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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Osayleiskaavaselostus, joka koskee 4. toukokuuta 2022 päivättyä osayleiskaavakarttaa. 

 

Osayleiskaavan on laatinut Ramboll Finland Oy, Puutarhakatu 9, 70300 Kuopio. 

 

Vireilletulo 

Kyyjärven kunnanhallitus on käynnistänyt 21.12.2020 § 174 Kauniskankaan alueelle tuulivoimaa 

koskevan osayleiskaavan laatimisen WestWind Oy:n esityksestä. Kyyjärven kunnanhallitus asetti 

kokouksessaan 19.4.2021 § 56 Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimahankkeen osayleiskaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja YVA-lain 16 § mukaisen YVA-suunnitelman nähtäville ja 

päätti vireilletulosta tiedottamisesta. 

 

Kuulutus aineistojen nähtävillä olosta on julkaistu Torstai-lehdessä 12.5., Keskisuomalaisessa 

17.5., Viispiikkisessä 12.5, Järviseutu-lehdessä 12.5. ja Perholaisessa loppuviikosta 20, Kyyjärven 

kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Kyyjärven kunnan internetsivuilla 17.5.2021 että ympäris-

töhallinnon internetsivuilla. 

 

Valmisteluaineistosta kuuleminen 

Kunnanhallitus käsitteli kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen aineiston (kaavaluonnos) kokoukses-

saan __.__.___ § ___. Kaavaluonnos oli nähtävillä __.__. – __.__.____. Kunnanhallitus hyväksyi 

kokouksessaan __.__202_ § ____ vastineet kaavan valmisteluaineistosta (kaavaluonnos) annet-

tuun palautteeseen. 

 

Ehdotuksesta kuuleminen 

Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.____ § ____. Osayleiskaavaehdo-

tus oli nähtävillä __.__. – __.__.____. 

 

Kaavan hyväksyminen 

Kunnanhallitus käsitteli hyväksymisaineiston kokouksessaan __.__.____ § ____. Kunnanvaltuusto 

on hyväksynyt osayleiskaavan _._.202_. 

 

Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomen luoteisosassa Kyyjärven kunnassa. Länsiosastaan suunnit-

telualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Soinin ja Alajärven kuntarajoista. Kyyjärven keskusta 

sijoittuu suunnittelualueelta noin 3,5 kilometrin päähän koilliseen ja Alajärven Möksyn kylä noin 4 

kilometrin päähän länteen. Suunnittelualue sijaitsee Soinin taajama-alueesta noin 14 kilometrin 

päässä, Alajärven taajamasta noin 23 kilometrin päässä, Vimpelin taajamasta noin 30 kilometrin 

päässä, Perhon Möttösen taajamasta noin 17 kilometrin ja Karstulan taajamasta noin 20 kilometrin 

päässä. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

Kyyjärven kunnanhallitus on käynnistänyt 21.12.2020 § 174 Kauniskankaan alueelle tuulivoimaa 

koskevan osayleiskaavan laatimisen WestWind Oy:n esityksestä.  

 

Kyyjärven kunnanhallitus asetti kokouksessaan 19.4.2021 § 56 Kauniskankaan aurinko- ja tuuli-

voimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja YVA-lain 16 § mukaisen 

YVA-suunnitelman nähtäville ja päätti vireilletulosta tiedottamisesta. Kuulutus aineistojen nähtävillä 

olosta on julkaistu Torstai-lehdessä 12.5., Keskisuomalaisessa 17.5., Viispiikkisessä 12.5, Järvi-

seutu-lehdessä 12.5. ja Perholaisessa loppuviikosta 20, Kyyjärven kunnan virallisella ilmoitustau-

lulla sekä Kyyjärven kunnan internetsivuilla 17.5.2021 että ympäristöhallinnon internetsivuilla. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.5.-1.8.2021 välisen ajan. Kyyjärven kunnan 

internet-sivuilla osoitteessa https://www.kyyjarvi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset sekä ELY-keskuk-

sen internetsivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA. Aineisto oli 

nähtävillä myös Kyyjärven kunnanvirastossa osoitteessa Kivirannantie 4, Kyyjärven kirjastossa 

osoitteessa Tuliharjuntie 43 sekä ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Cygnaeuksen-

katu 1, Jyväskylä. Kyyjärven kunnanvirasto oli suljettuna kesälomien takia 28.6. – 1.8.2021. 

 

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (YVA-suunnitelma) 

30.8.2021 (KESELY/165/2020). Hankkeen yhteisestä YVA-ohjelmasta ja kaavan osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelmasta saatiin kaikkiaan 21 lausuntoa ja 7 mielipidettä.  

 

https://www.kyyjarvi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset
http://www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA
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Kaavoituksen aloitusvaiheessa järjestettiin ennakkoneuvottelu 5.2.2021 etäyhteydellä, jossa pää-

tettiin hankkeen viemisestä eteenpäin YVA-lain (252/2017) mukaisena yhteismenettelynä (YVAL 5 

§). Kaavamenettely on kaava-YVA-yhteismenettelyssä veturin roolissa ja prosessista vastaa Kau-

niskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston hankkeessa Kyyjärven kunta. Keski-Suomen ELY-keskus 

yhteysviranomaisena vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistamisesta. 

 

Kaava-YVA-yhteismenettelyssä kaavoituksen ja YVA-menettelyn yleisötilaisuudet ja kuulemiset yh-

distetään (YVA-laki 22 §). Tiedottaminen toteutetaan YVA-lain (252/2017) ja asetuksen (277/2017) 

sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja -asetuksen (895/1999) edellyttämässä laajuu-

dessa.  

 

Ylimääräinen yleisötilaisuus järjestettiin etäyhteydellä Teamsissa 5.2.2021. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelmaa, joka sisältää YVA-lain 16 §:n mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, 

esiteltiin yleisötilaisuudessa etäyhteydellä Teamsissa 25.5.2021. 

