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YVA-ohjelma, Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto, EPOELY/1007/2021

ANNETUT LAUSUNNOT, ASIANTUNTIJAKOMMENTIT JA MIELIPITEET 

(Asiakirjoista on poistettu kuvat, kartat, linkit liitteet ja henkilötiedot) 

Digita Oy

Digitan antenni-tv vastaanottoneuvonnassa Digita Infossa on ajantasainen ja kattava tieto antenni-tv:n 
vastaanotto-olosuhteista. Vaikutusalueella ei ole todettu katvealuetta. 

Digita toteaa, että tuulipuistot voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni- tv:n vastaanottoon ennen 
kaikkea radio- ja tv–lähetysasemaan nähden puiston takana olevissa asuin- ja lomarakennuksissa. 
Vastaanotto-ongelmat voivat syntyä jo yhdenkin tuulivoimalan tapauksessa. Pahimmillaan tuulivoimala voi 
estää tv-signaalin etenemisen kokonaan. 

Antenni-tv –lähetyksiä käytetään myös viranomaisten vaaratiedotteiden välityskanavana. Tuulivoiman 
aiheuttaessa häiriön antenni-tv -vastaanottoihin vaikuttaa se tällöin myös vaaratiedotteiden saatavuuteen ja 
sitä kautta yleiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa 
huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa. 

Antennitelevision vastaanotto-ongelmien syntymisen estämiseksi onkin erittäin tärkeää tutkia suunnitellun 
tuulivoimalan vaikutus antenni-tv-lähetysten näkyvyyteen jo hyvissä ajoin ennen rakennuslupien hakemista 
ja myöntämistä, ja mieluiten jo ennen tuulivoimalan sijaintipäätösten tekemistä.

Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myöntämisvaiheessa: 

• hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-
verkon lähetyksille aiheuttamien häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen 
hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laatimaan ja toimittamaan 
konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja 
• tarvittaessa täsmennetään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on velvollinen 
huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp - HE 221/2013 vp) todennut, 
että tuulivoimahäiriössä häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja 
myös vastaa kustannuksista. Valiokunta on jo aiemmin katsonut, että tämän kaltaisen aiheuttaja vastaa -
periaatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiriöiden yhteydessä noudatettava lähtökohta. 

Digita toteaa, että antenni-tv:n verkko-operaattori Digitan velvollisuuksiin ei kuulu tuulivoimaloiden tv-
lähetykslle aiheuttamien häiriöiden korjaaminen, vaan vastuu kuuluu häiriöiden aiheuttajalle. Näin ollen 
tuulivoimahankkeesta vastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma häiriöiden estämiseksi ja 
poistamiseksi sekä otettava vastuu häiriöiden poistamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.  

Digita toteaa, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt ja niiden vaikutukset ja 
vaikutusalueet voidaan riittävällä suunnittelulla nykyisin ennustaa. Tämän lausunnon kohteena oleva 
tuulivoimahanke voi muodostaa häiriöitä yhteisvaikutuksena toisien tuulivoimahankkeiden kanssa. Häiriön 
poistokeinoja toteutettaessa on otettava huomioon myös alueen muut mahdolliset tuulivoiman 
rakentamishankkeet. 

Lisäksi Digita toteaa, että tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden hoitamisessa ei valitettavasti ole alalle 
syntynyt yleisiä käytäntöjä. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt voivat pahimmillaan estää kokonaan 
antenni-tv -signaalin vastaanoton. Erityisesti tilanteessa, jossa olemassa olevan tv- ja radiolähetysaseman 
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lähistölle sijoitetaan useita tuulivoimaloita, voidaan pahimmassa tapauksessa ajautua tilanteeseen, jossa tv-
signaalin eteneminen estyy kokonaan. 

Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt pyritään 
välttämään hyvissä ajoin etukäteen jo voimaloiden suunnitteluvaiheessa tuulivoimaloiden ja verkko-
operaattoreiden välisellä yhteistyöllä. Ellei näin tehdä, riskinä on, että tuulivoimaloiden roottoreiden 
kotitalouksien tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt jäävät korjaamatta ja kotitalouksien kärsittäviksi. Tästä 
on jo olemassa valitettavia esimerkkejä (esim. Pori Peittoo). Tuulivoimayhtiöt tulee siten jo kaavoitus- ja 
rakennuslupavaiheessa velvoittaa huolehtimaan siitä, että tuulivoimalat sijoitetaan alueelle siten, että 
häiriöitä kotitalouksien antenni-tv:n vastaanotolle ei aiheudu. Viranomaisten tulisi päätöksessään tuoda 
selvästi esiin myös se, että mikäli huolellisesta ennakkosuunnittelusta huolimatta tuulivoimalat kuitenkin 
aiheuttavat häiriöitä tv-vastaanotolle, tulee niiden myös huolehtia häiriöiden poistamisesta ja niistä 
aiheutuvista kustannuksista. 

Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön energianlähteenä. Jo toteutetut tuulivoimalat ovat 
kuitenkin osoittaneet, että tv-lähetysasemien jälkeen rakennetut tuulivoimapuistot voivat aiheuttaa 
olennaisia häiriöitä tv-vastaanottoon. Mahdollisten tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden korjaaminen 
ei kuulu Digitan velvollisuuksiin ja televisiovastaanoton varmistamiseksi alueella on erittäin tärkeätä, että 
tuulivoimatoimija huolehtii aiheuttamiensa häiriöiden poistamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. 

Elisa Oyj

Emme ole hanketta vastaan, pyydämme kuitenkin huomioimaan Elisan teleliikenteelle aiheutuvat haitat. 
Kyseisen hankkeen vaikutusalueella on tarve rakentaa korvaavaa verkkoa. Vaikutusalueella on Elisan 
radiolinkkijärjestelmä (P01971).

Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää lausunnossaan kiinnittämään Kokkonevan tuulivoimahankkeen vaikutusten 
arvioinnissa huomiota seuraaviin seikkoihin: 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kaavoituksen osalta 
hankealueella voimassa oleviksi kaavoiksi tunnistetaan Keski-Pohjanmaan vaihemaa-kuntakaavat 1–4 sekä 
Salamajärven, Möttösen ja Porasen rantayleiskaava. Hankkeeseen kuuluvien 
sähkönsiirtoyhteysvaihtoehtojen ulottuessa varsinaista tuulivoimapuistoa laajemmalle alueelle, tulee 
vaikutusten arvioinnissa huomioida myös siirto-yhteysvaihtoehtojen alueilla voimassa olevat kaavat 
merkintöineen, kuten Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, jota ei ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa 
ole nyt mainittu.

Vaikutusten arvioinnissa vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon tulisi pyrkiä arvioimaan arviointiohjelman 
kuvausta laajemmalla tasolla. Etelä-Pohjanmaan liitto katsoo, että hankkeen ilmastovaikutukset koostuvat 
arviointiohjelmassa kuvattuja vaiheita ja seikkoja laajemmista tekijöistä. Esimerkiksi tuulivoimaloiden sekä 
hankealueelle rakennettavan infrastruktuurin rakennustöistä aiheutuvat samoin kuin rakentamiseen 
tarvittavien luonnonvarojen ja materiaalien ilmastopäästöt tulisi huomioida vähintään yleisellä tasolla. 
Tämän lisäksi tulisi arvioida vähintään suuntaa antavasti milloin voimaloiden tuottama päästötön energia on 
kompensoinut rakentamisvaiheen aikana syntyneet ilmastopäästöt.

Lisäksi ilmastovaikutusten osalta tulisi ottaa huomioon se pysyvä muutos, jonka tuulivoimaloiden, uusien 
tarvittavien tiealueiden sekä sähkönsiirtoyhteyden rakentaminen aiheuttaa näille rakenteille varattavien 
maa-alueiden hiilinieluun. 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen YVA-arviointiohjelmassa on kattava kuvaus lähialueiden muista 
suunnitteilla tai rakenteilla olevista sekä toiminnassa olevista tuulivoima-alueista. Arviointiohjelmasta käy 
ilmi, että alle 50 km säteellä hankealueesta sijaitsee 21 muuta tuulivoimahankealuetta, joista 6 aluetta 
sijaitsee alle 20 km etäisyydellä Kokkonevan hankealueesta. Etelä-Pohjanmaan liitto katsoo, että 



tuulivoimahankkeiden määrän kasvaessa ja niiden sijoittuessa yhä lähemmäs toisiaan, tulisi 
ympäristövaikutusten arvioinnissa yhä enemmän kiinnittää huomiota hankkeiden yhteisvaikutusten 
arviointiin sekä tähän käytettäviin menetelmiin.

Kokkonevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuvataan yhteisvaikutusten 
arviointia muun muassa maisemavaikutusten osalta. Kuvauksen mukaan ”maisemavaikutusten 
yhteisvaikutusten arviointi painottuu noin 10 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista”. Etelä-
Pohjanmaan liitto katsoo, että maisemavaikutusten yhteisvaikutusten arvioinnissa olisi perusteltua ulottaa 
arvioinnin painotusalue 10 km etäisyyttä laajemmalle alueelle, esimerkiksi noudattamalla yhteisvaikutusten 
arvioinnissa samaa painotusta, jota arviointiohjelman mukaan noudatetaan Kokkonevan hankkeen 
maisemavaikutusten arvioinnissa. Kuvauksen mukaan Kokkonevan ”(maisema)vaikutusten arvioinnissa 
painotetaan lähialuetta (0–7 kilometriä) ja välialuetta (7–14 kilometriä)”. Maisemaan liittyviä 
yhteisvaikutuksia arvioitaessa on perusteltua ulottaa painotusalue vähintään samalle laajuudelle kuin 
yksittäisessä hankkeessa. Muutoin Etelä-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä, että maisemavaikutusten 
arvioinnin kuvauksessa on huomioitu voimaloiden korkeuden kasvu, minkä myötä arvioinnissa 
noudatettavien lähi- ja välialueen kokoa on kasvatettu suhteessa aiempaan Ympäristöministeriön ohjeeseen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ei ole mainintaa Suomenselän metsäpeurakannasta. Etelä-
Pohjanmaan liitto katsoo, että Kokkonevan hankkeen vaikutukset sekä muiden lähialueiden 
tuulivoimahankkeiden myötä muodostuvat yhteisvaikutukset tulee arvioida Suomenselän metsäpeuran 
osalta.

