimmät niistä ovat todella kookkaita ja
hallitsevia. Vaihtoehto VE2 on vaikutuksiltaan merkittävin voimaloiden suuresta lukumäärästä ja huikeasta korkeudesta johtuen. Asutuksen maisemakuvan kannalta vaihtoehto VE1 on
hieman edullisempi kuin VE3. Vaikka voimaloita onkin valtava määrä, ovat ne kuitenkin noin
10-kerroksisen kerrostalon verran matalampia kuin vaihtoehdon VE3 voimalat. Lisäksi ylimääräiset voimalat ovat suureksi osaksi sijoitettu etäälle hankealueen asutuksesta, muun
muassa itään ja eteläkärkeen.
Nauhamaisen harjuasutuksen ohella, joka on keskittynyt Kangasvieren ja Lestijärven kirkonkylän raitin lisäksi tien varteen Tuikkaan ja Yli-Lestiin, asutusta ja loma-asutusta on ”lähialue” -vyöhykkeellä sijoittunut Lestijärven rannalle. Näkymäanalyysin mukaan näköyhteyttä
tuulivoimaloille ei synny kovinkaan monesta paikasta missään vaihtoehdossa. Joidenkin rakennusten osalta vaikutukset saattavat olla vähintään kohtalaisia mutta pääsääntöisesti vaikutukset jäävät melko vähäisiksi. Näkymäanalyysin mukaan voimaloita saattaa näkyä runsaslukuisestikin mutta todellisuudessa ne jäävät kuitenkin usein pihapuuston, muun kasvillisuuden, toisten rakennusten tai ranteiden taakse joko osittain tai kokonaan piiloon. Pihapiireissä huomattavin muutos on pimeällä havaittavat lentoestevalot, jotka voidaan havaita
vaikka voimalatornit jäisivät osin katveeseen. Näin ollen maisemakuvan muutokset jäävät
pihapiireissä korkeintaan kohtalaisiksi eikä maiseman sietokyky ylity.
Lestijärven osalta paras näköyhteys voimaloille syntynee järven itärannalta Hietalahden
paikkeilta, jossa rantaan sijoittuu useampia lomakiinteistöjä, sekä järven länsirannalta kuvauskohdan 19 pohjoispuolelta, jossa rantaan sijoittuu niin ikään useita loma-asuntoja. Näköyhteys ei todennäköisestikään ole täysin esteetön mutta voimaloita näkyy runsaslukuisesti
erityisesti itärannalle. Useimpiin näkyviin voimaloihin etäisyyttä kertyy yli viisi kilometriä
(karttaliitteet, valokuvasovite 22). Valtaosa niistä näkyy kuitenkin lähes koko pituudessaan
ja erityisesti kirkkaalla säällä erottuu hyvin maisemakuvassa. Lähimmät voimalat dominoivat
maisemassa. Maiseman luonne muuttuu merkittävästi tuulivoimaloiden tulon myötä. Vaikutus on lähes merkittävä vaihtoehdossa VE1 ja on merkittävä kahdessa korkeammassa vaihtoehdossa. Vaikka länsirannan lomakiinteistöille näkyvät voimalat sijoittuvat lähemmäksi, ne
eivät dominoi maisemakuvaa yhtä selvästi vaihtoehdoissa VE1 ja VE3, sillä vähintään puolet
voimalatornien pituudesta jää metsän reunan taakse katveeseen vaihtoehdossa VE1, myös
korkeammissa vaihtoehdoissa useimpien voimaloiden pituudesta jää yli puolet puuston taakse piiloon. Voimaloita näkyy myös määrällisesti vähemmän. (karttaliitteet, valokuvasovite
19) Vaikutus on kohtalainen vaihtoehdossa VE1 ja vähintään kohtalainen kahdessa korkeammassa vaihtoehdossa.
Vyöhykkeelle sijoittuu useita arvokohteita.
Maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät maisema-alueet tai kulttuuriympäristöt (maakuntakaava tai RKY-1993 –kohteet)
Arvoalueet ovat varsin laajoja ja osa niistä ulottuu useampaan etäisyysvyöhykkeeseen. Arviointi tapahtuu kuitenkin tässä ”lähialue” –vyöhykkeessä, sillä mahdolliset vaikutukset ovat
tuntuvimmat viiden kilometrin säteellä ja lieventyvät etäämmäksi mentäessä.
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Similänperän peltoaukea
Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa voimalat näkyvät runsaslukuisesti lähes kaikkialle viljelyalueella ja sitä halkovalla Konttikoskentiellä (karttaliitteet, valokuvasovitteet 1 ja 2). Pohjoinen ja koillinen ovat ainoat ilmansuunnat, jonne katsottaessa voimaloita ei näy. Lukumäärällisesti eniten voimaloita näkyy vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa
lähin voimala sijoittuu vain noin puolen kilometrin päähän arvoalueesta. Kaikissa kolmessa
vaihtoehdossa vaikutukset ovat merkittäviä. Vaihtoehto VE2 on maisemavaikutuksiltaan selvästi merkittävin voimaloiden suuresta lukumäärästä ja huikeasta korkeudesta johtuen. Seuraavaksi merkittävin on vaihtoehto VE3. Voimaloiden valtava koko vaikuttaa tässä tapauksessa enemmän kuin määrä useimpien ylimääräisten voimaloiden sijoittuessa yli kolmen kilometrin etäisyydelle arvoalueesta.
Lestijärven kulttuurimaisema-alue
Lestijärven kulttuurimaisema-alue ulottuu laajalle alueelle. Noin yksi kolmasosa siitä sijoittuu
hankealueen puolelle. Alue myötäilee Syrinharjua. Valtaosan matkaa kulttuurimaisema-alue
sijoittuu metsämaastoon, suljettuun maisematilaan. Metsäalueilta ei muodostu näköyhteyttä
tuulivoimaloille, eikä vaikutuksia näin ollen synny. Lestijärven kirkonkylän kohdalla, UusiTuikassa sekä Yli-Lestissä alueeseen lukeutuu myös avointa viljelymaisemaa, jonne osa tuulivoimaloista näkyy. Myös kulttuurimaisema-alueen kaakkoisosaan sijoittuva järvi, Valkeinen
muodostaa avotilan, josta on näköyhteys voimaloille. Lestijärven kirkonkylän peltoaukean
kohdalla lähimmät voimalat sijoittuvat kaikissa kolmessa vaihtoehdossa noin 2-2,5 kilometrin
päähän peltoalueen reunasta. Uusi-Tuikan viljelyalueen kohdalla kaikissa kolmessa vaihtoehdossa lähimpiin voimaloihin on pellon reunasta matkaa noin kaksi kilometriä. Yli-Lestin viljelyalueen reunasta on kaikissa kolmessa vaihtoehdossa runsaat 1,2 kilometriä matkaa lähimmälle voimalalle. Viljelyalueiden luonne muuttuu aivan erityyppiseksi voimaloiden tulon myötä. Kerralla näkyy kuitenkin lukumäärällisesti ainoastaan murto-osa voimaloista. Lisäksi osa
voimalatorneista jää metsänreunan taakse piiloon. Edellä mainittuihin peltoalueisiin kohdistuvat vaikutukset eivät ole missään vaihtoehdossa erityisen merkittäviä. Valkeisen rannalle
näkyy suuri määrä voimaloita (karttaliitteet, valokuvasovite 5). Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2
lähimmät voimalat sijoittuvat noin 1,2-1,4 kilometrin päähän Valkeisesta. Vaihtoehdossa VE3