 

Kaavoituksesta ja YVA-menettelystä käytiin työneuvottelu kunnan, ELY-keskuksen ja kaavakonsul-

tin kesken 11.5.2021 (etäyhteydellä). Neuvottelussa keskusteltiin arviointia varten laadittavista 

selvityksistä ja niiden laajuudesta. 

 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin 1.6.2021 (etäyhteydellä) kaavan vireilletulon jälkeen 

Keski-Suomen ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kyyjärven kunnan, Arkkitehti-

palveluiden, Karstulan, Kivijärven, Soinin ja Perhon kunnan, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristö-

toimen, Keski-Suomen liiton, Etelä-Pohjanmaan liiton, Keski-Pohjanmaan liiton, Keski-Suomen mu-

seon, Etelä-Pohjanmaan museon, Keski-Pohjanmaan museon, Puolustusvoimien logistiikkarykmen-

tin, Metsähallituksen luontopalvelujen, Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja Suomen metsäkeskuk-

sen kanssa. Hankevastaava esitteli tilaisuuden aluksi hanketta. Neuvottelussa esiteltiin osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmaa sekä siihen sisällytettyä YVA-suunnitelmaa, laadittavia selvityksiä, vuoro-

vaikutusmenettelyä ja kaavaprosessin etenemistä. 

 

Maakuntakaavasuunnittelun tilanteesta ja uhanalaisesta lajista käytiin työneuvottelu kunnan, ELY-

keskuksen, maakuntaliiton, kaavakonsultin ja hankevastaavan kesken 27.10.2021 (etäyhteydellä). 

 

Valmisteluaineistosta (kaavaluonnos) kuulemisen yhteydessä nähtäville asetetaan kaava-aineisto. 

Kaavan valmisteluvaiheessa on laadittu osayleiskaavaluonnos selostuksineen sekä erillisenä asia-

kirjana YVA-selostus. Asiakirjat asetetaan nähtäville mielipiteen kuulemista ja lausuntoja varten ja 

siitä tiedotetaan julkisesti. Yhteysviranomainen Keski-Suomen ELY-keskus antaa YVA-selostuksesta 

perustellun päätelmänsä, jolloin YVA-menettely päättyy. Perusteltu päätelmä huomioidaan kaava-

ehdotusta valmisteltaessa muun palautteen kanssa. 

 

Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville ja josta pyyde-

tään muistutukset ja viranomaisten lausunnot. 

2.2 Osayleiskaavan sisältö 

Osayleiskaavassa osoitetaan tuulivoimaloiden alueet ja ohjeelliset rakennuspaikat 15 tuulivoima-

lalle. Tuulivoimaloille osoitetaan kulkuyhteydet, sähköasema sekä sähkönsiirtoreitti. Lisäksi 

osayleiskaavassa osoitetaan hankkeessa suunniteltujen aurinkovoimaloiden ohjeelliset alueet. 

Osayleiskaavan on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1). Lisäksi osoitetaan vesialu-

etta (W), (EO-tu) energiahuollon aluetta, turvetuotannon laskeutusallas sekä energiahuollon alu-

etta (EN-1).  
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2.3 Kaavan ohjausvaikutukset ja sisältövaatimukset 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan 

yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovitta-

minen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alu-

eella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet 

yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön pe-

rustaksi. Yleiskaava esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. 

Lisäksi kaavaan liittyy selostus, jossa esitetään suunnitelman tavoitteet, ratkaisujen perusteet ja 

kuvaus sekä vaikutusten arviointi. 

 

Muita kaikkia oikeusvaikutteisia yleiskaavoja koskevia oikeusvaikutuksia ovat yleinen viranomais-

vaikutus (MRL 42.2 §). Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä 

ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan to-

teutumista. 

 

Tarpeen mukaan yleiskaavassa voidaan antaa ehdollinen tai ehdoton rakentamisrajoitus (MRL 43.1 

ja 43.2 §), määräaikainen rakentamisrajoitus (MRL 43.3 §), kielto purkaa rakennusta ilman lupaa 

(MRL 127.1) ja toimenpiderajoitus (MRL 43.2 §). 

 

Yleiskaavassa voidaan antaa myös suojelumääräyksiä (MRL 41.2 §) sekä määrätä tietty alue suun-

nittelutarvealueeksi (MRL 16.3 §) tai kehittämisalueeksi (MRL 111 §). 

 

Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos (134/2011) tuli voimaan 

1.4.2011. Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan kaavan 

perusteella, mikäli kaavalla ohjataan riittävästi alueen rakentamista. Tuulivoimarakentamista suo-

raan ohjaavaa yleiskaavaa voidaan käyttää tilanteissa, joissa muun maankäytön yhteensovittami-

nen tuulivoimarakentamisen kanssa voidaan ratkaista asemakaavaa yleispiirteisemmässä mitta-

kaavassa. Tyypillisesti tällaisia alueita ovat merialueet ja maa- ja metsätalousvaltaiset alueet. Kaa-

van hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

 

Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavassa kaavassa esitetään kaava-alueella tuulivoimapuiston 

vaatimat ohjeelliset tieyhteydet ja sähkönsiirto, kuten maakaapelit ja mahdolliset sähköasemat 

sekä suojelualueet ja -kohteet. Tuulivoimarakentamisen kannalta kaavoituksen keskeisiä sisältö-

vaatimuksia ovat muun muassa energiahuollon järjestämistä, rakennetun ympäristön, maiseman 

ja luonnonarvojen vaalimista sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyttä koskevat sisältö-

vaatimukset. 