Sähkönsiirtoyhteysvaihtoehtojen osalta Etelä-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä, että vaihtoehtojen 
vaikutusten arvioinnissa huomioidaan mahdolliset synergiaedut muiden lähialueilla sijaitsevien 
tuulivoimahankkeiden osalta siten, että eri hankkeiden sähkönsiirtoyhteyksiin liittyviä yhteisvaikutuksia 
voidaan minimoida. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole Kokkonevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmaan muuta lausuttavaa.

Fingrid Oyj

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuudesta 
sähkömarkkinalain perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukaisesti. Yhtiön on hoidettava 
sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että kantaverkko on käyttövarma ja 
siirtokyvyltään riittävä.

Kantaverkkoyhtiöllä on sähkömarkkinalaissa määritelty verkon kehittämis- ja liittämisvelvollisuus. 
Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekniset vaatimukset 
täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset toiminta-alueellaan.

Kantaverkkoliityntöjen tulee täyttää tekniset vaatimukset, jotka on esitetty Fingridin yleisissä 
liittymisehdoissa (YLE). Liittymisehtoja noudattamalla varmistetaan järjestelmien tekninen yhteensopivuus. 
Niissä myös määritellään sopimuspuolten liityntää koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Yleisten 
liittymisehtojen lisäksi voimalaitosten tulee täyttää Fingridin järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Asiakas 
huolehtii omaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös niiden 
sähköverkot ja niihin liittyvät laitteistot täyttävät kantaverkkoa koskevat liittymisehdot ja järjestelmätekniset 
vaatimukset.

Kustakin liitynnästä sovitaan erillisellä liittymissopimuksella tapauskohtaisesti.

Kokkonevan tuulivoima-alue
Tuulivoima-alueen reunassa sijaitsevat Fingridin 400 kV (kilovoltin) voimajohdot Pikkarala-Alajärvi ja 
Pyhänselkä-Alajärvi (kuva 1).

Kuva 1. Fingridin voimajohdot.



Fingridin 2 x 400 kV voimajohtoja varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus 94,5 metriä 
leveälle johtoalueelle. Johtoalue muodostuu 74,5 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin 
puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat 
ulottuvat nykyisin molemmin puolin 26 metrin päähän voimajohtojen keskilinjoista. Fingridillä on pitkän 
aikavälin tavoitteena päivittää voimajohtojen rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat siten, että 
rakennusrajoitus koskee koko 94,5 metriä leveää johtoaluetta.

Tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden (maksimikorkeus 
=napakorkeus + lavan pituus) määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta mitattuna. Tässä 
tulee ottaa huomioon myös Lestijärven sähköverkko Oy:n 400 kV Alajärvi - Lestijärvi voimajohtohankkeen 
tarpeet, mutta tämän hankkeen vastaava lausuu asiasta omasta puolestaan.

Maankäyttö ja ympäristö
Fingrid laatii sähkönsiirtoverkkojen kehitystarpeet ja periaatteelliset ratkaisut yhtenä kokonaisuutena 
yhteistyössä voimantuotantoa suunnittelevien tahojen ja verkkoyhtiöiden kanssa. Kokkonevan tuulivoima-
alueen YVA-ohjelmassa esitettyihin liityntävaihtoehtoihin liittyy vielä epävarmuustekijöitä, koska alueella on 
vireillä lukuisia tuulivoimahankkeita. Niiden sähköverkkoon liittäminen saattaa vaikuttaa myös yksittäisten 
tuulivoimapuistojen liityntäratkaisuun. Tämän vuoksi Kokkonevan liityntävaihtoehtoja tarkennetaan 
yhteistyössä Fingrid Oyj:n kanssa hankkeen edetessä.

Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto 
voimajohtojen omistajilta. Fingrid Oyj:llä ei ole muuta kommentoitavaa arviointiohjelmasta. 

Fintraffic lennonvarmistus Oy

Fintrafficin lennonvarmistus antaa ilmailulain 158 § mukaisia lausuntoja lentoesteistä lentoesteluvan 
hakemista varten. Lausunnossa otetaan kantaa kohteen mahdollisiin vaikutuksiin lentoturvallisuuteen sekä 
lentoliikenteen sujuvuuteen ja tarvittaessa rajoitetaan kohteen maksimikorkeutta. Lentoliikenteen 
sujuvuuden arvioinnissa Fintrafficin lennonvarmistus käyttää yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriön 
sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa sovittuja lausuntoperiaatteita ja tarvittaessa rajoittaa 
esteiden korkeuksia niiden mukaisesti. ArcGIS -muotoinen paikkatietoaineisto lentoesterajoituksista on 
ladattavissa Fintrafficin verkkosivustolta osoitteesta Lentoesteet paikkatietoaineistona | Fintraffic 

Tätä aineistoa käyttämällä voi suunnittelija jo etukäteen arvioida kohteelleen mahdollisesti kohdistuvia 
korkeusrajoituksia.

Keski-Pohjanmaan liitto

Hankealueella on voimassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihemaakuntakaavat 1—4. Hankealue 
sijoittuu osittain maakuntakaavan tuulivoima-alueelle (tv). Lisäksi suunnittelualueelle sijoittuu 
turvetuotantovyöhykkeet 1 ja 2, nykyisiä turvetuotantoalueita, moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve, 
pääjohto tai -linja sekä arvokas moreenialue. Molemmat voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat 
maakuntakaavan voimajohtomerkinnän yhteyteen. 

Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa 
kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu  
(Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016). 

Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ( l 32/ 1999 325). YVA ohjelma on kattava ja se on laadittu 
huolellisesti huomioiden maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset (132/1999 55, 22—245).

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Kannanotto



Välkevaikutusten arvioimiseksi voimaloiden sijainti- ja tyyppitiedot tulisi olla tiedossa. Ohjelmassa esitettyjen 
8 tunnin (todennäköinen välketilanne) suositusarvojen lisäksi nähdään tarpeellisena määrittää myös 
päiväkohtaiset maksimivälkeajat, joita voidaan verrata Ruotsissa käytettävään 30 min suositusarvoon. Mikäli 
joillekin asuin- tai loma-asunnoille laskelmin osoittautuu aiheutuvan välkeaikojen ohjearvot ylittäviä tuloksia, 
tulisi raportoinnista pystyä määrittämään mikä tai mitkä voimalat kyseisiä kohteita kuormittavat.

Samoin myös melumallinnusten osalta, mikäli lähimmille asukkaille näyttää laskelmien perusteella olevan 
seurauksena raja-arvojen ylityksiä, tulisi raporteista ilmetä mikä tai mitkä suunnitelluista voimaloista häiriötä 
aiheuttavat. Mikäli voimalaitostyyppi ei ole mallinnuksia tehtäessä tiedossa, tulee mallinnus tehdä 
huonoimmalla skenaariolla.

Sähkönsiirtolinjauksen osalta asukkaille ei esitetyn mukaisesti aiheudu erityistä haittaa; asutus on alueella 
harvaa - läntisen linjauksen lähietäisyydelle näyttäisi sijoittuvan vähemmän asutusta kuin itäiseen 
linjaukseen. Molemmat linjaukset kulkevat Etelä-Pohjanmaan alueella Porasharjun pohjavesialueen läpi. 
Pääosin sähkönsiirto on suunniteltu kulkevan jo olemassa olevia voimalinjoja seuraillen.

Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ole arviointiohjelmasta huomautettavaa, mutta tuo esille seuraavia 
huomioita maisemavaikutusten osalta. Maisemavaikutusten osalta hanketta on kommentoinut ylitarkastaja 
Liisa Horppila-Jämsä.

Keski-Suomen puolella olevat arvotetut maisema-alueet sijoittuvat noin 20-50 km säteelle hankealueesta. 
Lähelle maakuntarajaa sijoittuvat Peuralinnan (rakenteilla) ja Kämppäkankaan (Keski-Suomen ELY-
keskuksella on hankkeen YVA-harkintapyyntö vireillä) tuulivoimahankkeiden alueet. Nämä ovat karkeasti 
noin 15 km etäisyysvyöhykkeellä Kokkonevan hankkeesta. 15-50 km säteelle hankealueesta Keski-Suomen 
puolelle sijoittuu noin 10 eri vaiheissaan olevia tuulivoimalahankkeita.

Arviointiohjelman mukaan yhteisvaikutuksia arvioidaan maisemavaikutusten osalta noin 20-30 km säteellä 
olevien tuulivoimapuistojen tai tuulivoimahankkeiden kanssa sekä huomioidaan myös etäämpänä jo 
toiminnassa ja rakenteilla olevat tuulivoimalat tai suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet 50 kilometrin 
säteellä. Arviointi on tärkeää ulottaa riittävän laajalle. Myös hämärän ja pimeän aikaista maisemaa muuttava 
lentoestevalaistus tulee arvioitavaksi. Niin ikään tulisi arvioida lentoestevalaistuksen yhteisvaikutuksia 
muiden tuulivoimalahankkeiden kanssa. Sähkönsiirto VEB reitti kulkee melko lähellä Keski-Suomen rajaa, 
joten tältä osin vaikutukset voivat ulottua myös Keski-Suomen puolelle. Ottaen huomioon Suomenselän 
alueella suunnitteilla ja rakenteilla olevan tuulivoiman määrän, voimalinjakapasiteetin riittävyys voi 
muodostua kriittiseksi tekijäksi. Uusia voimalinjoja ja sähköasemia joudutaan rakentamaan sekä olemassa 
olevia voimalinjoja leventämään, myös kaukana varsinaisesta hankealueesta. Kokonaisvaikutuksia olisi hyvä 
pohtia laajemmin myös tältä osin.

K.H. Renlundin museo

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lähettänyt K.H.Renlundin museolle (Keski-Pohjanmaan alueellinen 
vastuumuseo) lausuntopyynnön ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma), joka koskee 
Perhon Kokkonevan alueelle suunnitteilla olevaa tuulivoimapuistoa. Museo tarkastelee hanketta 
arkeologisen kulttuuriperinnön sekä rakennetun kulttuuriympäristön ja -maiseman näkökulmasta ja toteaa 
lausuntonaan seuraavaa.