lähimmät voimalat sijaitsevat runsaan kahden kilometrin päässä Valkeisesta. Pienen, rauhallisen järven luonne muuttuu merkittävästi voimaloiden myötä. Vaihtoehtojen VE2 ja VE3 jättikokoisista voimaloista on erityisesti maisemavaikutuksia, tosin vaihtoehtoihin VE1 ja VE2
verrattuna vaihtoehdossa VE3 voimalat sijoittuvat järven koillispuolella etäämmälle eivätkä
hallitse niin voimakkaasti maisemaa. Vaihtoehdon VE1 voimalat jäävät suurelta osin puuston
taakse piiloon. Vaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat lähes merkittäviä. Vaihtoehdon VE1 ja VE3
vaikutukset ovat korkeintaan kohtalaiset. Kokonaisuudessaan Lestijärven kulttuurimaisemaalueeseen kohdistuvat vaikutukset jäävät korkeintaan kohtalaiselle tasolle.
Lestijärvi
Lestijärveä on käsitelty kohdan 8.5.4 alkupuolella. Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa järven
maisemakuvaan kohdistuvat vaikutukset ovat merkittäviä. Lestijärven maisema-alueeseen
kuuluu vesialueen ohella myös rantavyöhykettä. Erityisesti Uusi-Tuikassa ja Tuikassa voimaloita näkyy myös maisema-alueen pelloille. Vaihtoehdoista suurimmat vaikutukset aiheuttaa
VE2. Vaihtoehto VE3 lienee hieman parempi kuin VE1, jossa sijoittuu enemmän voimaloita
melko paljon lähelle Lestijärven Ilolanlahtea ja Itälahtea.
Lestijärven kirkko ympäristöineen
Kirkonkylänraitti, jonka varteen Lestijärven kirkko sijoittuu, kulkee harjulla hieman raitin
lounaispuolella avautuvia peltoja korkeammalla. Voimaloita näkyy Kirkonkylänraitille muutamista kohdista. (karttaliitteet, valokuvasovite 16) Useimmiten raitin varren kasvillisuus,
rakennukset tai pihapuusto estävät näkymiä tuulivoimapuiston suuntaan. Lestijärven kirkon
edustalta on puiden runkojen lomasta jonkinlainen näköyhteys osalle voimaloista. Vaikkeivät
voimalat näykään kirkolle esteettä, muuttavat ne ympäröivän maiseman luonnetta teknologisempaan suuntaan. Kirkonkylänraitin lounaispuoliselta maantieltä avautuu peltojen yli näkymiä voimaloille. (karttaliitteet, valokuvasovitteet 12 ja 13) Etäisyyttä lähimpiin näkyviin
voimaloihin on 3-4 kilometriä katselupaikasta riippuen. Peltosaarekkeiden kasvillisuus katkoo
näkymiä paikoin. Kolmen kilometrin etäisyydelle katselupisteestä sijoittuessaan voimalat hallitsevat maisemakuvaa. Vaihtoehdossa VE3 kerralla näkyy noin kymmenkunta voimalaa.
Kahdessa muussa vaihtoehdossa voimaloita näkynee muutama enemmän. Alueelle näkyvistä
matalammista voimalatorneista jää puuston taakse katveeseen useimmiten noin puolet.
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Voimalat m
muuttavat alu
uetta selväs
sti teknologissempaan suuntaan. Arv
voalueeseen kohdistuva
maisemallin
nen haittava
aikutus on vaihtoehdosssa VE1 su
uhteellisen vähäinen
v
ja
a kahdessa
muussa vaihtoehdossa korkeintaan
n kohtalainen
n.
minneva – Le
ehtosenjärvii
Valkealamm
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 lähin voimala sijo
oittuu lähes
s kiinni arvo
oalueeseen. Kahdeksan
voimalaa sijoittuu alle puolentoista kilometrin
n päähän arrvoalueen re
eunasta. Vai htoehdossa
VE3 viisi vo
oimalaa sijoittuu alle pu
uolentoista k
kilometrin pä
äähän arvoa
alueen reuna
asta. Näkymäanalyysin mukaan kaikissa
k
vaih
htoehdoissa suurin osa voimaloista näkyy Lehttosenjärven
vesialueelle
e lahtien poh
hjoisimpia os
sia lukuun o
ottamatta. Voimaloita nä
äkyy myös rrunsaslukuiaahenkinen
sesti monin
n paikoin Siivennevan
S
ja Valkeala
amminnevan alueille. Alueen eräma
tunnelma m
muuttuu me
erkittävästi voimaloiden
v
tulon myöttä. Osa voim
maloista nä kyy todella
hallitsevina lyhyestä vä
älimatkasta johtuen. Ko
ohteen kanna
alta eniten maisemavaik
m
kutuksia on
vaihtoehdos
ssa VE2 ja seuraavaksi eniten vai htoehdossaa
a VE1. Vaihtoehdossa V
VE2 maisemaan kohd
distuvat vaik
kutukset ova
at merkittävä
ät. Vaihtoeh
hdossa VE1 vaikutukset ovat lähes
merkittäviä. Vaihtoehdossa VE3 va
aikutukset o
ovat vähintään kohtalais
set. Lieventä
ävänä seikkana voidaa
an todeta, ettei
e
alueella
a todennäkö
öisestikään oleskella
o
kov
vin usein. Vi rkistykseen
aluetta olettettavasti käytetään.
Kangaskylä
ä-Kinnula
Kangaskylä
än pelloilta ja
a niiden kau
utta kulkeviltta pikkuteilttä on näköyh
hteys voima loille. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2
2 näkyy enimmillään 30
0-45 voimalaa. Vaihtoehdossa VE3 voimaloita
näkyy vähe
emmän. Kaik
kissa kolmes
ssa vaihtoehd
dossa lähimpään voimallaan on pello
on reunasta
matkaa noin 2,7 kilome
etriä. Lähimmät voimala
at sijoittuvatt arvoalueen
n pohjoispuo
olelle, valtaosa tosin hu
uomattavastti tätä kauem
mmaksi. Luo
oteeseen kattsottaessa lä
ähimpään vo
oimalaan on
matkaa viittisen kilomettriä. Arvoalu
ueen kautta kulkevalle maantielle
m
vo
oimalat eivä t juuri näy.
Kohdassa, jjossa maanttie kulkee lähellä peltoa ja tieltä on pellon yli näkymä pohj oiseen, osa
voimaloista näkyy. Vaihtoehdoista eniten maissemavaikutu
uksia on vaihtoehdossa VE2: suuri
määrä kork
keita voimalo
oita. Vaikutu
ukset ovat p
pitkähköstä etäisyydestä
e
(valtaosa v
voimaloista)
johtuen kohtalaiset. Vaihtoehdoss
V
sa VE3 on a
arvoalueen pohjoispuole
ella huomatttavasti vähemmän vo
oimaloita ku
uin kahdessa
a muussa v
vaihtoehdoss
sa. Tämä tekee siitä jon
nkin verran
paremman vaihtoehdon
n kuin vaihtoehto VE1, jossa voima
aloiden korke
eus on puol estaan hieman inhimillisempi. Vaiikutukset ovat kummasssakin vaihtoe
ehdossa suhteellisen väh
häiset.
Pieni maise
ema-alue läh
hellä Jääjokea
a
Näkymäana
alyysin mukaan vaihtoe
ehdossa VE1
1 näkyvyyttä
ä on 15-30 voimalalle. Ilmakuvan
mukaan ko
ohteen lähellä on kasvillisuussaareke
e, joka estää osin näkymiä voimalo
oiden suuntaan. Vaihttoehdossa VE2
V
voimaloita näkynee
e enemmän niiden suurremmasta k
korkeudesta
johtuen. Va
aihtoehdossa
a VE3 voima
aloita näkyy todennäköis
sesti jonkin verran
v
vähe
emmän kuin
vaihtoehdos
ssa VE1. Etä
äisyyttä lähim
mmille voim aloille on ka
aikissa vaihto
oehdoissa ru
unsaat neljä
kilometriä. Vaihtoehdoista merkittä
ävimmät vai kutukset aih
heuttaa VE2.. Vaikutukse
et ovat kohtalaiset. Kahdessa muu
ussa vaihtoeh
hdossa vaiku
utukset ovatt suhteellisen
n vähäiset.