 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 §): 

1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 

3. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 

vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja 

talouden 

5. kannalta kestävällä tavalla; 

6. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 

7. elinympäristöön; 

8. kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

9. ympäristöhaittojen vähentäminen; 

10. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

11. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 
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12. Yleiskaavan yleisten sisältövaatimusten lisäksi on otettava huomioon tuulivoimayleiskaavan 

erityiset sisältövaatimukset (MRL 77 b §): 

13. Yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä; 

14. Suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäris-

töön; 

15. Tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää 

 

Tämä kaava on laadittu siten, että esitystavassa, sisällössä ja mittakaavassa on huomioitu yleis-

kaavan ohjausvaikutukset. 
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3. OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET 

3.1 Hankkeen tavoitteet 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa 

suunniteltavan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen sijoittuminen Kyyjärven Kauniskankaalle ja laajim-

millaan 15 tuulivoimalan rakentaminen osayleiskaavassa osoitetuille alueille. Tuuli- ja aurinkovoi-

mapuisto muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen, aurinkoenergian tuotantoalueista, niitä yh-

distävistä maakaapeleista, tuuli- ja aurinkovoimapuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä 

varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä. 

 

Yleiskaavan käyttöä tuulivoimarakentamisessa koskeva MRL:n muutos (134/2011) on tullut voi-

maan 1.4.2011. Muutoksen myötä ns. tuulivoimakaavalla voidaan suunnitella tuulivoimarakenta-

mista siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan nojalla. Tämä osayleiskaava 

laaditaan MRL:n 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan 

osayleiskaavan perusteella. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimapuistohankkeilla toteutetaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, val-

takunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa sekä Keski-Suomen maakunnan tavoitteita ja strategi-

oita. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen toteuttaminen edistää valtakunnallisesti hyväksyttyjä ener-

giapolitiikan tavoitteita ja sitä kautta antaa myös paikallisille energiayhtiöille mahdollisuuden edis-

tää tuulivoiman hyväksikäyttöä. 

3.2 Valtakunnalliset ja maakunnalliset ilmasto- ja energiatavoitteet 

EU:n ilmasto ja energiapaketti 

Eurooppaneuvosto on sopinut yhteisestä, kaikkia jäsenmaita koskevasta tavoitteesta vähentää kas-

vihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna. Tavoit-

teena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian 

loppukulutuksesta. Tuulivoiman rakentamisella voidaan edesauttaa EU:n ilmasto- ja energiapaketin 

tavoitteiden toteutumista. 

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 

Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Strategiassa 

linjattiin konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja 

EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. Uusiutuvan energian absoluuttinen 

määrä jatkaa perusskenaariossa kasvuaan myös vuoden 2020 jälkeen. Perusskenaariossa uusiutu-

van energian osuus on 42 prosenttia vuonna 2020 ja 47 prosenttia vuonna 2030. Tavoitteeseen 

pääseminen edellyttää uusiutuvan loppukulutusenergian määrän kasvattamista noin 10 TWh:lla, 

kun kokonaisloppukulutus pysyy ennallaan. 

 

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030 on linjattu, että työ- ja elinkeinominis-

teriö teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista 

ennen tuotantotukea koskevan lain valmistelua. Työ- ja elinkeinoministeriö teetti tämän johdosta 

selvitykset tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksista. Selvityksissä tarkastellaan tuulivoiman 

tuottaman äänen vaikutuksia terveyteen sekä tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon ja lepakoihin. 

Hallitusohjelma 2019 

Hallitusohjelmassa 2019 on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Suomi vuonna 2035 ja hiilinegatiivi-

suus nopeasti sen jälkeen. Tämä tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla 

hiilinieluja. Tavoitteiksi hallitusohjelmassa on asetettu myös pyrkimys maailman ensimmäiseksi fos-

siilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi ja asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen. 
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Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia 

Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 Suomelle uuden ilmasto- ja energiastrategian, joka käsittelee 

ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti aina vuoteen 2050 

asti. Energia- ja ilmastostrategian päivitystyö aloitettiin hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2011. 

Päivityksellä varmistetaan vuodelle 2020 asetettujen kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden 

saavuttaminen sekä valmistetaan tietä kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Hallituksen maaliskuussa 

2013 hyväksymässä strategiapäivityksessä tuulivoiman tuotantotavoitteeksi asetetaan noin 9 TWh 

vuodelle 2025 aikaisemman vuodelle 2020 asetetun 6 TWh sijaan. 

 

Keski-Suomen strategia 2025–2050 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Keski-Suomen strategian 2025–2050 ja sen ympäris-

töselostuksen 3.12.2021. Strategia sisältää: 

1. Maakuntasuunnitelma eli tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä vuoteen 

2050. 

2. Maakuntaohjelman eli lähivuosien yhteiset toimenpiteet ja arvio niiden rahoittamisesta vuo-

sille 2022–2025. 

3. Älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021–2027, joka ohjaa EU:n alue- ja rakenne-

politiikan rahoituksen käyttöä. 

Keski-Suomen visiossa ”Kestävän maailman kasvattaja” ilmaistaan tavoitteeksi saavuttaa hiilineut-

raalius vuoteen 2030 mennessä, vauhdittaa kiertotaloutta ja suojella luonnon monimuotoisuutta. 

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä: ”Huolehdimme, että turvetuotannon-

vähenemisestä johtuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset haittavaikutukset ovat mahdol-

lisimman pienet. Kehitämme ja investoimme polttoon perustumattomiin teknologioihin, kuten tuu-

livoimaan, aurinkovoimaan, maaperän lämpöön ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen.” 

Keski-Suomen ilmastostrategia 

Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Suomen ilmastostrategian 23.11.2011. Strategian tavoitteena oli 

Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen vuoteen 2020 mennessä 23,5 % vuosien 

2004 ja 2006 tasosta. Strategiassa on esitetty seitsemän tavoitteeseen tähtäävää toimenpidettä, 

joista uusiutuvan energian osuutta koskee rakentaminen ja energiaratkaisut - lämmityksen päästöt 

ovat 30 % ja sähköntuotannon päästöt 20 % pienemmät vuoteen 2020 mennessä. 

4. LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomen luoteisosassa Kyyjärven kunnassa. Länsiosastaan suunnit-

telualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Soinin ja Alajärven kuntarajoista. Kyyjärven keskusta 

sijoittuu suunnittelualueelta noin 3,5 kilometrin päähän koilliseen ja Alajärven Möksyn kylä noin 4 

kilometrin päähän länteen. Suunnittelualue sijaitsee Soinin taajama-alueesta noin 14 kilometrin 

päässä, Alajärven taajamasta noin 23 kilometrin päässä, Vimpelin taajamasta noin 30 kilometrin 

päässä, Perhon Möttösen taajamasta noin 17 kilometrin ja Karstulan taajamasta noin 20 kilometrin 

päässä. 

 

Suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä, mutta osia alueen länsiosasta on myös käytöstä 

poistuvaa turvetuotantoaluetta. 
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Kuva 4-1. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualueen sijainti sekä hankesuunnitelma. 

4.2 Luonnonympäristö 

4.2.1 Maa- ja kallioperä 

Maaperä 

Suunnittelualue sijoittuu topografialtaan tasaiselle seudulle, jossa maaperä vaihtelee länsiosien se-

kalajitteisista itäpuolen hienojakoisiin ja pohjoisosien karkearakeisiin maalajeihin. Alueen länsi-

osissa on laajoja suoalueita, joissa on yli puolen metrin paksuinen turvekerros. Turvemaiden osuus 

alueella on verrattain suuri. Valtaosa soistumista ja turvemaista on ojitettua ja suunnittelualueen 

länsilaidalla sijaitsevista suoalueista osa on ollut turvetuotantokäytössä. Pienialaisia kalliopaljastu-

mia ja kalliomaita (maanpeite ≤ 1 m) esiintyy vain paikoin suunnittelualueen keskivaiheilla (Kuva 

4-2).  
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Kuva 4-2 Suunnittelualueen maaperä. Taustakartta © MML, maaperä 1:200 000 © GTK. 

Kallioperä 

Kyyjärven alueen kallioperä on pääasiassa happamiin syväkiviin kuuluvaa granodioriittiä. Varsinai-

sella suunnittelualueella kivilajit ovat tonaliitti-, granodioriitti- ja porfyyrinen granodioriittigneissi 

sekä graniitti. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita kallio-

alueita (Kuva 4-3). 
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Kuva 4-3 Suunnittelualueen kallioperä. 

4.2.2 Vesistöt ja vesitalous 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Kymi-

joen-Suomenlahden vesienhoitoalueella (VHA2), Nopolanjoen valuma-alueella (14.645). Valuma-

alueet, niiden purkupisteet ja suunnittelualueen vesistöt on esitetty alla olevassa kartassa (Kuva 

4-4). Happamien sulfaattimaiden esiintyminen suunnittelualueella ei ole todennäköistä Geologian 

tutkimuskeskuksen happamien sulfaattimaiden karttapalvelun mukaan. 
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Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsee yhteensä 4 kpl yli 1 ha laajuisia järviä tai lampia, 

Hirvijärvi (15 ha), Keskinen (8 ha), Talasjärvi (22 ha) ja Alisenlampi (8 ha). Noin 2 hehtaarin laa-

juinen Kylkilampi ei ole nykytilanteessa luonnontilainen vesistö, vaan muutettu turvetuotannon pin-

tavalutus- ja kasvillisuuskentäksi 90-luvulla. Kylkilammessa ei ole nykyisellään avovettä. Suunnit-

telualueella sijaitsee yksi joki, Hirvijoki. Hirvijoki laskee Hirvijärvestä Nopolanjokeen, joka laskee 

Kyyjärveen. Kylkilampi laskee Hirvijokeen Talasjärven alapuolella ja Alisenlammen yläpuolella. 

Edellä mainituista vesistöistä Hirvijoki, Nopolanjoki ja Kyyjärvi on huomioitu Keski-Suomen vesien-

hoidon toimenpideohjelmassa (Keski-Suomen ELY-keskus). 

 

Hirvijoki (pituus yhteensä 19 km, valuma-alueen pinta-ala 124 km2) on tyypiltään keskisuuri tur-

vemaiden joki. Sen ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi 

(Syke 2022). Hirvijoki-vesimuodostuma koostuu suunnittelualueen pohjoisosassa kulkevasta Hirvi-

joesta ja suunnittelualueen itäpuolella kulkevasta Nurmijoesta. 

 

Nopolanjoki (pituus yhteensä 20 km, valuma-alueen pinta-ala 211 km2) on tyypiltään keskisuuri 

turvemaiden joki. Sen ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyvää huonom-

maksi. Nopolanjoki kulkee noin 5 km suunnittelualueen pohjoispuolella ja Hirvijoki laskee siihen 

Nopolassa noin 2,5 km Kyyjärven yläpuolella. 

 

Kyyjärvi on tyypiltään matala runsashumuksinen järvi (pinta-ala 16,3 km2, suurin syvyys 15,5 m). 

Sen ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Kyyjärvi si-

jaitsee noin 5 km suunnittelualueen itäpuolella. 
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Kuva 4-4 Valuma-alueet, vesistöt ja pohjavesialueet suunnittelualueen läheisyydessä. 

Suunnittelualueen länsiosa sijoittuu voimakkaasti ojitetulle entiselle turvetuotantoalueelle ja itäosa 

ojitetulle metsä- ja suoalueelle, minkä vuoksi arvokkaiden luonnontilaisten pienvesistöjen esiinty-

minen suunnittelualueella on epätodennäköistä. 

 

Kaavan suunnittelualueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita (Kuva 4-4). Harsunkankaan poh-

javesialue (0931201) sijaitsee noin 4 km suunnittelualueelta länteen. Pohjavesialue on luokiteltu 

luokkaan 2, sen määrällinen ja kemiallinen tila on arvioitu hyväksi eikä sen arvioida olevan riski-

alueella. Peuralinnan pohjavesialue (0931203) sijaitsee noin 4 km suunnittelualueesta pohjoiseen. 