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kunnan alueella sijaitsevan Kokkonevan 
alueelle. Hankealueelle suunnitellaan 38 tai 45 voimalan rakentamista, joiden kokonaiskorkeus tulisi olemaan 
enintään 300 metriä. Hankealueen koko on noin 3300 hehtaaria ja se sijoittuisi pääosin yksityisten maa-
alueelle.

YVA-ohjelmassa tarkastellaan kolmea toteutus vaihtoehtoa:



VE 0= uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoin.
VE 1= Hankealueelle rakennetaan enintään 38 uutta tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 
metriä ja voimalaitoksen yksikköteho noin 8-10 MW.
VE 2= Hankealueelle rakennetaan enintään 45 uutta tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 
metriä ja voimalaitoksen yksikköteho noin 6-8 MW.

Sähkönsiirron osalta YVA-ohjelmasta ilmenee, että hankkeen käyttöön rakennettaan sähköasema 
hankealueelle ja sähkön liityntäpisteeksi on YVA-ohjelman mukaan suunniteltu Fingrid Oy:n Alajärven 
sähköasemaa.

YVA-ohjelmassa hankealueen ja sen lähialueen todetaan olevan melko tasaista metsätalousaluetta, 
turvetuotantoalueita sekä peltoaluetta. Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Lähimmät asuin- 
tai lomarakennukset ovat Perhon Oksakosken kylässä, lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä. Lähin 
taajama-asutus (Perhon kirkonkylä) sijoittuu noin kahden kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista.

Hankealueella on voimassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihemaakuntakaavat 1-4. Hankealue 
sijoittuu osittain maakuntakaavan tuulivoima-alueelle (tv). Lisäksi alueelle sijoittuu turvetuotantovyöhykkeet 
1 ja 2, nykyisiä turvetuotantoalueita, moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve, pääjohto tai -linja sekä 
arvokas moreenialue. Molemmat voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat maakuntakaavan 
voimajohtomerkinnän yhteyteen.

Salamajärven, Möttösen ja Porasen rantayleiskaava vuodelta 1999 ja sen laajennut vuodella 2014 sijoittuvat 
osittain suunnittelualueen itäosaan. Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavat on käynnistetty Perhon 
kunnassa vuonna 2020, joista Oksakosken osayleiskaava sijoittuu suunnitellun tuulivoima-alueen 
lounaispuolelle. Perhon keskustan yleiskaava 2005 sijoittuu hankealueen eteläpuolelle. Lisäksi Perhon 
kunnan alueella on voimassa kaksi muuta tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa. Näistä Limakon tuulipuisto on 
rakentunut ja Alajoki rakenteilla.

Arkeologinen kulttuuriperintö
Suunnittelualueella on tehty aiempi arkeologinen inventointi vuonna 2013, jolloin Metsähallituksen 
metsätalous suoritti Keski-Pohjan metsätiimin itäalueella metsätalousmaiden kulttuuriperintöinventoinnin 
(Schulz2O13). Tämä laaja inventointihanke käsitti kuitenkin vain osan hankealueesta. Hankealueelta tai sen 
välittömästä läheisyydestä tunnetaan tällä hetkellä kaksi muinaismuistolain 29511963 rauhoittamaa kiinteää 
muinaisjäännöstä.

Muinaisjäännöskohteet:
Tupsukuusenkangas mj rek 1000040103
Kiiskikangas mj rek 1000040096

YVA-ohjelmassa muinaismuistolailla suojeltujen muinaisjäännöskohteiden huomioiminen on huomioitu 
hyvin. Kokonaisuutena tarkasteltuna hankealueen arkeologinen inventointitilanne on puutteellinen. YVA-
ohjelman mukaan hankealueelle tullaan kesän 2021 aikana tekemään arkeologinen inventointi. K.H. 
Renlundin museo edellyttää, että inventoinnin tulokset ja niiden perusteella laaditut voimaloiden, huoltotie- 
ja sähkönsiirtoverkostojen kaavapiirrokset toimitetaan museolle lausuttavaksi.

Museo esittää, että tulevassa arviointiselostuksessa ja muussa jatkosuunnittelussa tulee kohteiden nimien 
yhteydessä käyttää muinaisjäännösrekisterin mukaisia kohteet yksilöiviä muinaisjäännöstunnuksia ja että 
karttaesityksissä kohteet tulee esittää muinaisjäännösrekisterin aluerajausten mukaisesti. Lisäksi 
ohjeistamme, että kaavamääräyksissä SM1 kohteista käytetään muotoa: "Alueella sijaitsee 
muinaismuistolailla (29511963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista 
toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä aluevastuumuseon tai Museoviraston lausunto."



Museo haluaa vielä korostaa, että jos alueelle on tulossa muuttuvaa maankäyttöä, on suunnitelmista oltava 
hyvissä ajoin yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon (K.H. Renlundin museo) tai Museovirastoon.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja -maisema
Hankealueen ja sen lähialueen maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilaa, yleispiirteitä sekä 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on esitetty YVA-ohjelman luvussa 8.4.

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ei sijoitu suunnitellun tuulivoimapuiston lähiympäristöön. 
Lähin alue on Reisjärven Keskikylä - Kangaskylän alue, joka sijaitsee 39 kilometrin etäisyydellä. Tiedot 
valtakunnallisesti arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista on tarkistettu Museoviraston RKY-
sivustolta. Lähin edellä mainittu kohde, Perhon kirkko, sijoittuu noin kolmen kilometrin etäisyydelle 
tuulipuistoalueesta.

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristön kohteet on lueteltu alle 20 kilometrin 
etäisyydeltä suunnitelluista tuulivoimaloista Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen 
maakuntakaavojen merkintöjen perusteella. Useimmat alueista sijoittuvat Keski-Pohjanmaan 
maakuntakaavan alueelle, ja lähimmät Perhon järvimaisema-alue sekä Penninkijoki-Hangasneva 
Säästöpiirinneva sijaitsevat reilun yhden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista.

YVA-ohjelman luvussa 10.1.2 on esitetty menetelmiä, joiden avulla Kokkonevan tuulipuistohankkeen 
vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on tarkoitus tunnistaa ja arvioida. Arviointityössä 
tarkastellaan tuulipuistojen ja niihin liittyvien sähkönsiirron rakenteiden toteuttamisesta johtuvia maiseman 
ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia.

Vaikutusten arvioinnissa painotetaan lähialuetta (0-7 km) ja välialuetta (7-14 km). Arvioinnin lähtöaineistona 
käytetään muun muassa maastokäyntiä, aiempia selvityksiä mm. alueen maisema-alueista, 
suojelunarvoisista alueista ja erityiskohteista sekä valo- ja ilmakuvia sekä karttoja. Maisemaa analysoidaan 
tarkastelemalla maisemakuvan kannalta merkittävimpiä näkymäsuuntia ja -alueita, maamerkkejä ja 
ympäristön yleisluonnetta ja ominaisuuksia.

Vaikutusten arviointia varten laaditaan näkemäanalyysi ja maisemavaikutuksia havainnollistetaan myös 
havainnekuvien avulla, jotka laaditaan maastomallinnusta hyödyntäen. Vaikutukset arvioidaan 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin ympäristöihin. 
Paikallisia vaikutuksia maisemakuvaan arvioidaan elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksen 
osalta.

Maisemavaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi tuulivoimapuiston hallitsevuutta tarkastellaan paitsi 
yleismaisemassa myös tuulivoimapuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen maisemaan 
verrattuna. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan pääsääntöisesti 
tuulivoimapuiston toiminnan ajalta.

Maisemalliset yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa todetaan tärkeäksi 
arvioinnin osa-alueeksi ja niitä arvioidaan noin 20-30 kilometrin säteellä olevien tuulivoimapuistojen tai 
tuulivoimahankkeiden kanssa, mutta myös etäämpänä jo toiminnassa ja rakenteilla olevat tuulivoimalat tai 
suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet 50 kilometrin etäisyydellä.

Voimajohdon osalta vaikutusten arvioinnissa on tarkoitus huomioida samaan voimajohtokäytävään 
sijoittuvat voimajohdot sekä muut maisemassa havaittavat voimajohdot.

YVA-ohjelman luvussa 6.1 . on esitetty muita lähialueen tuulivoimahankkeita alle 20 kilometrin ja alle 50 
kilometrin etäisyydellä. Todettakoon, että kyseisestä listauksesta puuttuvat suunnitteilla olevat Halsuan ja 
Kokkolan alueille sijoittuva Tuohimaa-Riutanmaa tuulivoimapuisto (wpd Finland) sekä Halsuan Kairinnevan 
alueelle suunnitteilla oleva tuulipuisto (Neova Oy), jotka mahdollisesti sijoittuvat alle 50 kilometrin 
etäisyydelle Kokkonevan tuulipuistosta.



Koska lähialueilla on käynnissä useita tuulivoimahankkeita, on erittäin tärkeää, että sekä tuulivoimaloiden ja 
niihin liittyvien voimajohtoratkaisujen yhteisvaikutuksia arvioidaan mahdollisimman luotettavilla 
menetelmillä erityisesti arvokkailla maisema-alueilla ja kulttuuriympäristökohteissa. Yhteisvaikutusten 
luotettavalla arvioinnilla

Muilta osin museolla ei ole YVA-ohjelmaan huomautettavaa

Kyyjärven kunta, kunnanhallitus

Perhon kunnan Kokkonevan tuulivoimapuiston alue sijoittuu lähimmillään n. 11 km etäisyyteen Kyyjärven 
pohjoisimmasta rajakohdasta. Kyyjärven kunnalla ei ole erityistä kommentoitavaa hanketta koskien, koska 
Kokkonevan tuulivoimapuiston vaikutukset Kyyjärven kunnan puolelle jäävät vähäisiksi pitkän etäisyyden 
vuoksi ja myös koska Kokkonevan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreitit eivät sijoitu Kyyjärven kunnan 
alueelle. 