8.7.5

Tuulivoim
mapuiston vaikutukset ”välialueeltta” tarkaste
eltuna (etä
äisyys tuulivoimaloilta noin 5-1
12 kilometrriä)

Tässä vyöh
hykkeessä en
niten tuulivo
oimaloita nä kyy kaikissa
a vaihtoehdo
oissa Lestijä
ärvelle, Kinnulanrantaa
an Vuohtajä
ärven eteläp
puolelle, Ahv
venlammille ja Isoneva
alle. Lestijärrveltä tehty
valokuvasov
vite 21 osoittaa, että vielä seitsemä
änkin kilome
etrin etäisyydeltä voima
alat hallitsevaikutukset
vat maisem
makuvaa. Voimalat näkyv
vät lähes ko
oko pituudes
ssaan. Kuvau
uspisteessä v
ovat lähes merkittävät vaihtoehdossa VE1 ja o
ovat merkitttävät kahdella korkeam malla vaihtoehdolla. Y
hyvin LestiYleisesti otta
aen tässä etä
äisyysvyöhyk
kkeessä voim
malat näkyvät edelleen h
järvelle mu
utta niiden kokoa ja etäisyyttä on va
aikea hahmo
ottaa (kartta
aliitteet, valo
okuvasovite
10). Ne eiv
vät enää hallitse maisem
makuvaa, va
aikka niitä näkyykin
n
tod
della suuri m
määrä. Osa
voimaloista jää saarten
n taakse kattveeseen. V
Vaikutukset jäävät
j
tässä etäisyysvyö
öhykkeessä
suhteellisen
n vähäisiksi vaihtoehdos
v
sa VE1 ja ko
ohtalaisiksi kahdessa
k
mu
uussa vaihto
oehdossa.
Näkymäana
alyysin muk
kaan voimalloita näkyy runsasluku
uisesti Vuohtajärven etteläpuolelle.
Vaihtoehdossa VE1 voimalat jäävät suurimma ksi osaksi katveeseen puuston
p
taak
kse (karttaliitteet, valokuvasovite 11). Muuta
amista voim
maloista näky
yy napakork
keus mutta pääasiassa
lavan kärje
et. Vaikutuks
set jäävät hyvin
h
vähäissiksi. Kahdes
ssa muussa vaihtoehdo
ossa voimaloista näkyy
y vähän enemmän. Etäis
syydestä joh
htuen vaikutukset jäävätt kuitenkin v
vähäisiksi.
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”Välialue”-vyöhykkeellä asutusta on keskittynyt lähinnä hankealueen kaakkoispuolelle Kinnulaan ja Ylä-Jäpän ympärille sekä hankealueen länsipuolelle Lestijärventien varteen Kanalan
ympäristöön. Lisäksi hankealueen luoteispuolella Toholammintien varressa muun muassa
Syrissä ja hankealueesta koilliseen Vuohtajärven eteläpuolella on myös asutusta. Näkymäanalyysin mukaan voimaloita näkyy osin Kinnulaan ja paikoin Ylä-Jäpän ympäristöön. Myös
Vuohtajärven eteläpuolelta on näköyhteys osalle voimaloista. Kinnulassa rakennukset ja pihapuusto estävät monin paikoin näkymiä tuulipuiston suuntaan. Harvemmin asutuilla alueilla
piha- ja tienvarsikasvillisuus katkoo osin näkymiä. Lähimmillään etäisyyttä on noin seitsemän kilometriä. Valtaosa näkyvistä voimaloista sijoittuu tosin huomattavasti kauemmaksi.
Vaikutukset vaihtelevat kohtalaisesta vähäiseen. Vaihtoehdosta VE2 on asutuksen kannalta
eniten maisemavaikutuksia. Vaihtoehto VE3 on hieman parempi kuin vaihtoehto VE1 asutusalueiden sijoittuessa lähemmäksi hankealueen itäpäätä, jonne sijoittuu paljon vaihtoehtojen
VE1 ja VE2 voimaloita.
Muutamat arvokohteet ulottuvat myös tähän vyöhykkeeseen, mutta niitä on käsitelty
pelkästään “lähialue” –vyöhykkeen yhteydessä.
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Reisjärven Keskikylä-Kangaskylä
Noin puolet alueesta sijoittuu tähän vyöhykkeeseen. Alue sijoittuu lähimmillään vajaan seitsemän kilometrin päähän lähimmästä voimalasta vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Vaihtoehdossa
VE3 lähimmät voimalat sijoittuvat vajaan kahdeksan kilometrin päähän arvoalueesta. Näkymäanalyysin mukaan osa voimaloista näkyy suurelle osalle arvoaluetta. Alueelta tehdyn valokuvasovitteen (karttaliitteet, valokuvasovite 11) mukaan matalammat voimalat peittyvät
suurimmaksi osaksi kasvillisuuden taakse piiloon. Valokuvasovitteessa etäisyyttä lähimpään
näkyvään voimalaan on noin 10 kilometriä eikä voimalatornien napakorkeuksia juuri näy.
Lehdettömään aikaan näkyvyys on todennäköisesti hieman parempi. Arvoalueen eteläkärjessä näkyvyys saattaa olla jonkin verran parempi mutta voimaloita ei näy kerralla kuin vajaa
kymmenen. Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset jäävät hyvin vähäiseksi. Vaihtoehdoissa VE2 ja
VE3 voimaloista näkyy vähän enemmän ja vaikutukset ovat tuntuvammat, joskin suhteellisen vähäiset etäisyydestä johtuen.
Maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (maakuntakaava tai RKY-1993 –kohteet)
Syrin kylämaisema
Näkymäanalyysin mukaan voimaloita näkyy arvoalueen luoteispuoliskolle 1-10 kappaletta.
Etäisyyttä lähimpiin näkyviin voimaloihin kertyy noin kahdeksan kilometriä. Vaihtoehdoissa
VE2 ja VE3 vaikutukset ovat jonkin verran suuremmat kuin vaihtoehdossa VE1 voimaloiden
suuremmasta koosta johtuen. Kaiken kaikkiaan vaikutukset jäävät kuitenkin kaikissa kolmessa vaihtoehdossa melko vähäisiksi.
Kuivajärvi
Näkymäanalyysin mukaan Kuivajärveltä ei ole näköyhteyttä tuulivoimaloille eikä vaikutuksia
näin ollen synny.
Maisema-alue Hakkaraniemessä
Näkymäanalyysin mukaan Hakkaraniemen maisema-alueelta ei ole näköyhteyttä tuulivoimaloille eikä vaikutuksia näin ollen synny.
Perhon järvimaisema
Osa voimaloista näkynee järven etelä- ja lounaisosaan. Etäisyyttä on lähes 12 kilometriä lähimpiin voimaloihin, eivätkä voimalat erotu kovin selvästi taustastaan. Vaihtoehdoissa VE2 ja
VE3 vaikutukset ovat jonkin verran suuremmat kuin vaihtoehdossa VE1 voimaloiden suuremmasta koosta johtuen. Pimeään aikaan vaikutukset lienevät suurimmat lentoestevaloista
johtuen. Kaiken kaikkiaan vaikutukset jäävät kuitenkin kaikissa kolmessa vaihtoehdossa vähäisiksi.
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Lestijoen ku
ulttuurimaise
ema
Joitakin län
ntisimpiä voimaloita saa
attaa näkyä kulttuurima
aisema-aluee
en kaakkoiso
osaan. Voimalat jäävät suurimmaksi osaksi kasvillisuud
den taakse piiloon. Läh
himmälle vo
oimalalle on
matkaa läh
hes 11 kilom
metriä kulttu
uurimaisema
a-alueen reu
unalta. Vaiku
utukset jääv
vät etäisyydestä johtu
uen vähäisiks
si kaikissa vaihtoehdoiss
v
sa. Vaihtoeh
htojen VE2 ja VE3 vaiku tukset ovat
jonkin verra
an voimakka
aampia kuin vaihtoehdon
n VE1.

8.7.6

Tuulivoim
mapuiston vaikutukset ”kaukoalue
eelta” tarka
asteltuna (e
etäisyys
tuulivoima
aloilta noin 12-25 kilo
ometriä)

Valtakunnallisesti arvok
kas maisema
a-alue
Muurasjärv
ven kulttuurim
maisemat
Suurella tod
dennäköisyy
ydellä osa vo
oimaloista nä
äkyy kulttuu
urimaisema-aluetta halk
kovalle tielle
paikka paik
koin. Kasvillisuussaarekkeiden kasv
villisuus sulk
kee monestii näkymiä j a toisinaan
etäisyys me
etsän reunaan on liian lyhyt. Ainak
kin noin 15 kilometrin etäisyydelle llähimmästä
vaihtoehtojen VE1 ja VE2 voimalas
sta pitäisi nä
äköyhteys muodostua. Etäisyyttä on sen verran
paljon, että
ä voimaloiden rakenteet sulautuvat ttaustaansa. Maisemavaiikutukset jää
ävät kaikissa vaihtoeh
hdoissa vähä
äisiksi.
Valtakunnallisesti merk
kittävät raken
nnetut kulttu
uuriympäristtöt
Halsuan kirrkkotie ja kirrkonseutu
Kirkon lähis
stöltä saatta
aa erinomaisissa sääolo
osuhteissa olla
o
näköyhte
eys osalle v
voimaloista.
Etäisyyttä llähimmälle voimalalle
v
on
o kuitenkin noin 22 kilometriä. Miikäli näköyh
hteys osaan
voimaloista syntyisikin,, vaikutuksett jäävät väh äisiksi.

8.7.7

Tuulivoim
mapuiston vaikutukset ”teoreettiselta maksim
minäkyvyyssalueelta”
tarkasteltuna (etäisy
yys tuulivoi maloilta no
oin 25–30 kilometriä)
k

Tässä etäisy
yysvyöhykke
eessä on use
eimmiten ain
noastaan me
ereltä käsin teoreettinen
n näköyhteys voimaloille mahdollinen ja silloin
nkin edellyte
etään selkeä
ää säätä. Merelle on kuittenkin matkaa yli 70 k
kilometriä eikä näköyhte
eyttä näin olllen synny. Lentoesteval
L
ot voivat pim
meässä näkyä kirkkaa
alla säällä myös
m
maalta käsin korke
eammalla sijjaitsevaan katselupistee
k
eseen. Etäisyyttä on kuitenkin niin
n paljon, että
ä valot ”hukk
kuvat” muiden valonlähtteiden joukk
koon.

8.8

Lentoesttevalojen vaikutukse
v
et maisem
maan

Tuulivoimalloihin tulee asentaa lenttoestevalot lentoturvallisuuden taka
aamiseksi. S
Suomen nykyisen lains
säädännön mukaan
m
joka
aiseen tuuliv
voimalaan tu
ulee asentaa lentoesteva
alo (ilmailulaki 1194/0
09 § 165).
Lentoesteva
alot voidaan
n havaita niillä alueilla, jonne näkyy
y tuulivoima
alatornin korrkein kohta
(napakorke
eus). Näkyvy
yysalue on siten lähes y
yhtä laaja, kuin tuulivoim
maloiden näk
kyvyysalue.
Puuston ka
atvevaikutuk
ksesta johtuen lentoesttevalojen ha
avaittavuus myötäilee v
voimaloiden
näkyvyysalueita, sillä mikäli
m
voimalaa ei voida nähdä, ei yleensä nähdä suoraan le
entoestevaloja. Lentoe
estevaloista muodostuva
a valonkajo v
voi puolestaa
an olla havaittavissa.
Lentoesteva
alot muuttav
vat maisema
an luonnetta
a etenkin pim
meällä ja kirrkkaalla säälllä, kun valot erottuva
at selkeästi korkealla ilm
massa, puusston latvustton yläpuolella, missä e
ei ole muita
valonlähteittä. Etenkin tuulivoimapu
uistojen elin
nkaaren alku
uaikana, maisema, joka
a on totuttu
näkemään ilman minkä
äänlaisia valolähteitä, v
voidaan koke
ea levottoma
ana. Sumuissessa, utuisessa ja sateisessa sää
ässä vilkkuvien lentoeste
evalojen vaiikutus voi ullottua laajem
mmalle alueelle pilvien
n korkeudestta ja valon heijastumise
h
sta johtuen.