Se on luokiteltu määrälliseltä ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Sen kemiallinen riski on arvioitu 

kohtalaiseksi maatalouden aiheuttamien hajapäästöjen vuoksi. (SYKE 2020, haettu 27.1.2020). 

4.2.3 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Suunnittelualueelle on laadittu Kauniskankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä luon-

toselvityksiä, joiden tavoitteena on ollut mahdollistaa tuulivoimaloiden, teiden ja sisäisten sähkönsiir-
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toyhteyksien joustava sijoitussuunnittelu prosessin eri vaiheissa. Selvitysten maastotöissä on tarkas-

teltu ensisijaisesti selvitysten ajankohtana tiedossa olleen layoutin mukaiset suunnitellut voimalapai-

kat, sekä suunnittelualueelle sijoittuva tiestö ja sähkönsiirtoreitit. Lopulliset, tässä tarkasteltavat han-

kevaihtoehdot ovat muuttuneet jonkin verran selvitysaikana käytössä olleesta sekä voimalapaikkojen 

sijoittelun että tiestön, sähkönsiirron ja aurinkopaneelien sijainnin osalta.  

Selvitysten tavoitteena on ollut kartoittaa suunnittelualueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit sekä 

huomionarvoinen lajisto, metsälain 10 §:n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt (ns. ETE-alu-

eet), vesilain 2. luvun 11 §:n tarkoittamat arvokkaat pienvedet, luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyypit, 

METSO-kriteerit täyttävät kohteet, arvokkaat geologiset pienmuodostumat sekä luontodirektiivin liit-

teen IV(a) lajien potentiaaliset elinympäristöt. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainitut lajit on käsi-

telty tarkemmin luvun 11.2. alla.  

YVA-menettelyssä on toteutettu seuraavat kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset, jotka toimivat tä-

män arvioinnin merkittävimpinä lähtöaineistoina:  

• Luontotyyppikartoitus 2021 – Kyyjärven Kauniskangas, tuulivoimahankealue (Latvasilmu osk. 

2021a, Liite 7) 

• Sähkölinjan luontoselvitys 2021 – Kyyjärven Kauniskangas, tuulivoimahanke (Latvasilmu osk. 

2021b, Liite 5) 

Suunnittelualue kuuluu eliömaakunnallisessa aluejaotuksessa Pohjois-Hämeen alueeseen, rajau-

tuen kuitenkin monilta osin Keski-Pohjanmaan eliömaakunnalliseen alueeseen (Luomus 2022) 

 

Metsäkasvillisuuden osalta suunnittelualue sijoittuu keskiboreaaliselle Pohjanmaa-Kainuu vyöhyk-

keelle (Hotanen ym. 2018). Alueelle kesällä 2021 tehdyn luontoselvityksen (Latvasilmu osk. 2021b) 

perusteella suunnittelualue on yleisilmeeltään melko tyypillistä Suomenselän suometsämosaiikkia, 

maanpinnan korkeuden ollessa paikoitellen jopa 200 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueen tur-

vemaat on pääsääntöisesti ojitettu ja kuuluvat eriasteisiin turvakankaisiin. Puusto luontoselvityksen 

yhteydessä kartoitetulla alueella on pääosin mäntyvaltaista, kuusi- ja sekapuuvaltaisten metsien 

ollessa vähemmistönä. Valtaosa alueesta on metsätalouskäytössä ja siten todettavissa luonnonti-

laltaan heikentyneeksi. Alueen kasvillisuus koostuu pääosin alueen maantieteelliselle sijainnille tyy-

pillisistä metsä- ja suokasveista. Suunnittelualueen sisälle sijoittuu muutamia vaka- ja virtavesiä, 

jotka tuovat oman leimansa alueeseen. Noin viidenneksen alueesta kattavat turpeennostoalueet 

kaivantoineen. 

4.2.4 Huomionarvoiset luontotyypit 

Alueella havaittiin kolme alueellisesti ja paikallisesti arvokkaiksi luokiteltavaa kohdetta, joihin kuu-

luu suunnittelualueen pohjoisosassa Hirvijokeen laskevan Kylmäkorvenpuro–Vorspakanjoen ja alu-

een etelä-itäosissa Nurmijokeen laskevan Leppäpuron läheisyydessä sijaitsevat metsäkuviot, Vors-

pakanjoen puronvarsimetsät sekä Pärepuusaaren itäpuolinen suokuvio. Näiden pohjalta huomion-

arvoisiksi luontotyypeiksi rajattuina alueina on esitetty Kuva 4-5 mukaisesti Talasjärven laskupuron 

ympäristö sekä Pärepuusaaren itäpuolen luonnontilaisen kaltainen suokuvio heti voimalapaikan T8 

pohjoispuolella.  
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Kuva 4-5. Suunnittelualueelle sijoittuvat alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat luontotyyppikohteet. 

Kylmäkorvenpuro–Vorspakanjoen ja Leppäpuron ympäristön metsäkuviot 

Purojen läheisyydessä esiintyvät luontotyypit ja kasvillisuus poikkeavat selkeästi ympäristöstään 

pois lukien näiden läheisyyteen sijoittuvat tuoreet hakkuualat. Kasvillisuus on monin paikoin selvästi 

edustavampaa purojen varsilla, tai niiden vaikutuspiirissä kuin alueella muutoin ja purojen aikaan-

saaman pienilmaston vaikutus näkyy paikoin erittäin hyvin. Purojen varsilla esiintyy paikoin run-

saslajisia luhtia sekä suursaniaisvaltaisia metsäkuvioita. Vorspakanjoen uoma on selvästi luonnon-

tilaisempi kuin Leppäpuron. Vaikka molempien purojen luonnontilaa on ilmeisesti muokattu, on ky-

seiset pienvesien lähiympäristöt arvioitu luontoarvoiltaan alueellisesti merkittävinä kohteina. 
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Kuva 4-6 Lehtomaista kangasta Leppäpuron rannalla noin 100 m voimalapaikasta 17 metriä yläjuoksun suuntaan. 