YVA-ohjelman teknisenä korjaustarpeena todetaan, että sivun 46 kappaleen 6.1. taulukossa Kyyjärven 
kunnan Kauniskankaan tuulivoimapuiston voimamääräksi tulisi korjata 21 voimalaa. Sivulla 47 kuvassa 21 
Kauniskankaan tuulivoimapuiston aluerajaus on myös virheellinen. 

Sivun 46 hanketaulukkoon täydentävänä tietona todetaan, että poikkeamismenettelyjen myötä Kyyjärven 
Hallakankaan tuulivoimapuistoon on luvitettu 8 voimalaa ja Karstulan kunnan Koiramäen tuulivoimapuistoon 
6 voimalaa ja myös Karstulan kunnan Mustalamminmäen tuulivoimapuistoon 6 voimalaa. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sekä Viestintävirasto Ficoran tehtävät ovat 1.1.2019 alkaen siirtyneet 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Pyydämme, että aineistossa olevat viittaukset muutetaan viittauksiksi Liikenne- ja viestintävirastoon. 
Viestintäyhteydet on jo varsin hyvin otettu huomioon, ohessa vielä viittaus asiaan liittyen.

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös tuulivoimaloiden vaikutukset 
radiojärjestelmiin. Tuulivoimaloiden on monissa tapauksissa todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton laatuun 
maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa. Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös matkaviestinverkkojen 
kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun. Tutkajärjestelmä vaatii toimiakseen riittävää etäisyyttä 
tuulivoimaloihin. Radiolinkin toiminta taas edellyttää täysin esteetöntä aluetta lähettimen ja vastaanottimen 
välillä.

Sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Siksi on tärkeää varmistaa, että TV- ja 
matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös jatkossa riittävän häiriöttömästi. Pienilläkin 
muutoksilla tuulivoimaloiden sijoittelussa voi olla ratkaiseva merkitys alueen radiojärjestelmien toimintaan. 
Jo olemassa olevia TV- ja radiolähetysasemia ja raskaita, 200-300 metrin korkuisia mastoja ei voida siirtää. 
Siksi eri osapuolten tulisi tehdä yhteistyötä jo tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä valitsemaan 
tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai että ne ovat poistettavissa.

On suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin 
radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla. Riittävänä koordinointietäisyytenä on pidetty noin 30 kilometriä. 
Radiopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina informoida 
tuulivoimahankkeesta.

Luke – Luonnonvarakeskus



Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulipuiston sekä sähköaseman ympäristövaikutuksia 
rakentamisen, käytön ja käytöstä poiston aikana. Arviointisuunnitelmassa on esitetty luonnonympäristön 
nykytilaa sekä suunnitelmia lisäselvityksille. Lausunnossaan Luke keskittyy keskeisiin riistalajeihin. 

Hankealue on pääosin metsätalousmaata, jossa vaihtelevat enimmäkseen ojitetut metsäiset turvemaat ja 
osin ojittamattomat avosuoalueet. Osa turvemaista on muutettu pelloiksi ja turvetuotantoalueiksi. Kankaat 
ovat pääosin kuivia tai kuivahkoja, joissa kasvaa pääasiassa eri-ikäisiä kasvatusmetsiä. Hankealue rajautuu 
etelässä ja lännessä peltovaltaiseen kulttuurimaisemaan ja muilta osin metsien ja avosoiden mosaiikkiin.

Alueen välittömässä läheisyydessä ja osin sen sisällä on muutama alueellisesti merkittävä lintujen lepäily- ja 
ruokailualue (MAALI) molemmin puolin. Hankealueen läheisyydessä sijaitsee myös Hangasneva - 
Säästöpiirinnevan Natura-alue (FI1001010), jonka suojelun perustana ovat mm. saukko ja metsäpeura. Edellä 
mainituista lajeista ainakin metsäpeura asuttaa myös hankealuetta ja sen läheisyyttä. 

Riistalajiston osalta tuleviin inventointeihin laitetaan ohjelmassa paljon painoarvoa. Kuitenkin näihin on 
varattu hyvin rajatusti aikaa. Luke näkee, että inventoinneissa saadaan korkeintaan välttävä näkemys EU:n 
lintudirektiivin liitteessä I mainituista riistalinnuista (esim. metso, teeri, pyy, riekko). Luontoselvitykset 
suunnitellaan keskitettävän erityiskohteisiin, ja metsäkanalintujen kohdalla soidinpaikkoihin. Kokonaiskuva 
hankealueen riistalinnustosta saadaan paremmaksi kartoittamalla myös tavanomaisia metsäkohteita 
riittävällä kattavuudella.

Riistanisäkkäiden osalta tulevassa arvioinnissa tullaan keskittymään lähinnä EU luontodirektiivin liitteen IV 
lajien ja niiden vaikutusten arviointiin. Näitä ovat siis susi, ilves, karhu, ahma ja saukko, joiden 
lisääntymispaikat ovat siis erityisen suojelun kohteena. Luonnonvarakeskus näkee, etteivät ainoastaan 
nykyisessä suunnitelmassa esitetyt kyselytutkimukset riitä em. lajien lisääntymispaikkojen selvittämiseen, 
vaan ne tulisi selvittää tarkemmin muilla aineistoilla.

Lisäksi Luke näkee, että myös EU:n lajidirektiivin liitteen II lajit, kuten metsäpeura, tulisi ottaa arvioinnissa 
huomioon, koska em. lajien elinympäristöjä varten perustettuja Natura 2000 alueita sijaitsee hankealueen 
ympärillä ja yhdessä ne muodostavat metsäpeuran suojelun kannalta merkittävän lisääntymis-, kerääntymis- 
ja vaellusalueverokoston, jonka osana hankealue sijaitsee. Vastaavaa elinvoimaista metsäpeurakantaa ei ole 
muualla EU:n alueella. Suomessa metsäpeuraa esiintyy lisäksi vain Kainuussa muutaman sadan eläimen 
taantuva populaatio. Hankealue sijaitsee keskellä koko Suomenselän metsäpeurakannan yhdestä 
merkittävimmistä syysaikaisista kerääntymisalueista ja lisääntymisessä tärkeitä kiimalaumoja 
todennäköisesti esiintyy myös hankealueella.

Kuten ohjelmassa on osuvasti todettu: ” Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin 
tuulivoimaloiden, huoltotiestön ja sähkönsiirron rakentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä suorina 
elinympäristöjen pinta-alan menetyksenä ja elinympäristöjen laadun heikkenemisenä esimerkiksi 
pirstoutumisen tai häiriövaikutusten kautta. Elinympäristöjen pirstoutumisella voi lisäksi olla välillisiä ja 
toissijaisia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen sekä lajien elinkiertoon liittyvien alueiden 
välillä.” Tämä toteamus pitää erityisen hyvin paikkansa juuri metsäpeuran osalta, joka käyttää monenlaisia 
elinympäristöjä eri vuosikierron aikana. Siten on myös riskinä, että ylipäätään tuulivoima-alueet Natura-
alueiden läheisyydessä heikentävät niiden suojelun tasoa. Tämä tulisi myös arvioida tulevassa selostuksessa. 
metsäkohteita riittävällä kattavuudella.

Hankealueella esiintyy myös hirveä ja metsäkaurista. Tutkimusten mukaan tuulivoimaloiden rakentaminen 
karkottaa hirvieläimiä sekä turbiinien alueelta, että niille vievien teiden läheisyydestä noin kolmen vuoden 
ajan rakentamisesta. Myös myöhempi käyttö voi aiheuttaa hirvien siirtymisen muualle etenkin syksyllä ja 
talvella. Luke näkee, että hankealueen mahdolliset suorat ja välilliset vaikutukset paikalliseen hirvi- ja 
metsäkauriskantaan ja niiden metsästysmahdollisuuksiin tulisi selvittää tarkoin. Hirvieläinten metsästyksen 
riistallinen ja rahallinen arvo on korkea.

Lausunnon tiivistelmä



Luonnonvarakeskus näkee, että metsäpeuran ja muiden direktiivilajien asuttamilla alueilla 
tuulivoimarakentamisen vaikutukset tulisi selvittää, jotta sen välittömät ja välilliset haittavaikutukset voidaan 
minimoida, kuten suunnitelmassa on esitetty. Samalla Luke näkee, että tulevassa arvioinnissa on otettava 
huomioon saman paikallispopulaation tai osapopulaation alueella tapahtuvan muun 
tuulivoimarakentamisen yhteisvaikutus ko. lajien elinmahdollisuuksien muutoksiin. Tämä yhteisvaikutus 
tulisi ottaa huomioon erityisesti metsäpeura-alueella toimittaessa.

Metsähallitus

Metsähallitus antaa lausuntonsa hankealueen lähelle sijoittuvien luonnonsuojeluun varattujen valtion 
alueiden sekä Natura-alueiden hallinnoijana ja hoitajana sekä maakotkan suojelusta valtakunnallisesti 
vastuullisena tahona ja huomioiden metsäpeuran Metsähallituksen (Eräpalveluiden) koordinoiman 
kannanhoitohankkeen kautta. Metsähallituksen hallinnassa ovat Natura—alueet: hankealueen välittömässä 
läheisyydessä sijaitseva Hangasneva-Säästöpiirinneva (FI1001010), sekä sähkönsiirtovaihtoehtojen alle 
jäävät/ välittömässä läheisyydessä olevat Patanajärvenkangas (FI1001003), Hötölamminneva (Fl1001011) ja 
Pohjoisneva (FI0800012). 

Metsähallitus näkee hyvänä YVA-ohjelmassa esitetyt selvitykset. Metsähallituksen kannalta erityisesti tulee 
huomioida seuraavat: 

Maakotka: Huomioiden sekä hankealueen että sähkönsiirtovaihtoehtojen ympäristöön sijoittuvat 
maakotkan reviirit, tulee maakotkan osalta tehdä erillinen selvitys elinympäristömallia hyödyntäen. 