8.9

Sähkönsiirron vaik
kutukset m
maisemaan

Tuulivoimap
puiston sisällä sähköase
emien välille
e rakennettava 110 kV ilmajohto sijjoittuu pääasiassa metsämaastoon
n. Voimajohto ylittää M ustikankylän
n pohjoispuo
olella tien 58
8 ja leikkaa
peltoaukeaa
a noin 50 metrin
m
matka
alla. Voimaj ohto ylittää Similänkylä
än eteläpuol ella Kontti90
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koskentien
n ja sijoittuu
u muutamasssa kohdalla peltoaukean laidalle. S
Sähköasemie
en alustavatt
sijainnit sijjoittuvat me
etsämaastoo
on. Peitteisillä alueilla voimajohdon
v
ja sähköas
semien mai-semavaikutukset ovat hyvin paika
allisia ja koh
hdistuvat läh
himaastoon. Vaikutukset jäävät ko-konaisuude
essaan melk
ko vähäisiksi .
Sähkönsiirttovaihtoehdo
ossa VEB uu
usi ilmajohto
o sijoittuu me
etsämaastoo
on. 110 kV voimajohdon
v
n
johtokäytävää jouduta
aan raivaama
aan noin ka
ahdeksan kilometrin ver ran. Johtore
eitin varteen
n
sijoittuu so
oistumia. Va
aikutukset ov
vat lähinnä paikallisia ja
a syntyvät jo
ohtokäytävä
än raivaami-sesta. Vaik
kutukset jääv
vät vähäisikssi.
Sähkönsiirttovaihtoehdo
ossa VEC uu
usi johtokäyttäväosuus noudattaa en
nsimmäisillä kahdeksalla
a
kilometrillä
ä 110 kV voimajohdon v
vaihtoehtoa VEB ja siltä osin vaikuttukset jäävät vähäisiksi.
Noin 58 kilometrin ma
atkalla raken
nnettava 400
0 kV voimajohtoreitti sijjoittuu olem
massa olevan
n
Fingrid Oyjj:n 2 x 400 kilovoltin P ikkarala-Alajjärvi voimajohtoreitin riinnalle. Voim
majohtoreittii
sijoittuu va
altaosin mettsämaastoon
n kauas asutuksesta. Re
eitin varrelle
e sijoittuu myös
m
laajoja
a
suoalueita.. Lestijärven
n korkeudellla reitti ylitttää Ahvenlammit. Muuttamassa koh
hdassa reittii
halkoo vilje
elyaluetta. Muun
M
muassa
a Purolassa reitti halkoo peltoa ja se
en läheisyyte
een sijoittuu
u
asutusta. Oksakoskent
O
tien kohdalla
a on myös asutusta lähe
ellä voimajoh
htoaa. Peltokankaantien
n
paikkeilla reitti
r
ylittää pellon, kute
en myös reitin eteläosas
ssa Porasen tien kohdalla. Pääsään-töisesti vaiikutukset ko
ohdistuvat lä
ähimaisemaa
an ja jäävät hyvin vähäissiksi. Kahdessa kohdas-sa haittava
aikutuksia saattaa kohd
distua muuta
amien asuin- ja lomara
akennusten maisemakum
vaan.
Purolassa kaksi asuinrakennusta jää selvästi voimajohdon vaikutusspiiriin. Toin
nen sijoittuu
u
noin 300 metrin
m
päähän nykyisesstä voimajoh
hdosta, toine
en noin 80 metrin pääh
hän. Jälkim-mäisen rak
kennuksen ja voimajohttoreitin väliin
n jää metsäinen alue, jo
oka kuitenkiin pienenee,,
mikäli uusii voimajohto
o sijoitetaan sillä kohtaa
a voimajohto
oreitin länsip
puolelle. Suo
ojavyöhyket-tä jää kuitenkin vielä väliin
v
näköe
esteeksi. Mik
käli suojapuu
ustoa ei haka
kata kokonaa
an pois, vai-kutukset jä
äävät kummassakin tapa
auksessa vähäisiksi.
Ilmakuvan perusteella
a kaksi asuin
nrakennusta
a sijoittuu lä
ähelle voima
ajohtoa Oks
sakoskentien
n
läheisyydessä. Toinen niistä sijoitttuu noin 130 metrin pä
äähän nykyissestä voimajohtoreitistä
ä
ja toinen vajaan
v
400 metrin
m
pääh
hän reitistä. Lähemmän rakennukse n ja voimajo
ohdon väliin
n
jää metsäinen vyöhyke. Pihapiirin takaosasta saattaa kuitenkin olla n
näköyhteys voimajohto-reitille. Pih
hapiirissä on useita rake
ennuksia ja puustoa,
p
jotka estävät m
monin paiko
oin näkymiä..
Kauemman
n rakennuks
sen ja voima
ajohdon väliin sijoittuu ulkorakennu
us. Yläkerras
sta tai piha-piiristä saa
attaa olla nä
äköyhteys v
voimajohdolle
e. Nykyiset rakenteet n
näkyvät selv
västi pitkäh-köstä välim
matkasta huo
olimatta. Va ikutukset jää
ävät näissäk
kin tapauksisssa melko vä
ähäisiksi.
Kaikissa ko
olmessa ede
ellä kuvaillusssa vaihtoehdossa kohta
aan, jossa ha
ankealueen kautta tule-va 110 kilo
ovoltin ilmajohto yhtyy kantaverkko
oon Ahvenlampien pohjo
oispuolelle, rakennetaan
r
n
sähköasem
ma. Sähköase
ema tulee m
metsäiseen ympäristöön
y
etäälle asuttuksesta. Sähköasemas-ta aiheutuv
vat vaikutuk
kset ovat väh
häiset.

8.10

Louhinnan vaikutu
ukset maisemakuva
aan

Louhintatoiminta sijoittuu kokonaissuudessaan alueelle, jolle ei kohdisttu aktiivista jokapäiväisj
tä käyttöä. Alue on as
sumatonta k
kalliometsää. Lähin isom
mpi tie (Kinn
nulantie Kt 58)
5
sekä lä-himmät asuinrakennuk
kset sijaitsev
vat yli 2 km etäisyydellä lähimmästä
ä louhittavas
sta alueesta.
Louhintatoiminnan ma
aisemalliset vaikutukset kohdistuvat lähinnä lo
ouhittavan alueen
a
sisäi-seen maise
emaan ja se
en välittömää
än lähiympä
äristöön. Alueen sisäinen
n maisemaku
uvanmuutos
s
on merkittä
ävä, kun kallliomäet poisstuvat louhin
nnan seurauksena ja alu
ue muuttuu luonnontilai-sesta. Louhittavien kalliokohoumie
en poistumin
nen näkyy karttatarkast
k
telun perusteella alueen
n
länsipuolise
elta Jokinevanperän suo
oalueelta. Muutoin louhittavaa aluettta ympäröiv
vät kallioko-houmat.
Vaikka sisä
äisen maisem
makuvan mu
uutos on me
erkittävä, on
n muutos vä
ähäinen, sillä
ä se kohdis-tuu paikalllisesti suppe
ealle alueelle
e, jolla ei oleskella
o
ja jonne
j
näköy
yhteys ympäristöstä on
n
heikko. My
yös muutoks
set kaukoma
aisemassa jä
äävät vähäis
siksi, sillä ka
alliokohouma
an poistumi-nen näkyy
y louhittavan
n alueen ulk
kopuolelta vain lännen suuntaan. M
Muutos on havaittavissa
h
a
vain Jokinevanperän suoalueelta louhinta-alu
ueen läheisy
yydestä. Kin
nnulantieltä louhintatoi-minnan ma
aisemalliset vaikutuksett eivät ole havaittavissa
h
a pitkän etäiisyyden ja väliin
v
jäävän
n
puuston vu
uoksi.
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8.11

Vaikutus
sten lieven
ntäminen

Voimaloiden
n ulkoiseen asuun ei juu
urikaan voida
a vaikuttaa. Tuulivoimaloiden värikssi on vakiintunut harm
maaseen taitttuva valkoinen, joka o
on todettu parhaiten
p
maisemaan s ulautuvaksi
väriksi. Ilmailulaki ohja
aa myös voim
maloiden värritystä. Tuulivoimalaryhmät muodosstuvat visuaalisesti pa
arhaiten yhte
enäisiksi kok
konaisuuksik
ksi, kun kaikki valitut voimalat
v
ova
at ulkoasultaan saman
nlaisia lieriörrakenteisia voimaloita.
v
Tuulivoimalloiden visuaa
alisia vaikutuksia voidaa
an parhaiten
n suunnitella
a ja lieventä
ää voimaloiulisi voimaden sijoittelulla. Koska voimalat ov
vat suuria ja hallitsevat maisemaa
m
lä
ähialueilla, tu
lat sijoittaa
a siten, ette
eivät ne alis
sta olemassa
a olevia ma
aiseman arvo
okohteita. V
Voimaloiden
sijoittuessa tarpeeksi etäälle
e
maise
emallisesti ja
a kulttuurihistoriallisesti merkittävisttä kokonaisuuksista, n
ne eivät enää jää hallitse
eviksi eleme
enteiksi arvokohteissa.
Lestijärven tuulivoimahankkeessa merkittävi mmät vaiku
utukset maisemaan m
muodostuvat
vaihtoehdoiissa VE1 ja VE2
V
Similän viljelyaukea
an ympärille
e suunnitelluista lähimm
mistä voimaloista 35, 3
36, 73 ja 74 (VE3 voima
alat 26, 27, 5
57 ja 58). Myös
M
Mustika
ankylän pelto
ojen ympärille suunnittellut voimalat 71, 72 ja
a 115 ovat e
erityisesti va
aihtoehdossa
a VE2 häiritsseviä. Lestijärven kaak
kkoispuolelle
e suunnitellu
ut vaihtoehto
ojen VE1 ja VE2 voimala
at 96, 105, 1
106, 108 ja
118 ovat m
myös erityisesti vaihtoehd
dossa VE2 m
maisemaa ha
allitsevia. Lestijärven lou
unaispuolella hallitseviia voimaloita
a ovat 12, 13 ja 14 (V
VE3 voimalatt 9, 10, 11). Vaikutuksiia voitaisiin
lieventää siijoittamalla edellä
e
luetellut voimalatt kauemmak
ksi asutukses
sta ja arvok
kohteista tai
jättämällä o
osa voimaloiista toteutta
amatta. Tällö
öin voimalat eivät nousis
si hallitsevak
ksi elementiksi alueen
n maisemaku
uvassa.
Lentoesteva
alojen aiheuttamat vaiku
utukset lieve
entyvät, jos osaan voima
aloista voida
aan asentaa
kirkkaiden valkoisten vilkkuvien
v
valojen sijastta matalataa
ajuiset jatku
uvasti palava
at punaiset
n aiheuttam
maa häiriötä voidaan mahdollisesti
m
tulevaisuud
dessa myös
valot. Lenttoestevalojen
lieventää sa
ammutettav
villa lentoesttevaloilla. Tu
uulivoimaloih
hin sijoitettaisiin tällöin tutka, joka
sytyttää va
aroitusvalot ainoastaan havaitessaa
an lentokone
een tai helikopterin. M uutoin lentoestevalot eivät ole pä
äällä. Lentoestevalojen rratkaisuista päättää
p
Trafi.
Voimajohto
ojen osalta haitallisia vaikutuksia
v
voidaan jon
nkin verran vähentää ttarkemman
suunnittelun yhteydess
sä mahdollisiimman hyvä
än pylvästyypin valinnalla sekä pylvä
äiden sijoittelulla. Voim
majohdot tulee rakentaa
a mahdollisu
uuksien muk
kaan olemassa olevien v
voimajohtojen yhteyte
een tai alueille, joilta löyttyy ennestää
än maisemavaurioita.