Kuva: Latva-silmu osk/ Olli Neulaniemi. 

Vorspakanjoen puronvarsimetsät 

Vorspakanjoen rannoilla esiintyy luonnontilaisen kaltaista purouoman lähiympäristöä, jossa kasvaa 

mm. haapaa selvästi muuta ympäristöä runsaampana. Kohteiden luontotyypit ovat ruoho – ja hei-

näkorpea (RhK) (VU, vaarantunut) ja sitä kosteampaa vastaavaa heinäistä metsäluhtaa (uhanalai-

suutta ei luokiteltu). Lisäksi kohteissa esiintyy sekä kangaskorven (KgK) että mustikkakorven (MK) 

piirteitä. Sekä kangas- että mustikkakorvet on luokiteltu Suomessa erittäin uhanlaisiksi (EN) luon-

totyypeiksi. Kuusikot puron varressa ovat varsin edustavia. Puronvarsimetsissä esiintyvään lajis-

toon kuuluu mm. kuusi, mänty, hieskoivu, harmaaleppä, pihlaja, metsätähti, peltokorte, metsä-

korte, metsä- ja korpi-imarre, pallosara, metsäalvejuuri, kultapiisku, mustikka, vanamo, käenkaali, 

lillukka, ruokohelpi, vehka, luhtasuoputki, terttualpi, rantamatara, luhtavuohennokka, rönsyleinikki, 

viita- ja korpikastikka, myrkkykeiso, leskenlehti, rentukka, suo-orvokki, järviruoko, suo-ohdake, 

vadelma, mesimarja, huopaohdake sekä kurjenjalka. 
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Kuva 4-7 Runsasravinteista luhtaa Vorspakanjoen ympäristössä. Kuva: Latvasilmu osk/ Olli Neulaniemi. 

Pärepuusaaren länsipuolinen suoalue  

Pärepuusaaren länsipuolelle sijoittuu ympäristön ojituksista huolimatta luonnontilaisen kaltaisena 

säilynyt avosuoalue. Suotyyppeinä kohteella ovat rahkaräme (RaR) ja tupasvillaräme (TR). Molem-

mat luontotyypit on luokiteltu koko maassa silmälläpidettäviksi (NT) ja Etelä-Suomen alueella vaa-

rantuneiksi (VU). Reuna-alueet kohdetta ympäröivien ojien läheisyydessä ovat eritasoisia rä-

memuuttumia. Kohteen lajistossa esiintyvät mm. mänty, variksenmarja, vaivaiskoivu, kanerva, tu-

pasvilla, lakka ja suokukka. Suon reuna-alueita kohti siirryttäessä koivu ja sarat yleistyivät gra-

dienttisesti. Pohjois- ja kaakkoisosissa oli paikoin mustikkatyypin (MT) ja mustikkaturvekangastyy-

pin (MtKg) kuvioita.  

 

Alueen tuotantokäyttöön liittyvien kaivantojen seurauksena suokohteen reunoille on paikoin synty-

nyt laajojakin kosteikkoalueita sekä eräänlaisia puustoisen luhdan kaltaisia alueita, missä kuollutta 

puuta oli melko paljon pystyssä. 
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Kuva 4-8 Nimetön suoalue Pärepuusaaren itäpuolella. Kuva: Latvasilmu osk/ Olli Neulaniemi. 

Lisäksi suunnittelualueella sijaitsee muuten luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiksi luo-

kiteltavia, METSO-ohjelman kriteerit täyttäviä kohteita. Kohteet on esitelty lyhyesti alla olevissa 

kappaleissa. Tarkemmat kuvaukset kohteista on kaavaselostuksen liitteenä 6 olevassa luontoselvi-

tyksessä. 

 

1. Talasjärven kaakkoispuolinen metsäkuvio. Kohde on pääosin mustikkatyypin (MT) ja mustikka-

turvekangastyypin (Mtkg) metsää, jossa on pienialaisia mustikkakorpi- ja metsäkortetyylisiä pai-

nanteita (MK/MkK). Alueen arvoa heikentää sen osittainen ojitus. Puusto on kuusivaltaista, paikoin 

tiheää ja eri-ikäistä. Kohteessa esiintyy kuusien lisäksi lehtipuustoa sekä lahopuuta. Puuston nuo-

ruudesta huolimatta kohteessa esiintyvien pienialaisten korpien takia kohde voi soveltua METSO-

kohteeksi. 

 

2. Häkkyrämäen itäpuolinen metsäkuvio. Kuusivaltainen mustikkatyypin (MT) kuvio, jossa korpi-

maisia painanteita. Kohde voi soveltua METSO-kohteeksi.  

 

3. Leppäpuron itä- ja eteläpuolelle sijoittuvat metsäkuviot. Läntisempi kohde on osittain varttu-

neempaa käenkaali–mustikkatyypin kuusikkoa, jossa on kookasta lehti- ja lahopuuta seassa. Kohde 

on osin turvekangasta, ilmentäen turvelehdon (TLh) ja ruohoturvekankaan (Rhtkg) piirteitä. Sam-

mallajisto on paikoin monipuolista vanhan metsän lajistoa. Itäisempi kuvio oli mustikkaturvekan-

gas-puolukkakorpityyppistä (Mtkg/PK) ympäristöä. Kohde voi soveltua vapaaehtoiseen METSO-oh-

jelmaan.  