Metsäpeura: Alue sisältyy metsäpeuran Suomenselän esiintymisalueeseen ja on lajille olennaista 
laidunaluetta. Natura—alueista metsäpeura on keskeinen suojeluperuste sekä Hangasneva—
Säästöpiirinnevan, että Patanajärvenkankaan Natura-alueilla, ja esiintyy myös Hötölamminnevan ja 
Pohjoisnevan Natura—alueilla. Hangasneva- Säästöpiirinnevan Natura-alue on oletettavasti metsäpeuran 
vasoma—aluetta. Metsäpeurat liikkuvat ko. Natura-alueiden välillä, mm. juuri Kokkonevan suunnitellun 
tuulivoima—alueen halki. Metsähallitus toteaakin, että on oleellista tutkia sekä Kokkonevan alueen, sen 
sähkösiirtovaihtoehtojen, että ympäröivien tuulivoima- alueiden yhteisvaikutukset metsäpeuran elinkierron 
ja liikkumisen osalta. 

Sähkönsiirto: Metsähallitus huomauttaa, että sähkönsiirron vaikutukset suojelualueisiin, niiden lajistoon ja 
kytkeytyneisyyteen tulee selvittää huolella. Nyt esitetysti kumpikin johto laajentaisi olemassa olevaa 
johtokäytävää, joka tarkoittaisi joko Patanajärvenkankaan suojelualueen poikki kulkevan johtokäytävän 
laajentamista (VEA), tai Hötölamminnevan ja Pohjoisnevan vieritse, mahdollisesti alueille leviten, ja 
Pohjoisnevan osa-alueiden välistä menevän johtoalueen laajentamista entisestään (VEB). Keski-Pohjanmaan 
maakuntakaavassa alueen kaavamääräys kehottaa ensisijaisesti hyödyntämään sähköverkkoon liitynnässä 
olemassa olevia johtokäytäviä. Arviointiohjelmasta tai sen liitteestä 1 ei selviä, laajeneeko linja (VEB) 
Natura—alueelle. 

Suojelualueet: Metsähallitus huomauttaa, että hankkeen pohjoisreunassa hankealue sijoittuu osittain 
Luontopalvelujen hallinnassa olevalle suojeluun varatulle alueelle. Kohde on soidensuojelun 
täydennysohjelman kohde Suovaneva-Soidinneva- Maislampi-Olkineva, ks. kartta liitteessä 1. 
Soidensuojelutyöryhmä on tunnistanut alueen valtakunnallisesti merkittäväksi, kohdekuvauksella 
”Soidinneva on varsin Iaaja ja edustava suoyhdistymä, joka on suureksi osaksi erittäin uhanalaiseksi 
luokiteltua välipintaista keskiboreaalista aapasuota." Kohde tulee lisätä YVA-ohjelmaan ja huomioida 
hankkeen suunnittelussa. Nyt sitä ei ole mainittu YVA-ohjelmassa esim. kohdat 8.7 Natura-alueet, 
luonnonsuojelualueet ja niitä vastaavat kohteet, tai taulukossa 14 Hankealuetta lähimmät Natura-alueet, 
luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet. Listasta puuttuvat myös sähkönsiirtovaihtoehtojen alle tai 
välittömään läheisyyteen jäävät Hötölamminneva ja Pohjoisneva. 

Sähkönsiirtovaihtoehtoja tarkasteltaessa on myös tarkistettava toimenpiteiden lainmukaisuus perustettujen 
luonnonsuojelualueiden osalta. Mikäli toimenpiteet poikkeavat säädetystä, edellyttävät ne säädösmuutosta. 
Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueen perustamisasetuksen (278/2018) 3 9:n mukaan: alueelle on 



sallittua rakentaa 400 kV voimajohto nykyisten kahden 400 kV voimajohdon välittömään yhteyteen. 
Voimajohto on rakennettava ja sitä on ylläpidettävä niin, etteivät toimenpiteet vaaranna suojelualueen 
perustamistarkoitusta.”

Perhon kunta, ympäristölautakunta

Ehdotus: Ympäristölautakunta lausuntonaan toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa koskien Kokkonevan 
tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa.

Päätös: Ympäristölautakunta lausuntonaan toteaa, että sähkönsiirtoa suunnitellessa, tulee eri vaihtoehtojen 
kokonaisvaikutukset selvittää riittävän laajasti. Muilta osin lautakunnalla ei ole YVA-ohjelmasta 
huomautettavaa.

Puolustusvoimat 2. Logistiikkarykmentti

Puolustusvoimat toteaa, että maanpuolustuksen tarpeet on mainittu ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmassa osana terveellistä ja turvallista elinympäristöä koskevaa valtakunnallista 
alueidenkäyttötavoitetta. Maanpuolustuksen kehittämistarpeet ja toimintamahdollisuudet tulee huomioida 
alueiden käytön suunnittelussa myös maankäyttö- ja rakennuslain 4a§ perusteella. 

Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa 
käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen alue-
valvontatehtävän suorittamiselle (Laki puolustusvoimista 551/2007 ja aluevalvontalaki 755/2000).

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa käsitellään hankkeen vaikutuksia Puolustusvoimien tutkien 
toimintaan sekä Puolustusvoimien valvontajärjestelmiin. Muilta osin hankkeen vaikutuksia 
maanpuolustukseen ei arviointiohjelmassa ole käsitelty. Puolustusvoimat esittää, että hankkeen vaikutuksia 
maanpuolustukseen arvioidaan perustuen Pääesikunnan hyväksyttävyyslausuntoon. 

Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. Arvion tarkemman tutkaselvityksen 
tekemisen tarpeesta tekee Pää-esikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot 
(tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikat (koordinaatit) ja lukumäärät) suunnitelluista 
tuulivoimaloista. Tutkavaikutusten selvittämisestä vastaa tuulivoimatoimija tai kaavoittaja. Jos 
toteutettavien tuulivoimaloiden koko, määrä tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat 
(Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen lopullisesta hyväksyttävyydestä, tulee 
hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista.

YVA-suunnitelman tiivistelmään viitaten Puolustusvoimat huomauttaa, että hankkeelle tulee saada 
Pääesikunnan myönteinen hyväksyttävyyslausunto ennen kaavan hyväksymistä.

Telia Finland Oyj

Telia Finland Oyj:llä (Telia) ei kulje radiolinkkejä alueen läpi eikä rakennettavalla tuulivoimapuistolla ole 
vaikutusta Telian radioverkkoon. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut-yksikkö

Kyseinen tuulivoimapuisto rakennetaan kokonaisuudessaan maalle. Arviointiohjelmassa ei ole otettu 
huomioon alueen vesistöjen kalastoa ja hankkeen vaikutuksia kalastoon. Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden 
rakentamisen aikaiset sekä tuulivoimaloiden käytön aikaiset vaikutukset Perhonjoen ja hankealueen 
pienvesien kalastoon tulisi selvittää.

Tuulivoimaloissa käytettävästä öljystä ja muista aineista on tehtävä riskikartoitus, jossa on selvitettävä, että 
onko öljystä ja muista tuulivoimaloissa käytettävistä aineista vaaraa/riskiä alueen ja lähialueen vesistöille ja 
kalastolle. Huoltoteitä rakennettaessa on suositeltavaa tierumpuina käyttää ns. kaarirumpua tai 



puolirumpua, joka jättää pohjan mahdollisimman luonnontilaiseksi ja joka parhaiten mahdollistaa kalojen 
nousun.

Vimpelin kunta, kunnanhallitus

Vimpelin kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa hankkeen johdosta. 

Väylävirasto

Hankkeen käyttöön rakennetaan sähköasema hankealueelle. Sähkön liityntäpisteeksi on alustavasti 
suunniteltu Fingrid Oy:n Alajärven sähköasemaa. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja 
tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimalasijoittelu, huoltotielinjaukset ja sähkönsiirto tarkentuvat 
hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan olemassa olevia teitä hyödyntäen ja niitä tarvittaessa 
parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan tuulivoimapuiston sisällä ja sielläkin hyödynnetään mahdollisuuksien 
mukaan olemassa olevia tiepohjia.

Hankealueen länsipuolella noin yhden kilometrin etäisyydellä hankealueesta kulkee valtatie 13 
(Kokkolantie/Jyväskyläntie). Hankealueen kaakkoispuolella noin yhden kilometrin etäisyydellä hankealueesta 
kulkee yhdystie 7520 (Hietaniementie/Salamajärventie), joka lähtee valtatieltä 13 Perhon keskustan 
länsipuolella. Hankealueen läpi kulkee valtatieltä 13 lähtevä Kyyräntie, joka hankealueella jatkuu 
Nevalantienä kulkien yhdystielle 7520. Kulku hankealueelle on alustavasti kaakosta yhdystieltä 7520 lähtevän 
Nevalantien kautta tai lännestä valtatieltä 13 lähtevää Kyyräntietä pitkin. Hankealueen läheisyydessä ei ole 
rautateitä.

Arviointiohjelman mukaan vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisista 
kuljetuksista. Selostusvaiheessa tuulivoimaloiden rakentamisaikaiset kuljetukset arvioidaan tuulivoimaloiden 
määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi tarvittavien erikoiskuljetusten määrä arvioidaan erikseen. Käytön 
aikaisesta liikenteestä saadaan arvio hankevastaavalta. Liikenneverkon nykytila selvitetään Väyläviraston 
Tierekisterin tiedoista, josta saadaan muun muassa ajantasainen tieto maanteiden liikennemääristä. 
Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia 
kuljetusmääriä teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä tarkastellaan sekä absoluuttisesti että 
suhteellisesti verrattuna nykyiseen liikennemäärään. Liikenteen kokonaislisääntyminen ja raskaan liikenteen 
lisääntyminen tarkastellaan erikseen. Liikenteen lisääntymisen sekä kuljetusten tyypin perusteella arvioidaan 
vaikutuksia kuljetusreittien liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Maanteiden liittymien osalta tehdään 
tarvittaessa toimivuustarkasteluja.

Liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla. 

Tuulivoimaloiden sijaintia suhteessa liikenneväyliin ohjeistetaan Liikenneviraston Tuulivoimalaohjeessa 
(Liikenneviraston julkaisuja 8/2012), joka tulee huomioida voimaloiden sijoittamisessa. Tuulivoimalan 
vähimmäisetäisyys on voimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa) + suoja-alue maantien keskeltä lukien.