8.12

Arvioinnin epävarm
muustekij ät

oitotoimenMaisemavaikutusten arrvioinnissa ei pystytä tarrkasti ottamaan huomioon metsänho
piteiden aih
heuttamia va
aikutuksia tu
uulivoimaloid
den näkyvyy
yteen eikä ra
akenteista ta
ai pihapuustosta synty
yviä estevaikutuksia. Näkymäanaly
N
yysiä voida
aankin pitää
ä ainoastaan
n suuntaaantavana, m
mitä tulee tu
uulivoimaloid
den näkymisseen ympäris
stöönsä.
Valokuvaso
ovitteiden av
vulla voidaan havainno llistaa tulev
va tilanne melko
m
tarkassti. Valokuvasovite ei kuitenkaan täysin vasta
aa ihmissilm in havaittavaa näkymää
ä ja tarkkuuttta. Valokumaalia katse
vissa tausta
amaisema hälvenee
h
tavallisesti norm
etta sumeam
mmaksi. Valo
okuvasovitteilla on my
yös mahdolliista tahallise
esti tai tahatttomasti hiem
man manipu
uloida katsojjaa riippuen
siitä, kuinka
a epätarkkan
na tai vaihto
oehtoisesti v oimakkaan värisenä
v
tuulivoimala essitetään.

8.13

Yhteenve
eto vaikuttuksista

Lukuun otta
amatta vaih
htoehtoa VE0
0 kaikki tark
kasteltavat tuulivoimava
t
aihtoehdot V
VE1, VE2 ja
VE3 aiheutttavat muuto
oksia hankea
alueen ja se
en lähiympäristön maise
emakuvaan. Muutosten
laajuus ja m
merkittävyys
s vaihtelee eri
e vaihtoehd
doissa riippu
uen voimaloiden määrässtä, korkeudesta sekä sijoituspaiko
oista.
”Lähialue” –vyöhykkeellä, 0-5 kilometrin sätee
ellä tuulivoim
mapuiston uloimmista
u
v
voimaloista,
eniten tuuliivoimaloita vaihtoehdos
v
sa VE1 näky
yy näkymäa
analyysin mu
ukaan Lestijjärvelle, Sin kirkonkymilänperän peltoaukealle, Mattilaa ja Tikkaa y
ympäröiville peltoaukeille
e Lestijärven
län eteläpuolella, Teerinevalle ja Lehtosenjärv elle. Vaihtoe
ehdossa VE2
2 eniten tuu livoimaloita
näkyy edelllisten kohteiden ohella Rahkolan
R
ja Mustikankyllän viljelyalu
ueille, Valkeiiselle, IsonVihtaisen n
nevalle, Kan
ngaskylälle ja
j Hautakan
nkaalle. Myös asutusta
a ja loma-a
asutusta on
keskittynyt useimpien edellä
e
mainittujen alueid
den läheisyy
yteen. Vaihto
oehdossa VE
E3 voimaloita on 31 ka
appaletta vä
ähemmän ku
uin kahdessa
a edellisessä
ä vaihtoehdo
ossa. Eniten
n voimaloita
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näkyy kaik
kille edellä mainituille
m
a
alueille, josk
kin lukumäärrällisesti väh
hemmän kuiin vaihtoeh-doissa VE1
1 ja VE2.
Hankealueelle sijoittuu
u suhteellise
en paljon asu
utusta. Asuttukseen kohd
distuvat haitalliset mai-semavaikutukset jäävä
ät hankealue
eella kaikiss
sa kolmessa vaihtoehdo
ossa kokonaisuudessaan
n
kohtalaisik
ksi. Joidenkin
n pihapiirien osalta, muu
un muassa Similänperän
S
n peltoaukean yhteydes-sä, vaikutu
ukset ovat merkittäviä.
m
JJoidenkin Le
estijärven itä
ärannalle, läh
helle Hietala
ahtea, sijoit-tuvien lomakiinteistöje
en osalta vai kutus on läh
hes merkittävä vaihtoehd
dossa VE1 ja
a on merkit-tävä kahde
essa korkeammassa va ihtoehdossa. Arvoalueid
den osalta e
eniten haittaa kohdistuu
u
kaikissa ko
olmessa vaih
htoehdossa S
Similänperän
n peltoaukea
aan ja Lestijä
ärveen ranta
a-alueineen.
Lestijärvee
en kohdistuv
via haitallisia
a maisemava
aikutuksia hieman lieven
ntää se, että
ä voimaloita
a
on ryhmite
elty ja tietyis
stä pisteistä järveltä käs
sin katsottae
essa voimalo
oita ei näy ta
asaisesti ho-risontissa vaan
v
voimalaryppäiden v
välissä on aukko. Vaihto
oehdossa VE
E2 merkittäv
viä vaikutuk-sia kohdisttuu edelliste
en lisäksi Va
alkealamminnevan-Lehto
osenjärven a
alueeseen. Joihinkin
J
ar-voalueisiin kohdistuvatt vaikutukse
et ovat lähes merkittäviä. Tällaisia ovat vaihtoe
ehtojen VE2
2
ja VE3 Lestijärven ku
ulttuurimaise
ema-alueese
een kohdistu
uvat vaikutu
ukset sekä vaihtoehdon
v
n
VE1 Valkea
alamminnev
van-Lehtosen
njärven alue
eeseen kohdistuvat vaik
kutukset. Mu
uutamiin vil-jelyalueisiin, jotka eivä
ät lukeudu a
arvoalueisiin, kohdistuu myös merk
kittäviä tai lä
ähes merkit-täviä maise
emallisia haittavaikutukssia. Rahkola
an tilaan kohdistuvat vai kutukset ovat merkittä-viä vaihtoe
ehdoissa VE2 ja VE3 ja lähes merk
kittäviä vaihtoehdossa V
VE1. Mattilaa
a, Tikkaa ja
a
Änäkkälää ympäröivälllä viljelyauk
kealla vaiku
utukset ovatt lähes merrkittäviä vaihtoehdoissa
a
VE2 ja VE3
3. Poistamallla tai siirtäm
mällä eniten häiritseviä
h
voimaloita ed
dellä mainittujen kohtei-den läheisy
yydestä, void
daan lieventtää haittavaikutuksia.
”Välialue”-vyöhykkeellä asutuksee
en kohdistuv
vat vaikutuks
set vaihtelev
vat kohtalais
sesta vähäi-seen. Asuttuksen osalta
a voimaloita
a näkyy osin Kinnulaan ja
j Ylä-Jäpän alueelle. Myös Vuohta-järven etelä-puolelta lienee näköy
yhteys osalle
e voimaloistta. Arvoalue
eisiin kohdisttuvat vaiku-tukset ova
at useimmite
en suhteellissen vähäisiä
ä tai vähäisiä. Kaikilta a
arvoalueilta ei ole edes
s
näköyhteytttä voimaloillle.
”Kaukoalue
e” -vyöhykk
keellä tuulivo
oimaloita nä
äkyy suurella
a todennäkö
öisyydellä Muurasjärven
n
kulttuurima
aisema-aluetta halkovallle tielle. Niittä saattaa näkyä myös Halsuan kirk
kon lähistöl-le. Etäisyyttä on sen verran
v
paljon
n, etteivät voimalatornit
v
t enää hallittse maisema
akuvaa vaan
n
sulautuvat taustaansa ja vaikutuksset jäävät hy
yvin vähäisik
ksi.
”Teoreettis
sella maksim
minäkyvyys” –vyöhykkee
ellä näköyhte
eyttä ei tode
ennäköisestii synny tuu-livoimapuis
stoalueelle lainkaan ede
es ihanteellis
sissa sääolos
suhteissa, s illä meri sijo
oittuu yli 70
0
kilometrin päähän hankealueesta.
on VEB sähkönsiirrosta aiheutuvat vaikutuksett ovat paika
allisia ja vähäisiä. Uusii
Vaihtoehdo
johtoreitti sijoittuu me
etsäalueelle. Sähkönsiirto
ovaihtoehto VEC edellytttää täysin uuden
u
johto-käytävän raivaamisen
r
kahdeksan kilometrin matkalla
m
lisäksi ilmajohd
don rakentam
mista olevan
n
2 x400 kilo
ovoltin voim
majohtoreitin rinnalle 58 kilometrin matkalle. Olleva voimajo
ohtoreitti si-joittuu valttaosan matk
kasta metsä
ämaastoon kauas
k
asutuk
ksesta. Päässääntöisesti vaikutuksett
kohdistuva
at lähimaisem
maan ja jää vät hyvin vä
ähäisiksi. Ka
ahdessa koh
hdassa haitta
avaikutuksia
a
saattaa kohdistua muu
utamien asu inrakennusten maisema
akuvaan. Vaiikutukset jää
ävät näissä-kin tapauk
ksissa vähäis
siksi tai mellko vähäisiksi. Yhden ra
akennuksen osalta ehtona on, etteii
väliin jäävä
ää suojamettsävyöhyketttä hakata po
ois.
Louhinnan maisemallis
set vaikutuk
kset kohdisttuvat louhitttavalle aluee
elle ja sen välittömään
n
lähiympäristöön. Louhittava alue ssijaitsee etäällä (yli 2 km
m) lähimmä
ästä asutuksesta ja vilk-kaammin liikennöidystä tiestöstä. Louhinnan maisemallise
m
t vaikutukse
et jäävät väh
häisiksi.