 

4. Huhtalan metsäkuvio. Luoteisosassa turvekangas- ja puolukkakorpityyppistä (PK) maastoa, 

missä puusto paikoin hyvin tiheää ja korpimaista. Eteläkaakkoisosassa on hieman varttuneempaa 

mustikkatyypin (MT) kuvioita, sekä metsäkortekorpilaikkujakin (MkK). Puron varressa paikoin ruo-

hoturvekangasta (Rhtkg) ja turvelehtoa (TLh). Ojat osittain umpeenkasvaneita ja osin avoimia. 



Ramboll - Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava 

 

  

 

22/159 

Rajauksen sisällä on myös hakkuuaukeita ja nuoria kasvatusmetsiä. Korpisuutensa ja puuston ra-

kenteen puolesta voi soveltua METSO-ohjelmaan. 

 

5. Oravahaudankankaan maastokartoista puuttuvat tervahaudat. Kohteiden kasvillisuus on muuta 

ympäristöä rehevämpää ja lajistossa esiintyy mm. rauhoitettua valkolehdokkia 

4.2.5 Huomionarvoinen kasvilajisto 

Kesän 2021 luontoselvityksen (Latvasilmu osk 2021a) perusteella suunnittelualueelta ei löytynyt 

uhanalaisia tai erityisen harvinaisia putkilokasveja. Kenttä- ja pensaskerroksessa vallitsevien lajien 

monipuolisuus noudatti pääosin alueen karuhkoa yleisilmettä. Alueen pensaskerros oli vaatimatonta 

ja niukkaa, korpipaatsaman ollessa vaateliain pensaskerroksessa esiintyvä laji.  

 

Suunnittelualueelta havaittiin kaksi rauhoitetun valkolehdokin (Platanthera bifolia, LC elinvoimai-

nen) esiintymään. Toinen, noin kymmenen valkolehdokkiyksilön esiintymä sijoittuu Rännisaunan-

korven kahden tervahaudan ympäristöön. Toinen esiintymä sijaitsi ison ojan varressa. (Kuva 4-9) 

Samalta alueelta havaittiin myös maariankämmekkää (Dactylorhiza maculata subsp. maculata, LC 

elinvoimainen). 
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Kuva 4-9. Valkolehdokin esiintymien sijainnit (vihreä kolmio) suunnittelualueella. 

Pohjakerroksessa kasvavista lajeista huomionarvoisin oli metsäliekosammal (Hylocomiadelphus tri-

quetrus, LC elinvoimainen), jota esiintyi etenkin varttuneemmissa tuoreissa metsissä ja luonnonti-

laisen metsän kaltaisilla kuvioilla.  

 

Haitallisista vieraslajeista suunnittelualueella esiintyi komealupiinia (Lupinus polyphyllus) satunnai-

sesti metsäautoteiden varsilla. 

4.2.6 Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueella sijaitsee pieni osa luonnonsuojelualuetta ja alueen läheisyydessä sekä tuulivoi-

mahankkeen vaikutusalueella sijaitsee useita Natura 2000 -verkostoon ja luonnonsuojeluohjelmiin 

kuuluvia alueita. (Kuva 4-12, Kuva 4-12) 
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Natura-alueet 

Suunnittelualueen lähin Natura-alue on Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi (FI0900043, 

SAC/SPA) -alue, joka pääosin rajautuu suunnittelualueen länsi-kaakkoisrajalle sekä vähäisesti si-

joittuu suunnittelualueen kaakkoiskulmaan (Kuva 4-10, Kuva 4-11) 

 

Muista suunnittelualueen lähellä sijaitsevia Natura-alueita ovat Pohjoisneva (FI0800012, SAC), joka 

sijaitsee noin 2,8 kilometrin päässä suunnittelualueen pohjoispuolella, Haukisuo-Härkäsuo-Kukko-

neva (FI0900093, SAC/SPA), joka sijaitsee noin 3,5 kilometri päässä suunnittelualueen eteläpuo-

lella ja Mäntykangas (FI0800100, SAC), joka sijaitsee noin 8 kilometriä suunnittelualueen lounais-

puolella. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat Natura 2000 -verkoston alueet on esitetty seu-

raavassa kartassa ja lueteltu taulukossa (Kuva 4-10, Taulukko 1).  

 

 

Kuva 4-10 Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat Natura 2000-verkoston kohteet. 
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Kuva 4-11. Saarisuo - Valleussuo - Löytösuo - Hirvilampi -Natura-alueen sijoittuminen suunnittelualueelle. 

Taulukko 1 Suunnittelualueesta 20 km:n etäisyydellä sijaitsevat Natura 2000 -verkoston alueet. 

Alue Tunnus Suojeluperuste 

Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hir-
vilampi 

FI0900043 Natura 2000 

Pohjoisneva FI0800012 Natura 2000 

Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva FI0900093 Natura 2000 

Mäntykangas FI0800100 Natura 2000 

Peuralamminneva FI0900031 Natura 2000 
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Muut luonnonsuojelualueet 

Suunnittelualueen kaakkoisosassa sijaitsee pieni osa valtion luonnonsuojelualuetta Saarisuon-Val-

leussuon soidensuojelualue. (Kuva 4-12). Tämän lisäsi suunnittelualueen läheisyyteen ja tuulivoi-

mahankkeen vaikutusalueelle sijoittuu useampia valtion ja yksityisten maanomistajien omistamia 

luonnonsuojelualueita sekä suojeluohjelma-alueita. Luonnonsuojelualueet sekä luonnonsuojeluoh-

jelma-alueet painottuvat pääasiassa suunnittelualueen eteläpuolelle Saarisuon ja Valleussuon alu-

eille sekä noin 2–5 kilometrin päähän suunnittelualueen luoteispuolelle Pohjoisnevan ja Valkeisne-

van alueille. Lisäksi suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Koskiensuojelulailla suojellulle va-

luma-alueelle Saarijärven reitti Leuhunkosken yläpuolella. Suunnittelualueen läheisyydessä sijait-

sevat luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelma-alueet on esitetty seuraavassa kartassa ja 

lueteltu taulukossa (Kuva 4-12 Taulukko 2). 