Voimaloiden osien kuljetuksia varten maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on varmistettava hyvissä 
ajoin ennen kuljetuksia. Jos rakenteiden vahvistamiselle tai mahdollisten tasoliittymien ym. 
parantamistoimille todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan 
kustannuksella. Tämä koskee myös mahdollista valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista siirtoa sekä 
liittymien avartamista. Asian osalta tulee olla yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteiden 
kunnossapidon aluevastaavaan. Liittymäluvat maanteille myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. 

Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy kuljetusten johdosta merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, on 
tienpitäjän haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava Väyläviraston lupa. Väylävirasto voi 
liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uudenlaista käyttöä, kunnossapitoa ja poistamista sekä 
tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia ehtoja. Tasoristeysluvan tarpeesta voi olla yhteydessä 



Väylävirastoon osoitteeseen kirjaamo@vayla.fi.

Outokummuntien tasoristeys Kokkolan satamassa on sellainen tasoristeys, jota erikoiskuljetukset käyttävät 
säännöllisesti ja jossa on ajolangannostin, joten tätä tasoristeystä varten ei tarvita Väyläviraston 
tasoristeyslupaa.

Tuulivoimalakuljetukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan. Erikoiskuljetusluvissa lupaviranomaisena toimii 
Pirkanmaan ELY-keskus.  Lisätietoja tasoristeysten ylittämisen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen on 
ohjeessa: ”Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä” (Väyläviraston julkaisuja 8/2021 sekä tiivistelmä).

Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä 
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. 
Rakennettaessa voimajohtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston "Sähkö- ja telejohdot ja 
maantiet" -ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) lisäksi Liikenneviraston 12.10.2018 antamaa määräystä 
johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle (LIVI/44/06.04.01/2018).

Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualue.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alueidenkäyttö
Hankealue sijoittuu Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihemaakuntakaavat 1-4 osittain osoitetulle tv-
alueelle. Maakuntakaavan 4. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 22.6.2016 ja on voimassa 
kokonaisuudessaan. Maakuntakaavan kuvaotteessa s. 56 näkyy hankealueen rajaus ja maakuntakaavassa 
osoitettu tv-alue (tuulivoimaloiden alue).

Hankkeessa ei ole otettu mukaan sellaista vaihtoehtoa, jonka mukaan kaikki tuulivoimalat mahtuisivat 
maakuntakaavassa osoitetussa tv-alueessa. Alueidenkäytön mielestä sellaista vaihtoehtoa tulisi myös 
selvittää varsinkin kun on asutusta (asuin- ja lomarakennuksia) lähistöllä.

Maakuntakaava ei mahdollistaisi alueelle nykyisellään VE 1 mukaisen 38 eikä VE2 45 tuulivoimalan 
sijoittamista. VE 1 (38) ja VE 2 mukaisten (45) tuulivoimaloiden rakentaminen ei ole mahdollista nykyisen 
maakuntakaavan pohjalta. VE 1 ja VE 2 osalta selostuksessa tulee esittää selkeästi se, mihin nämä 
vaihtoehdot perustuvat. Valmisteilla olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä 
on ollut esillä myös maakuntakaavan ohjausvaikutuksen rajaaminen siten, ettei oikeusvaikutus koskisi 
tuulivoimarakentamista. MRL uudistaminen on vielä kesken, eikä se ole ollut vielä esim. lausuntokierroksella. 
Hankesuunnittelun, kaavoituksen ja MRL suhde tulee esittää selkeästi.

Uusien isojen voimajohtojen vetäminen olemassa olevien kaavojen läpi, esim. tuulivoimaosayleiskaavan, 
tulisi välttää. Jos kuitenkin on tarvetta, niin on selvitettävä ja huomioitava niiden vaikutukset sekä pohdittava 
niiden kaavojen päivittämisen tarve.

Sähkönsiirron osalta ei ole näytetty vireillä ja olemassa olevia kaavoja tai niiden merkintöjä ja määräyksiä, 
joten siltä osin on vaikeata arvioida niiden vaikutuksia.

Perhossa on käynnissä Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavojen laadinta. Osayleiskaavat ovat 
ehdotusvaiheessa. Oksakosken osayleiskaava-alue sijoittuu hankealueen välittömään läheisyyteen. Tässä on 
hyvä huomioida, että Oksakosken osayleiskaava mahdollistaa uutta asutusta 2 km etäisyysvyöhykkeellä 
voimaloista. Mahdolliset tuulivoimaloista aiheuttavat melu- ja välkevaikutukset tulee myös huomioida tämän 
yhteydessä. Sivulla 59 olevan kuvan 27 mukaan hankealue sijoittuu osittain myös Salamajärven, Möttösen ja 
Porasen RYK alueelle. Jos on tarkoitus että kyseinen hanke menee yli olemassa olevan kaavan, on 
huomioitava olemassa olevan kaavan käyttötavat ja määräykset niin että ne eivät olisi ristiriitaisia tämän 
hankkeen kanssa.

Perhon keskusta on aika lähellä tätä hankealuetta, lähimmillään noin 2 km etäisyydellä. Läheisyyden takia 
on syytä selvittää tuulivoimaloiden vaikutukset huolellisesti.

mailto:kirjaamo@vayla.fi


Vaikutusalueen voimakkuuden arvioinnissa käytetään Ympäristöministeriön oppaan (Tuulivoimalat ja 
maisema, Weckman 2006) etäisyysvyöhykkeitä. Tuon luokituksen laatimisen ajankohtana tuulivoimalat ovat 
olleet nykyistä merkittävästi pienempiä. Esim. vuonna 2009 3 MW tuulivoimalan kokonaiskorkeus oli hieman 
yli 140 m ja roottorin pituus n. 50 m. Tässä hankkeessa vastaavasti kokonaiskorkeus on 300 m. 
Tuulivoimaloiden koon kasvu yli kaksinkertaiseksi voi mahdollisesti vaikuttaa myös etäisyysvyöhykkeiden 
määritykseen ja maisemallisten vaikutusten arviointiin. 

Möttönen osayleiskaavaehdotuksessa 6.4.2021 on merkitty Arvokas kulttuurimaisena-alue Keski-
Pohjanmaan maakuntakaavan mukaisesti. Maisema-aluetta on kuvattu kattavasti Möttösen osayleiskaavan 
kaavaselostuksessa. Sivulla 67 taulukossa 12 on esitetty mm maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. 
Lähin maisemallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee noin 1,1 km etäisyydellä hankkeesta, Perhon 
järvimaisema-alue, Penninkijoki-Hangasneva-Säästöpiirineva noin 1,4 km ja Perhon kirkko (RKY 2009) noin 3 
km etäisyydellä. Läheisyyden takia tulee myös selvittää ja huomioida tuulivoimaloiden vaikutukset näihin.

Asuinrakennuksia sekä vapaa-ajan rakennuksia näyttää sijoittuvan hyvin lähelle tätä kyseistä aluetta. 
Asutuksen läheisyydestä on erittäin tärkeätä huomioida ja tarkistaa ettei annetut ohjearvot melun sekä 
välkkeen osalta ylity. Laadittaessa uutta tuulivoima yleiskaava MRL § 77a:n, niin että kaavan perusteella 
pystytään myöntämään rakennuslupaa, on tärkeätä muistaa että sen tulisi olla laadittu niin ettei 
ympäristölupaan/-iin ole tarvetta.

Hankkeesta tulisi laatia myös yöhavainnekuvia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikkö / Vesihuoltoryhmä 

Pohjavesialueluokitus, maaperä ja pohjavesialueet

Uudistuneessa luokituksessa pohjavesialueet määritetään luokkiin 1, 2, E, 1E ja 2E. Vedenhankinnan kannalta 
tärkeät pohjavesialueet määritetään luokkaan 1 ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet luokkaan 2. 
E-luokkaan määritetään sellaiset muodostumat, joiden pohjavedellä on merkitystä erityisen tärkeiden 
pohjavesiriippuvaisten maa- ja pintavesiekosysteemien säilymisen kannalta. Muille pohjavesialueille 
tarkoitettu III-luokka poistuu, joten siihen määritetyt pohjavesialueet joko siirretään 2-, E- tai 2E-luokkaan tai 
poistetaan kokonaan pohjavesialueluokituksesta. 

Pohjavesialueiden rajaukseen ja luokitukseen velvoitetaan lakiin vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä lisätyssä luvussa 2a ja sen on perustuttava parhaaseen saatavilla olevaan hydrogeologiseen 
tietoon. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset ovat vastuussa toteutuksesta ja pohjavesialuetiedon 
ylläpidosta. Luokitustyössä sekä hyödynnetään aiemmin tuotettua aineistoa että tarvittaessa toteutetaan 
lisäselvityksiä pohjavesialueilla. E-luokan määritystä varten pohjavesiesiintymien vaikutusta ympäristönsä 
ekosysteemeihin arvioidaan muun muassa kartoittamalla pohjavesiympäristössä viihtyvää lajistoa, kuten 
joidenkin sammallajien esiintymistä. Sekä muodostumien vedenhankinnallisia edellytyksiä että niiden 
suojelutarvetta tulee arvioida kuin pohjavesialueet määritettäisiin ensimmäistä kertaa.

Maaperä ja happamat sulfaattimaat

Hankealueen maaperä koostuu enimmäkseen paksuista turvekerroksista sekä niitä reunustavista 
sekalajitteisista moreenivaltaisista maalajeista. Hankealueen kaakkois- ja keskiosassa esiintyy karkearakeisia 
maalajeja. Hankealueen lounais-, länsi- ja pohjoisosassa esiintyy kallioalueita ja kalliopaljastumia. Geologian 
tutkimuskeskuksen tekemien tutkimusten perusteella tuulivoimapuiston hankealueelle sijoittuu 15 kpl 
tutkittuja suoalueita. Hankealue maastonmuodot ovat loivapiirteiset. Hankealue sijoittuu korkeustasolle noin 
175-155 m mpy (N2000). Maaston yleisviettosuunta alueella on luoteeseen kohti Isonevaa ja Perhonjokea. 
Happamat sulfaattimaat esiintyvät Suomessa pääasiassa jääkaudenjälkeisen Litorinameren aikoinaan 
peittämillä alueilla, jolloin hankealue ei lukeudu tähän vyöhykkeeseen. Happamilla sulfaattimailla 
tarkoitetaan maaperässä luonnostaan esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, jotka voivat hapettuessaan 
maankäytön seurauksena aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä raskasmetallien 



liukenemista maaperästä. Happamat sulfaattimaat ovat savea, hiesua tai hienoa hietaa ja usein myös 
liejupitoisia. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Perämeren rannikkoalueilla noin 100 metrin 
korkeuskäyrän alapuolella.