8.14

Tuulivoimapuiston
n käytöstä
ä poistamiisen vaiku
utukset

Toiminnan loputtua vo
oimalatornitt häviävät maisemasta,
m
mikä on m
maisemakuva
an kannalta
a
myönteistä
ä. Sisäiset maakaapelit
m
jätetään maahan ja sis
säiset sähkö
öasemat poistetaan, jos
s
aikoilleen. Kaukomaiseniille ei löy
ydy muuta käyttöä.
k
Tuu
ulivoimaloide
en perustuks
set jäävät pa
K
man kanna
alta perustuksilla ei ole merkitystä.. Lähimaisem
massa perusstukset saatttavat herät-tää ihmety
ystä. Ne sijoiittuvat kuite nkin pääsääntöisesti suljettuun mai sematilaan metsämaasm
toon, joten
n maisemallinen haittava
aikutus jää vähäiseksi.
v
Tuulivoimap
T
uiston ulkoin
nen, 400 kV
V
voimajohto
o saattaa jää
ädä palvelem
maan muuta tarkoitusta.
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Hankkeen keskeisimmät vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön:
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Hankkeen toteuttaminen muuttaa maisemakuvaa kaikissa tarkasteltavissa vaihtoehdoissa lukuun ottamatta 0-vaihtoehtoa.



Louhintatoiminta vaikuttaa paikallisesti louhittavan alueen sisäiseen maisemakuvaan. Vaikutuksen merkittävyys on hankealueen kokonaisuuden kannalta vähäinen.



Tuulivoimalat sijoittuvat pääosin peitteiseen metsämaisemaan, joskin paikoitellen
avotilojen läheisyyteen. Voimalat näkyvät avoimista maisematiloista tarkasteltaessa.



Maisemakuvan muutokset johtuvat tuulivoimaloiden tai voimaloiden lentoestevalojen
näkymisestä maisemassa.



Nollavaihtoehdosta VE0 ei aiheudu muutoksia. Vaihtoehdossa VE1 maisemakuvan
muutokset ovat Lestijärven ja Similänperän osalta merkittävät. Kokonaisuudessaan
vaikutukset ovat vähäisemmät kuin kahdella muulla vaihtoehdolla. Vaihtoehdossa
VE2 maisemakuvan muutokset ulottuvat laajimmalle alueelle ja ovat muutoinkin
voimakkaimmat tuulivoimaloiden määrästä ja suuresta koosta johtuen. Vaihtoehdossa VE3 muutokset ovat kokonaisuudessaan jonkin verran voimakkaammat kuin vaihtoehdossa VE1 johtuen voimaloiden koosta.



Suunnitellut tuulivoimalat eivät sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille eivätkä merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen
alueille.



Huomattavimmat vaikutukset arvokohteille aiheutuvat Similän viljelyaukean ympärillä olevista lähimmistä voimaloista sekä Tuikankankaalle ja Lestijärven Ilolanlahden
lähelle sijoittuvista voimaloista. Myös Rahkolan viljelyalueen länsipuolisista lähimmistä voimaloista on selvää maisemallista haittaa erityisesti vaihtoehdossa VE2.



Sähkönsiirron vaihtoehto VEB aiheuttaa vähemmän maisemamuutoksia kuin vaihtoehto VEC. Muutokset ovat paikallisia.



Sähkönsiirron vaihtoehtoa VEB enemmän maisemamuutoksia aiheutuu sähkönsiirron
vaihtoehdosta VEC, jossa rakennettavan voimajohdon pituus on huomattavasti pidempi kuin vaihtoehdossa VEB. Valtaosa voimajohdosta tulee olevan voimajohtokäytävän yhteyteen. Vaikutukset ovat suurimmaksi osaksi paikallisia ja melko vähäisiä.

voimapuisto
o
Lesttijärven tuuliv
Ym
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s

VAIKUTUK
V
KSET MUIN
NAISJÄÄN
NNÖKSIIN
N

9.

VAIKUT
TUKSET MUINAI
ISJÄÄNN
NÖKSIIN

9.1

Vaikutus
smekanism
mit

Muinaisjäännökset ova
at ihmistoim
minnan tulok
ksena syntyneitä rakentteita niin historialliselta
a
kuin esihis
kaikki kiinte
storialliselta ajalta. Suo messa muin
naismuistolaki määrää k
eät muinais-jäännöksett rauhoitetuiiksi, eikä nii hin saa kajo
ota ilman Mu
useoviraston
n lupaa. Ilman muinais-muistolain nojalla ann
nettua lupaa on kiinteän
n muinaisjää
ännöksen ka
aivaminen, peittäminen,
p
,
muuttamin
nen, vahingo
oittaminen, p
poistaminen ja muu siihe
en kajoamine
en kielletty.
Tuulivoima
apuiston vaik
kutukset mu
uinaisjäännö
öksiin liittyvä
ät erityisestti rakentamisvaiheeseen
n
ja sen aihe
euttamiin ma
ahdollisiin fy
yysisiin muuttoksiin aluee
en muinaisjä ännöksissä. Haittoja voii
syntyä tilanteissa, joissa muinaisjä
äännöskohde
e jää rakenn
nustyön välitttömälle vaikutusalueel-le. Louhinn
nan osalta ha
aittoja synty
yy lähinnä tillanteessa, jo
ossa muinaissmuisto jää louhittavalle
e
alueelle tai sen vaikuttusalueelle. V
Vaikutuksen
n merkittävyys riippuu m
muun muass
sa vaikutuk-sen toteutu
umisen todennäköisyyde
estä sekä ko
ohteen merkiittävyydestä
ä.

9.2

Lähtötie
edot ja arv
viointimen
netelmät

Esihistorialllisten muin
naisjäännöstten paikallis
stamisessa käytettiin muinaisranta-analyysia,,
maa-peräk
karttoja, orto
oilmakuvia, laserkeilaus
saineistoa se
ekä aikaisem
mpien arkeollogisten sel-vitysten tu
uloksia, jotk
ka perustuva
at vuosien 1982
1
ja 198
87 inventoin
nteihin, Kasa
alankankaan
n
pyyntikuop
ppajärjestelm
män kartoitu
ukseen vuon
nna 2007 se
ekä muutam
miin myöhäis
sempiin tar-kastuskäyn
nteihin sekä selvityksiin
n. Historiallis
sen ajan mu
uinaisjäännö
östen invento
ointia ei ole
e
tehty ja jak
kson kohteitta oli tiedosssa yksi hanke
ealueelta.
Historiallise
en ajan koh
hteita etsittiiin ja maank
käytön historiaa selvitetttiin vuosilta 1771-1775
5
peräisin olevien isojak
kokarttojen sekä internetistä löytyv
vän historialllisen karttamateriaalin,,
1920-luvulla laadittuje
en metsätallouskarttojen
n sekä vanhojen perusskarttojen avulla.
a
Van-himmat pe
eruskartat ov
vat vuosilta 1963-1967. Lisäksi on käytetty
k
paik
kallishistoriallisia teoksia
a
sekä CD-ro
omille koottu
ua aineistoa Lestijärven historiasta, perimätiedo
osta ja arkeo
ologiasta.
Arkeologise
esta invento
oinnista on la
aadittu erillisraportti, jonka laatimissesta on vas
stannut Kes-kipohjanmaan Arkeolo
ogiaPalvelu / arkeologi Jaana
J
Itäpalo. Tähän YV
VA-selostuks
seen on poi-mittu erillisestä inventtointiraportissta oleellisim
mmat inventtoinnin tulok
kset. Sähkön
nsiirron voi-majohtovaihtoehdon VEC
V
reitiltä o
on tekeillä myös
m
arkeolo
oginen inven
ntointi, jonka
a tulokset ja
a
vaikutusarv
viot käsite
ellään voim
majohtovaihttoehtoa VE
EC koskeva
assa erillis
sessä YVA-menettelys
ssä.

9.3

Nykytila
anne

Pääosa tun
nnetuista esihistoriallisistta asuinpaiko
oista ja yksittäisistä esin
neiden irtolö
öytöpaikoista
a
keskittyy jä
ärven etelä-länsipuolella sijaitsevalle
e harjulle Kirkonkylän ja Yli-Lestin ky
yläkeskusten
n
tienoille. Harjulla sijaits
see myös no
oin 2-4 kilom
metrin etäisyy
ydellä järven
n eteläpuolella kaksi laa-jaa pyyntik
kuoppajärjes
stelmää, jotk
ka ovat Yli-Le
esti/Kasalankangas ja Kiinnulankangas. Esihisto-riallisia esinelöytöjä ja//tai merkkejjä toimintapaikoista on tullut
t
esiin m
myös järven pohjoisran-nalta Kiiskiilänlahden itärannalta ja
a Yli-Lestin Valkeisjärven
V
ympäristösttä. Lestijärvessä saarilla
a
on ajoittam
mattomia ja funktioltaan
f
määrittelem
mättömiä kivirakenteita, m
mm. röykkiö
öitä. Muualta
a
kuin saariltta tunnetut röykkiöt ova
at mahdollise
esti kaikki kaski- ja pelttoröykkiöitä. Näitä muo-dostelmia sijaitsee
s
yhdeksässä koh teessa.
Viljelysjään
nteiden lisäk
ksi historialliisen ajan ko
ohteita on aiinakin kaksi . Lestijärven
n ensimmäi-nen saarna
ahuone ja myöhemmin
m
kappelikirkk
ko on sijainn
nut Änäkkälä
ässä ilmeisesti jo 1500-luvun lopu
ulla. Lestijärven ja Kinn
nulan kuntien rajalla on
n Keski-Suom
men, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa
an maakuntien välinen rrajakivi. Van
nhimmat asia
akirjamainin
nnat kivestä ovat vuosil-ta 1739–1740. Kohde on suuri m aakivi, jonka jokaiseen sivuun on h
hakattu kaiv
verrus (kuva
a
9.1).
u kaksi muiinaisjäännös
skohdetta, jo
otka ovat Y
Yli-Lesti/Kasa
alankankaan
n
Hankealueelle sijoittuu
pyyntikuop
ppajärjestelm
mä ja Yli-Lessti/Linjakank
kaan kaskirö
öykkiöalue. H
Hankealueen
n tuntumas-sa on useitta kohteita Yli-Lestin
Y
ky
ylässä. Niistä
ä pääosa sija
aitsee Lestijä
ärven muina
aisilla ranta-törmillä ja
a nykyisillä pelloilla asu
utuksen kes
skellä tai se
en läheisyyd
dessä, Kinnu
ulankankaan
n
pyyntikuop
pat kuitenkin
n näistä etää
ämmällä Vallkeisjärven luoteispuolellla. Hankealu
ueelle sijoit-95
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tuvien kohteiden läheisyyteen ei ole suunnitteilla tuulivoimaloita. Hankealueen tuntumassa
sijaitsevaa Kinnulankankaan pyyntikuoppakohdetta ei ole kokonaan systemaattisesti kartoitettu, ja voi olla, että kohde jatkuu myös tien pohjoispuolelle hankealueelle. Tämä alue on
tarpeen inventoida tarkasti, jos rakentamisen alueita suunnitellaan lähistölle.
Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen läheisyyteen ei sijoitu yhtään tunnettua muinaisjäännöskohdetta.
Suurin osa tunnetuista kohteista on ajoitettavissa kivikaudelle. Merkittävää on, että alueelta
tunnetaan myös pronssikautisia kohteita sekä esinelöytöjä, jotka ovatkin ainoita tämän jakson löytöjä Keski-Pohjanmaalta. Pronssikaudelle n. 3000–2700 BP ajoitetusta Anttilan asuinpaikkakohteesta on löydetty pronssinen keihäänkärki ja läntisen pronssikulttuurin nk. Paimion keramiikkaa. Keihäänkärki on pohjoisimpia Suomen pronssiesinelöytöjä. Sille ei ole löytynyt vastineita Suomesta. Pronssikauteen viittaavia löytöjä on myös n. 1,5-2 km Lestijärven
keskustasta kaakkoon Pikku-Kannuksen ja Jykyrin väliseltä alueelta. Kohteessa Kirkonkylä/Pikku-Kannus on muinaisen rantatörmän yläpuolella merkkejä mahdollisesta pronssikautisesta asuinpaikasta. Paikalla on havaittu vanhan viljelysmaan alueelta n. 80 m pitkältä ja
15–20 m leveältä vyöhykkeeltä 5–15 cm vahva nokinen tummanharmaa kulttuurikerros, jonka väri ja koostumus viittaavat lähinnä varhaismetallikautiseen asuinpaikkaan. Edellisestä
noin 500 m pohjoiseen on löytynyt rantavedestä pronssikauden tyypin sahalaitainen ja tasakantainen piinuolenkärki (kohde Sammalisniemi 1). Lestijärven pohjoisimmasta osasta Lestijoen suulta on löytynyt puinen lusikka, joka radiohiiliajoituksen mukaan on peräisin 2700–
2400-luvulta cal BP. eli pronssikauden lopulta tai rautakauden alusta. Läheisimmät vastineet
esineelle tunnetaan pohjoisskandinaavisen Kjelmøyn kulttuurin piiristä Varanginvuonosta.
Ainoa rautakautinen löytö on rautakirves järven pohjoisosassa sijaitsevalta Niinisaarinimiseltä kankaalta. Esine ajoittuu rautakauden lopulle. Hienoimpiin kivikauden esineisiin
kuuluu Kirkkosaaresta löytynyt ehjä mesoliittiselle ajalle tyypillinen pallonuija (kuva 9.2).

Kuva 9.1.
Vasemmalla. Kaiverrus Lestijärven ja Kinnulan kuntien rajalla sijaitsevassa Keski‐Suomen, Etelä‐ ja
Pohjois‐Pohjanmaan maakuntien välisessä rajakivessä (kuva: FCG / Ville Suorsa).
Kuva 9.2.
Oikealla. Mesoliittinen pallonuija Lestijärven Kirkkosaaresta. (Kuva Jaana Itäpalo / Keskipohjanmaan
ArkeologiaPalvelu)
Yli-Lesti/Kasalankangas
Hankealueella kokonaisuudessaan sijaitsevalta Kasalankankaalta on kartoitettu 320 pyyntikuopan jäännöstä 170 ha:n alueelta. Alueella on säilynyt neljä selvää 300–600 metrin pituista kuoppajonoa, joiden luoteispäässä on lyhyempi kuoppajono poikittaissuunnassa. Jäännökset ovat osittain tuhoutuneet, mutta säilyneiden rakenteiden perusteella alun perin kuoppajonoja oli ainakin kymmenen. Noin 2 km Kasalankankaalta kaakkoon sijaitsevasta Kinnulankankaan kohteesta on puolestaan paikannettu 70 kuoppaa/painannetta noin 1,5 kilometrin
matkalla. Kohteessa on kaksi rinnakkaista pyyntikuoppajonoa. Ajoittavia löytöjä tai analyyseja ei ole kummassakaan pyyntikuoppakohteessa tehty. Kuopista ja niiden ympäristöstä tehtyjen havaintojen perusteella ajoittuminen kivikaudelta aina historialliselle ajalle saakka on
oletettavasti mahdollista. Kuoppia on voinut aikoinaan tuhoutua Lestijärvi-Kinnula välistä
tietä tehtäessä. Kasalankangas on laajin tiedossa oleva pyyntikuoppajärjestelmä KeskiPohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelta.
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Yli-Lesti/Linjakangas
Linjakankaan kaskiröykkiöalue sijaitsee Lestijärven eteläpuolella n. 100 m etelään Itälahdentieltä. Alue on noin 50 x 100 m laaja hiekkakumpare. Paikalla on 50–60 röykkiötä, jotka sijaitsevat tiheässä. Ne ovat suurimmaksi osaksi pieniä, halkaisijaltaan 1-3 metriä, pohjaalaltaan pyöreitä sekä laakeita. Joukossa on muutamia pitkänomaisia, kooltaan noin 1-2 x 35 m olevia. Kookkain röykkiö sijaitsee kumpareen luoteispäässä. Se on suorakulmainen,
kooltaan 4 x 5 metriä ja vajaa 1 m korkea.
Kinnulankangas
Kohde sijoittuu välittömästi hankealueen ulkopuolelle. Alue on inventoitu vuonna 2008, alueella on paikannettu yhteensä 70 kuoppaa tai painannetta. Vuoden 2013 inventoinnissa tehtiin yleishavainnointia hankealueen pohjoispuolella, kohde sijoittuu tuulivoimapuiston ulkopuolelle.
Taulukko 9‐1. Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat tunnetut muinaisjäännöskohteet.
Rekisterinumero

Nimi

Tyyppi

Etäisyys voimalasta

Karttanumero

421010048

Yli-Lesti/
Kasalankangas

Pyyntikuopat

670 metriä

1

421010029

Yli-Lesti/
Linjakangas

Kaskiröykkiöt

820 metriä

18

10000119515

Kinnulankangas

Pyyntikuopat

1800 metriä

2

Kuva 9.3.

Hankealueille ja lähiympäristöön sijoittuvat muinaisjäännöskohteet.
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9.4