Pohjavedet 

Hankealueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeä 
Jängänharjun pohjavesialue (1058402) sijaitsee noin 3,2 km etäisyydellä hankealueen itäpuolella. 
Hankealueen kaakkoispuolella sijoittuvat noin 6,8 km etäisyydelle 2-luokan vedenhankintakäyttöön 
soveltuva Kontusenharjun pohjavesialue (1058403) ja noin 7,9 km etäisyydellä 1-luokan vedenhankintaa 
varten tärkeä Salmelanharjun pohjavesialue (1058401). Hankealueen länsipuolelle sijoittuvat noin 8,9 km 
etäisyydelle 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeä Haukkaharjun pohjavesialue (1058451) ja noin 9,5 km 
etäisyydellä 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeä Harjun pohjavesialue (1058452). Pohjavesialueet ovat 
antikliinisiä eli pohjavettä ympäristöönsä purkavia.

Voimajohtoreittivaihtoehto A kulkee Paloperkkiönkankaan (1000555) pohjavesialueen läpi. 
Paloperkkiönkangas on muu pohjaveden hankintaan soveltuva 2E-luokan pohjavesialue, jonka pohjavedestä 
pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Voimajohtoreittivaihtoehto B kulkee Porasharjun 
(100504) pohjavesialueen läpi. Porasharju on vedenhankintaa varten tärkeä 1-luokan pohjavesialue.

Kuva 5: Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat pohjavesialueet

Tieliikenne

Hankealueen länsipuolella noin yhden kilometrin etäisyydellä hankealueesta kulkee valtatie 13 
(Kokkolantie/Jyväskyläntie). Hankealueen kaakkoispuolella noin yhden kilometrin etäisyydellä hankealueesta 
kulkee yhdystie 7520 (Hietaniementie/Salamajärventie), joka lähtee valtatieltä 13 Perhon keskustan 
länsipuolella. Hankealueen läpi kulkee valtatieltä 13 lähtevä Kyyräntie, joka hankealueella jatkuu 
Nevalantienä kulkien yhdystielle 7520. Lisäksi hankealueella on jonkin verran muutakin yksityis-
/metsäautotieverkostoa. Kulku hankealueelle on alustavasti kaakosta yhdystieltä 7520 lähtevän Nevalantien 
kautta tai lännestä valtatieltä 13 lähtevää Kyyräntietä pitkin.

Vaikutukset pohjavesiin

Teiden ja voimaloiden rakentamiseen liittyvät kaivutyöt etenkin pohjavesialueiden reuna-alueilla voivat lisätä 
pohjaveden purkautumista ja laskea pohjaveden pinnankorkeutta. Edellä on tässä YVA-ohjelmassa arvioitu, 
ettei hankkeen toiminnan aikana öljyn ja muiden kemikaalien käsittely aiheuta maaperän pilaantumisriskiä. 
Häiriötilanteessa öljyvuotoja voi tapahtua, mikä voi kuitenkin vaikuttaa pohjavesialueella vedenlaatuun. 
Tuulivoimapuiston hankealueella, eikä välittömässä läheisyydessä sijaitse luokiteltuja pohjavesiesiintymiä, 
joten vaikutuksia ei näiden osalta tämän ohjelman mukaan tule muodostumaan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

YVA-ohjelmassa esitetty suunnitelma liikenteellisten vaikutusten arvioinnista sekä hankealueen nykytilan 
kuvaus liikenteellisestä näkökulmasta vaikuttavat riittäviltä. Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia 
arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia kuljetusmääriä suhteessa teiden nykyisiin liikennemääriin, 
huomioiden myös liikenteen toimivuus sekä turvallisuus. Arvioinnissa tullaan huomioimaan myös 
liikenteelliset yhteisvaikutukset muiden hankealueen lähialueille suunniteltujen tuulivoimapuistojen ja isojen 
rakennushankkeiden kanssa.

Liikenteellisiä vaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida kaikki eri liikennemuodot ja vaikutukset alueen 
asukkaille sekä kuvata ne toimet, joilla liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia pyritään minimoimaan. 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset -selvityksen mukaan tuulivoimalan 
rakentamiseen tarvittavat kuljetukset on mahdollista saada perille Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston 



alueelle. Selvityksen mukaan suurimman haasteen erikoiskuljetuksien toteutuksille muodostavat vt 13 
kiertoliittymät Kaustisen, Kyyjärven sekä Perhon kohdilla. Tämä on huomioitava erityisesti kuljetusten aikana. 
Hanketoimijan on syytä kuitenkin huomioida, että mikäli maantieverkkoa tai liittymiä joudutaan 
parantamaan tuulivoimalan kuljetusten perillepääsyä varten, tulee hanketoimijan olla hyvissä ajoin 
yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueeseen. ELY-keskus 
huomauttaa, ettei sillä kuitenkaan ole mahdollisuutta osallistua parantamistoimenpiteiden kustannuksiin. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / luonnonsuojeluyksikkö

Hankealue sijoittuu osiltaan maakuntakaavan mukaiselle tuulivoimalle varatulle alueelle. Alue on 
kuitenkin laajempi kuin maakuntakaavassa varattu ja arvioitu alue ja se sijoittuu siten myös lähempänä 
Natura 2000 alueita ja muita luonnonsuojelun kannalta tärkeitä alueita. 

ELY-keskus on hanketta koskevissa ennakkoneuvotteluissa huomauttanut soidensuojelun 
täydennysehdotukseen sisältyvistä ja suojeluun varatuista alueista. Arvokkaaksi todettu 
luonnontilainen suoaluekokonaisuus Suovaneva-Soidinneva-Maislampi-Olkineva sijoittuu 
tuulivoimapuiston hankealueelle. Luonnonsuojeluyksikkö katsoo, että suoalueen luonnontilaisuus 
tulee turvata, eikä tuulivoimarakenteita tulisi suunnitella alueelle. Suoalueen luontoarvot tulee 
tunnistaa ja alue lisätä arviointiohjelmaan.

Ainoastaan 5 km säteellä hankealueesta sijaitsee 5 Natura aluetta tai osia näistä. Huomioiden, että 
muualle maakuntaan ja vain kymmeniä kilometrejä hankealueesta on vireillä useita 
tuulivoimapuistoja, arviointitarpeissa korostuu mahdolliset yhteisvaikutukset luontoarvoihin. ELY-
keskus pitää hyvänä, että yhteisvaikutuksia on huomioitu arviointiohjelmassa. 

Kuten maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä on todettu ja myös arviointiohjelmassa on siteerattu 
tuulivoima-alueiden ja niihin liittyvien sähkölinjojen ja teiden suunnittelussa on otettava huomioon 
sekä hankekohtaiset että yhteisvaikutukset muuttolinnustoon, petolintujen pesimisreviireihin sekä 
metsäpeurojen tärkeimpiin elinympäristöihin ja ehkäistävä merkittävien haitallisten vaikutusten synty.

Hankealueen sijoittuessa useiden laajojen erämaisten suojelualueiden läheisyyteen korostuu sen 
merkitys laajalla alueella liikkuvalle eläimistölle. ELY-keskus toteaa, että metsäpeura on useiden, 
suunnitellun tuulivoimapuiston ympärillä esiintyvän Natura-alueen suojeluperusteena ja Suomenselän 
alueella elävällä kannalla on valtakunnallisessa mittakaavassa suuri merkitys lajille. 
Arviointiohjelmassa ei ole kuvattu lajin selvitysmenetelmiä tarkemmin. Alueen merkitys metsäpeuralle 
tulee selvittää LUKEn ja mahdollisesti Metsähallituksen kehittämiä menetelmiä ja tietoja hyödyntäen. 

Myös aluetta hyvin todennäköisesti hyödyntävät suurpedot, karhu, susi ja ahma ovat luontodirektiivin 
liitteen IV lajeja, joka tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdysalueiden heikentäminen ja 
hävittäminen on kiellettyä. Alueen merkitys näille lajeille tulee tarkistaa riistakeskuksen 
suurpetoyhteyshenkilöiltä ja luonnonvarakeskukselta.

Saukon inventointimenetelmät on kuvattu pintapuolisesti. Saukon inventoinnissa tulee keskittyä 
virtaviin pienvesistöihin sekä niiden yhteyteen esiintyviin järviin ja lampiin. Myös saukon 
inventoinnissa tulee noudattaa ympäristöministeriön julkaisua luontodirektiivin liitteen IV lajien 
esityksistä (Nieminen ja Ahola 2017). Saukko on metsäpeuraan lisäksi Hangasneva-Säästöpiirinnevan 
Natura 2000-alueen suojeluperusteena oleva laji. Sekä saukon, että suurpetojen esiintymisen ja alueen 
merkityksen arvioimiseksi tulee tarpeen mukaan varautua talvella suoritettavaan 
lumijälkihavainnointiin.

Linnustoselvityksissä tulee kiinnittää erityistä huomioita maakotkan esiintymiseen ympäröivillä 
suojelualueilla ja hankkeiden yhteisvaikutuksien arviointia varten varautua elinympäristömallinnuksen 
laadintaan. 



ELY-keskus huomauttaa, että vaikka Natura alueen, kuten Hangasneva-Säästöpiirinnevan 
suojeluperusteena ovat alueen luontotyypit, tulee arviointiin sisällyttää luontotyyppien ominaislajisto, 
kuten lintulajit. Tämä pätee myös mahdollisissa laadittavissa arviointien tarveharkinnoissa. 

Voimajohtoreittien leventyessä niiden vaikutus mahdollisena leviämisesteenä korostuu, linnuston 
mahdollisen törmäysriskien lisääntymisen lisäksi. Hankkeessa on varattu ainoastaan kaksi 
maastopäivää liito-oravan kartoitukseen. Kartoituksessa tulee huomioida tuulivoimapuiston lisäksi 
voimajohtoreittien varrella liito-oravalle soveltuvat alueet ja arvioida leventyvän reitin vaikutuksia lajin 
liikkumiselle. Hankealueen yhteyteen sijoittuu kaksi maakunnallisesti arvokasta lintualuetta ja alue 
sijoittuu myös kurjen päämuuttoreitille. Sekä tuulivoimapuiston, että voimajohtoreittien vaikutuksien 
arvioimiseksi muuttolinnustolle, muutonseurannassa tulee huolehtia riittävien maastopäivien 
määrästä ja tarpeen mukaan lisätä päivien määrää. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristönsuojeluyksikkö / Vesien ja maatalouden 
ympäristönsuojeluryhmä

Vesiensuojelu
Vesilain puolesta vaikutukset alueen peruskuivatukseen tulee selvittää. Vaikutuksia voi olla uusilla 
tielinjauksilla ja maakaapeloinneilla, joilla ei saa heikentää alueen kuivatusta (eli riittävän suuret rummut ja 
kaapelit riittävän syvälle). 

Maatalous
Eläinsuojia ei ole otettu huomioon arviointiohjelman etäisyystarkastelussa. Perhon kunnasta saatujen 
tietojen sekä karttatarkastelun perusteella n. 2 km etäisyydellä hankealueesta olisi 16 toiminnassa olevaa 
eläinsuojaa, joista lähin n. 1 km etäisyydellä hankealueen rajasta. Turkistarhoja ei hankkeen lähialueella ole. 
Lisäksi ilmakuvissa näkyy eläinsuojia, jotka ovat mahdollisesti lopettaneita tai toiminta niissä on 
pienimuotoista.

Vesistöksi luokiteltavat uomat (valuma-alue yli 10 km2) hankealueella tulee selvittää ja niihin kohdistuvat 
vaikutukset siltojen ja kaapelointien osalta tulee selvittää.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristönsuojeluyksikkö / Teollisuuden ja jätehuollon 
ympäristönsuojeluryhmä

Hankealueelta alle 2 km päässä on 138 asuinrakennusta ja 11 loma-asuntoa. ELY-keskus katsoo, että 
tuulivoimaloiden sijoittelussa tulee huomioida se, etteivät melun ohjearvot ylity minkään asuin- tai loma-
asunnon kohdalla. Samoin tulee huomioida voimaloiden aiheuttama välkevaikutukset voimaloiden 
sijoittumisessa hankealueelle. YVA-selostuksessa tulee esittää kullekin melu- ja välkealueelle jäävien asuin- 
ja lomarakennusten määrä. Lisäksi tulee esittää miten voimaloiden sijoitusta tai määrää muutetaan mikäli 
mallinnusten perusteella melun tai välkkeen ohjearvot ylittyvät. Arviointiselostuksessa tulee arvioida 
rakentamisen aikaiset maa-aineisten määrät ja niiden sijoittamisesta aiheutuvat vaikutukset.

Mielipide 1

Tuulivoimalan myllyjen lukumäärää ja sijoittelua olisi tarkasteltava enempi alueen asukkaiden näkökulmasta, 
koska myllyt tuovat esitetyllä tavalla liikaa haittoja Hietaniemen ja Kokkonevan kylien asukkaille ollen liian 
lähellä asutusta. Myös Hangasnevan luontoarvot ja linnusto on huomioitava paremmin tuulimyllyjä 
sijoiteltaessa. tuulivoimalapuisto olisi hyvä siirtää enempi luoteeseen päin perhosta katsottuna.

Mielipide 2
YVA-ohjelmassa on esitetty arvioitavaksi muun muassa Kokkonevan tuulipuiston sähkönsiirron vaihtoehtoja. 
Mikäli vaihtoehdoksi tulee se, että Sähkönsiirto johdetaan 110, 220 tai 400 kV ilmajohtona Fingridin olemassa 
olevien kahden voimajohtolinjojen viereen; Pikkarala-Alajärvi johtokäytävän viereen Perhon Vimpelin ja 
Alajärven alueille, pitäisi hankkeen rakentajan Suomen Hyötytuulen olla yhteyksissä Lestijärven tuulipuiston 



rakentaja ox2:n kanssa, koska heidän suunnittelemassaan Lestijärven tuulipuiston johtolinjassa on vielä 
käyttämätönta kapasiteettia, jolloin uutta, peltoviljelyä haittaavaa ja ympäristöä rasittavaa voimalinjaa ei 
tarvitse rakentaa Fingridin voimalinjojen ja Lestijärven voimalinjan viereen. 

Olemassa olevat, peltojemme läpi 3 km:n pituudeltaan kulkevat Fingridin 400 kv voimalinjat on toteutettu 
aikoinaan haruksellisilla niin sanotuilla metsäpylväillä eli Fingridin voimajohtolinja on nykyisten, voimassa 
olevien määräysten mukaan liian matalana vaarallinen peltojen päällä. Noiden Fingridin voimajohtopylväiden 
läheisyydessä on erittäin vaikeata toimia nykyaikaisin viljelymenetelmin kaivureilla, traktoreilla ja leveillä 
työkoneilla peltoviljelyn EU-vaatimusten mukaisesti. 0x2:n suunnittelema Lestijärven tuulipuiston 
voimajohtolinja kulkee vielä rakentamattomana näiden matalien, kahden Fingridin voimalinjojen vierellä 10 
metriä korkeammalla kuin Fingridin voimalinjat ja lisäksi voimajohdot toteutetaan neuvottelumme tuloksena 
itsekantavilla, vapaasti seisovilla teräspylväillä . Nuo ltse kantavat, vapaasti seisovat teräspylväät on sijoiteltu 
niin, ettei niistä ole suurta haittaa peltoviljelylle. 

Mielestämme Kokkonevan tuulipuiston YVA-ohjelma ei ota riittävästi kantaa siihen, millä tavalla sähkönsiirto 
toteutetaan yksityisten maanomistajien omistamilla peltoalueilla. Uudet voimalinjat rikkovat uusina 
voimalinjoina viljelysmaisemaa ja ympäristöä sekä hankaloittavat peltoviljelyä entisestään. Ympäristön 
kannalta on edullisinta toteuttaa sähkönsiirto olemassa olevien voimajohtojen kautta, koska niihin jää 
kapasiteettia sähkönsiirtoon. Lisäksi viljellyille pelloille pitää suunnitella pylväät siten, että ne eivät ole 
matalia, haruksellisia peltopylväitä, vaan pylväät tulee olla itsekantavia (haruksettomia), vapaasti seisovia ja 
korkeita teräspylväitä, jolloin viljelyn kannalta peltoa voi vielä jotenkin viljellä. Lisäksi pylväiden sijoittelulla 
pystytään vähentämään viljelylle koituvia, merkittäviä haittoja. Matalat, harukselliset, pelloille tiheästi 
asennetut peltopylväät ovat viljelijälle kauhistus. 

YVA-ohjelmassa on maininta sähkönsiirron vaihtoehdoista. Mielestämme vaihtoehto B (VEBjon parempi kuin 
vaihtoehto A (VEA), koska vaihtoehto B ei häiritse peltoviljelyä eikä viljelymaisemaa ja ympäristöä yhtä paljon 
kuin vaihtoehto A. Mikäli vaihtoehto A tulee vastustuksestamme huolimatta Kokkonevan tuulipuiston 
sähkönsiirtoon kuitenkin toteutukseen, voimajohtolinja pitää toteuttaa korkeilla, haruksettomilla, 
itsekantavilla, vapaasti seisovilla teräspylväillä koko 3 km:n pituudelta viljeltyjen peltojemme läpi tai 
toteuttaa Kokkonevan tuulipuiston Sähkönsiirto Lestijärven tuulipuiston ox2:n voimansiirtolinjan kanssa 
yhteisesti samaa voimalinjaa pitkin, kun ox2:n voimalinjaan jää kapasiteettia. 

Vaihtoehto A:ssa (VEA)on arviointiohjelmassa esitetty Kokkonevan tuulipuiston voimajohtolinjan toteutus 
niin, että 110 kV:n linja rakennettaisiin Fingridin kahden voimalinjan ja ox2:n voimalinjan viereen neljäntenä 
voimalinjana, jolloin viljellyille pelloillemme tulisi nykyisten Fingridin voimalinjojen haruspylväiden ja uuden 
suunnitellun Lestijärven voimalinjan pylväiden lisäksi vielä neljäntenä Kokkonevan tuulipuiston voimalinjan 
30 matalaa pylvästä. Näin tapahtuessa peltovilelymme ja kotieläintalouteemme oleellisesti kuuluvan rehun 
tuotanto loppuisi kokonaan näiltä pelloilta ja elinkeinomme vaarantuisi. Näin ei missään tapauksessa saa 
Kokkonevan tuulipuiston voimajohtolinjaa toteuttaa 3 kilometrin pituudelta peltoalueittemme läpi! Siksi 
vaihtoehto B (VEB) on paras voimajohdon toteuttamistapa. 

Voimansiirron rakennustyöt pitää suorittaa talviaikaan, jotta viljelyksille ei tule vahinkoa. Peltoviljelyssä on 
tarkat EU-määräykset ja sanktion uhka viljelysten kasvipeitteisyyden laiminlyönnistä ja peltojen 
tallaamisesta. Voimalinjan rakentajan pitää velvoittaa ilmoittamaan maanomistajalle tarkasti, milloin 
sähkönsiirron rakennustyöt aloitetaan. 

Pyydämme huomioimaan esittämämme asiat ja erityisesti myös siksi, että kaikille avoin yleisötilaisuus 
20.5.2021 ei ollut kaikille avoin koronatilanteen vuoksi ja vain osa pystyi nettiyhteyksien kautta 
osallistumaan, vaikuttamaan ja esittämään kantojaan omaa elinkeinoaan puolustaakseen tuossa 
yleisötilaisuudessa. 