Inventointityön tu
ulokset

Arkeologise
en inventoinn
nin yhteydes
ssä tarkaste
ettiin kaikki suunnitellut voimalapaik
kat ja huoltotielinjauksia. Sähkön
nsiirtovaihtoe
ehtoreitit tulllaan inventoimaan erillise
en voimajoh to-YVA menettelyn yhtteydessä maastokaudella 2014.
Inventointi kohdistettiin tuulivoima
aloiden sijoittuspaikkojen
n ympäristöö
ön, ja jos a lue vaikutti
otolliselta m
muinaisjäänn
nösten sijaittsemiselle, a
alue invento
oitiin laajem
mmin. Olema
assa olevaa
tiestöä tark
kastettiin läh
hinnä kursorrisesti, muttta lupaavilla alueilla tark
kemmin. Ha
ankealueella
sijaitsevat tunnetut ko
ohteet tarka
astettiin, laa
ajat pyyntik
kuoppajärjes
stelmät vain
n otantana.
Maastossa kiinnitettiin huomiota ra
akenteellisilt a vaikuttaviin kiveyksiin
n ja maan piinnan muotoihin, poik
kkeavaan kasvillisuuteen
n sekä maan
nnokseen. Metsäteiden
M
varsilla,
v
ojie
en leikkauksissa ja sorakuoppien reunoilla av
vonaisia maa
an pintoja tarkastettiin.
t
Havainnot perustuvat
pintahavain
nnoinnin lisäksi kairauksiin ja pieniin
n lapiopistoih
hin, joilla varmistettiin e
epämääräisten kuoppie
en tai muide
en muodostelmien ikä. P
Peruskartoille
e merkityt te
ervahaudat iinventoitiin,
jos ne sijaittsivat tuulivo
oimaloiden vaikutusaluee
v
ella tai kulku
ureiteillä niille.
Inventoinnissa paikann
nettiin 15 uu
utta muinaissjäännöstä, joista 14 on tervahauttoja ja yksi
puuhiilen valmistuspaik
kka, jonka tulkinta
t
jäi k
kuitenkin hie
eman avoimeksi. Tervah
haudoista 5
on merkitty
y nykyisille peruskartoill
p
le, 5 löytyi iintensiivi-inv
ventoinnin avulla ja 4 la
aserkeilausaineiston av
vulla. Muita inventointih
havaintoja ollivat yksi me
etsäkämpän pohja, kivie
en ottopaikka ja muutamia resentttejä hiilikuoppia, joita e
ei nuoren ikä
änsä takia tu
ulkittu muina
aisjäännöksiksi. Suhte
eellisen runs
sas määrä uusia
u
tervaha
autoja oli ennakko-odottusten muka
ainen tulos,
sillä Lestijärvi lukeutuu niihin alueis
siin, missä ttervantuotan
nto oli voima
akasta. Esihisstoriallisten
kohteiden p
puuttumista selittää maaperä ja alu
ueen sijaintik
korkeus. Täm
män tyyppissestä maastosta meso
oliittisen jak
kson alkupuo
olelle ajoittu
uvilta meren
nrantakorkeu
uksilta tunn etaan Pohjanmaalta h
harvoja arke
eologisia koh
hteita.
Inventointittyön tarkem
mmat tulokse
et on esitettty erillisrapo
ortissa ”Lestijärven tuuliivoimapuiston arkeolo
ogisen kulttuuriperinnon inventointi”,, Keski-Pohjanmaan Ark
keologiaPalve
elu 2014.
Taulukko 9‐2. Tunnetut tervvahaudat ja invventoinnissa paiikannetut uudeet historialliset kohteet.
k
Karttanro

Nimi

Tyyppi
T

3

Hautakanga
as

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

450 m

390 m

4

Hautamaan
nkangas

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

100 m

90 m

5

Hedblominm
mutka

työt
ja valm istuspaikat, hiilimiilut?

270 m

270 m

6

Hietala

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

640 m

1260 m

7

Hittisenkan
ngas

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

100 m

100 m

8

Isopetäjänk
kangas

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

300 m

485 m

9

Kinnulanka
angas 2

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

365 m

1270 m

10

Kusiaisnenä
ä

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

130 m

130 m

11

Porohaudan
nkangas

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

250 m

820 m

12

Rimpikanga
as

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

130 m

280 m

13

Ruutana

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

110 m

60 m

14

Saarinen

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

250 m

165 m

15

Teeriaho

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

215 m

90 m

16

Tikka

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

2340 m

2340 m

17

Tuikankang
gas

työt
ja valm istuspaikat, tervahaudatt

800 m

800 m
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9.5

Hankkee
en vaikutu
ukset muin
naisjäännö
öksiin

Tuulivoima
aloiden ja hu
uoltoteiden rrakennusalueilla sekä voimajohdon rakennusalueilla hanke
e
vaikuttaa maankäyttöö
m
ön ja sitä k
kautta voi aiiheuttaa vaikutuksia my
yös muinaisjäännöksiin..
Alustavassa voimalasijjoittelussa ja
a huoltoteiden ja voima
ajohtoreittien
n sijoitteluss
sa on otettu
u
huomioon tunnetut mu
uinaisjäännö
ökset sekä te
ehdyn arkeologisen inven
ntoinnin tulo
okset.
Hankealueella sijaitsev
va Kasalank
kankaan pyy
yntikuoppajä
ärjestelmä ssijaitsee yli 600 metrin
n
etäisyydellä, hankealueen tuntum aan sijoittuv
va Kinnulank
kankaan pyy
yntikuopasto
o lähes kah-den kilome
etrin ja Linjakankaan ka
askiröykkiött yli kahden kilometrin etäisyydellä lähimmistä
ä
suunnitellu
uista voimaloista, joten etäisyys on riittävä eikä vaikutuk
ksia muinais
sjäännöksiin
n
synny.
Viitasaaren
n tien varrellla Lestijärve
en kirkonkylä
ässä, Yli-Lestin kylässä ssekä hankea
alueen kaak-koisosassa Valkeisjärven lähistöllä
ä sijaitsevat kohteet eivä
ät vaarannu , jos voimaloiden suun-niteltu sijoittelu toteutuu. Voimala t voivat näk
nöskohteille, mutta täs-kyä joillekin muinaisjään
m
sä arvioida
aan, että se ei vaikuta m
muinaisjäänn
nöksiin eikä vähennä mu
uinaisjäännö
östen arvoa.
Muinaisjäännösalueet ja -keskitty mät sijaitsevat paikoilla
a, joihin on jo kohdistunut monen-laista maankäyttöä, ja
a pelloilla sijjaitsevat asuinpaikkapin
nnat voivat olla jopa ko
okonaan tu-houtuneita
a, Anttilan pronssikautis
p
sen asuinpaikan aluetta
a on jäljellä . Parhaiten on säilynytt
Kasalankan
nkaan pyynttikuoppajärje
estelmä.
Tervahauta
akohteissa Hittisenkang
H
as, Kusiaisn
nenä, Hautamaankangass, Ruutana ja Teeriaho
o
ntoinnin poh
etäisyys su
uunniteltuihin tuulivoima
aloihin on no
oin 60-130 metriä.
m
Inven
hjana käyte-tyn sijoitte
elun toteutue
essa voi olla
a, että raken
ntamisella ollisi suoria va
aikutuksia jo
oihinkin näi-hin kohteis
siin. Voimalo
oille suunnite
eltujen huoltotielinjausten läheisyytteen sijoittuu muutamia
a
on tarkemm
kohteita, jo
otka tulee otttaa huomioo
massa tiesuun
nnittelussa.
Louhittavat alueet sijaitsevat lähim
mmillään 4 km
k etäisyyde
ellä tunnetuissta muinaisjjäännöksistä
ä
ventoinnissa havaituista muinaisjää nnöksistä. Pitkistä
P
etäi-sekä noin 2,5 km etäiisyydellä inv
syyksistä johtuen louhintatoiminna
alla ei ole va
aikutuksia muinaisjäännö
öksiin.
Yleisesti vo
oidaan todeta, että kai vamista tule
ee välttää erityisesti
e
m
muinaisjäännösalueilla ja
a
niiden suojjavyöhykkeillä. Lähtökoh
htaisesti rak
kentaminen ei
e saa vaiku ttaa muinais
sjäännöksiin
n
eikä muina
aisjäännöksiä
ä saa peittää
ä. Muinaisjäännökset tulee huomioid
da hankkeen
n jatkosuun-nittelussa sekä myöhe
emmin tuuli voimapuisto
on ja voimajjohtoreittien
n huolto- ja kunnostus-töissä.

9.6

Vaikutus
sten arvio
oinnin epäv
varmuuste
ekijät

Tuulivoima
aloiden sijoittuspaikat ja huoltoteide
en linjauksett ovat alusttavia ja voiv
vat muuttua
a
hankkeen jatkosuunnittelun edete
essä. Inventtoinnissa on maastossa tarkistettu suunnitellutt
voimalapaiikat ja huolttotielinjauksiia. Jos näide
en sijoittelu olennaisestii muuttuu ja
atkosuunnit-telun aikan
na, on huom
mioitava että
ä mahdollisia
a muita uusia hankealue
eille sijoittuv
via muinais-jäännöskoh
hteita ei ole tunnistettu inventoinnin
n yhteydessä
ä.

9.7

Haitallis
sten vaikuttusten ehk
käisemine
en ja lieve ntäminen

Tunnetut muinaisjäänn
m
nöskohteet j a inventointtitulokset tulisi ottaa huo
omioon hank
kkeen jatko-suunnittelu
ussa niin etttä niiden alu
ueelle tai vä
älittömään lä
äheisyyteen ei osoiteta tuulivoima-puiston rakenteita. Va
aihtoehdoissa
a VE1 ja VE
E2 voimaloid
den 15, 26, 30, 80 ja 101
1
sijaintia
a
voisi viedä
ä hieman ka
auemmas m
muinaisjäännö
öskohteista ja vaihtoeh
hdossa VE3 voimaloiden
n
20, 24, 35, 49, 64 ja 76
7 sijaintia v
voisi tarvittaessa viedä hieman
h
kaue
emmas muin
naisjäännös-kohteista (voimalanum
(
merointi on e
esitetty esim
m. kuvissa 3.1
3 ja 3.2). Muinaismuis
stojen lähei-syyteen su
uunniteltujen
n huoltoteide
en linjausta voisi tarkisttaa niin että suojaetäisy
yys muinais-muistoon on
o riittävä.
Jos muinaisjäännöskohde kuitenk
kin sijoittuu jatkosuunn
nittelussa lä
ähelle tuulivoimapuiston
n
rakenteita,, tulee muina
aisjäännösko
ohde merkitä rakennusv
vaiheessa ma
aastoon ja mahdollisesti
m
i
myös suoja
ata rakentam
misen ajaksi . Jatkosuunn
nittelussa tuulivoimaloid
den perustus
salueet, nos-toalueet ja huoltotielinjaukset tule e suunnitella
a niin, että muinaisjäänn
m
nöskohde ei vahingoitu.
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