 

 

Kuva 4-12 Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat luonnonsuojelu- ja luonnonsuojeluohjelma-alueet. 



Ramboll - Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava 

 

  

 

27/159 

Taulukko 2 Suunnittelualueesta 20 km:n etäisyydellä sijaitsevat luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelma-

alueet sekä arvokkaat geologiset muodostumat. 

Alue Tunnus Suojeluperuste 

Torisaaren luonnonsuojelualue YSA091852 Yksityismaiden suojelualue 

Hirvilammen luonnonsuojelu-
alue 

YSA206786 Yksityismaiden suojelualueet 

Valleussuo-Löytösuo SSO090250 Soidensuojeluohjelma 

Mäkelän suo YSA097378 Yksityismaiden suojelualueet 

Saarisuon-Valleussuon soiden-
suojelualue 

SSA090040 Valtion maiden suojelualueet 

Sekinkytö YSA246344 Yksityismaiden suojelualueet 

Leppälän luonnonsuojelualue YSA204025 Yksityismaiden suojelualueet 

Koivikonnevan eli Valkeisnevan 
ojitusrauhoitusalue 

SSO090255 Soidensuojeluohjelma 

Valkeisnevan soidensuojelualue SSA090042 Valtion maiden suojelualueet 

Laitilankankaan luonnonsuoje-
lualue  

YSA202976 Yksityismaiden suojelualueet 

Laitila II luonnonsuojelualue YSA241447 Yksityismaiden suojelualueet 

SaunaAhon luonnonsuojelualue YSA206336 Yksityismaiden suojelualueet 

Pohjoisnevan-Haapinevan soi-
densuojelualue 

SSA100049 Valtion maiden suojelualueet 

Pohjoisneva-Haapineva SSO100309 Soidensuojeluohjelma 

Saarijärven reitti Leuhunkosken 
yläpuolella 

MUU090022 Suojellut valuma-alueet 

Huumarkankaan dyynit  TUU-09-031 
Arvokkaat tuuli- ja rantaker-

rostumat 

Teerijärven kumpumoreenialue MOR-Y09-055 
Arvokkaat moreenimuodostu-

mat 

4.3 Linnusto 

Suunnittelualueen kautta tapahtuvaa muuttoa sekä alueen pesimälinnustoa on selvitetty kattavasti 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä. YVA-menettelyn yh-

teydessä alueen linnustoa on kartoitettu vuodesta 2019 lähtien. YVA-menettelyyn liittyen on laa-

dittu seuraavat arvioinnin lähtöaineistona käytetyt linnustoselvitykset, jotka toimivat myös tausta-

aineistona osayleiskaavan laadinnassa: 

• Kyyjärven Leppinevan tuulivoimapuiston pöllöselvitys 2019 (Ahlman Group Oy 2019, Liite 

12)  

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2020 (Ahlman 

Group Oy 2020a, Liite 13) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2020 (Ahlman 

Group Oy 2020b, Liite 14) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2020 (Ahlman 

Group Oy 2020c, Liite 15) 
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• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2021 (Ahlman 

Group Oy 2021a, Liite 16) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2021 (Ahlman Group 

Oy 2021b, Liite 17) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2020 – Ei jul-

kinen, raportti vain viranomaiskäyttöön (Ahlman Group Oy 2020d, Liite 15) 

• Kyyjärven Kauniskankaan päiväpetolintujen syysseuranta 2020 – Ei julkinen, raportti vain 

viranomaiskäyttöön (Ahlman Group Oy 2020e, Liite 19) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen talviseuranta 2020–2021 – 

Ei julkinen, raportti vain viranomaiskäyttöön (Ahlman Group Oy 2021c, Liite 20) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevät- ja kesäseuranta 2021 

– Ei julkinen, raportti vain viranomaiskäyttöön (Ahlman Group Oy 2021d, Liite 21) 

• Kauniskankaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2021 (Ahlman Group Oy 2021e) 

• Kauniskankaan tuulipuiston lintujen törmäysmallinnus: muuttolinnut ja maakotka (AFRY Oy 

2022) 

Pesimälinnusto 

Suunnittelualueen pesimälinnustoa on kartoitettu vuosina 2019–2021 pöllö-, metsäkanalintu- sekä 

pesimälinnustoselvityksillä. Varhaisimmat selvitykset on kohdennettu alkuperäisen suunnittelu-

aluerajauksen mukaisesti ja näitä selvityksiä on tarvittaessa täydennetty erillisillä, koko suunnitte-

lualueen kattavilla linnustoselvityksillä. Pesimälinnustoselvitystä varten suunnittelualueelle toteu-

tettiin 19 sovellettua kartoituslaskentaa, joista viisi toteutettiin vuoden 2021 metsojen soidin-paik-

kaselvityksen yhteydessä (Ahlman 2021a), kuudes liito-oravaselvityksen aikana (Ahlman 2021f), 

kaksi viitasammakkoselvityksen ohessa (Ahlman 2021g), kaksi pistelaskentojen aikana ja kaksi 

linjalaskentojen yhteydessä. Varsinaisia linjalaskentoja toteutettiin kaksi, linjojen pituuden ollessa 

6,3 ja 4,5 kilometriä. Pesimälinnustoselvityksen käyntien yhteenveto on esitetty alla olevassa  

 

Pvm. Toimija 
Sovellettu 

kartoituslaskenta 

Linja-

laskenta 

Piste-

laskenta 

Vesilintu-

laskenta 

12.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

14.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

16.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

23.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

27.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

29.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

30.4.2021 Ahlman Group Oy x - - x 

1.5.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

8.5.2021 Ahlman Group Oy x - - x 

10.5.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

18.5.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

26.5.2021 Ahlman Group Oy x - - x 
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30.5.2021 Ahlman Group Oy x - x - 

31.5.2021 Ahlman Group Oy x - x - 

4.6.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

5.6.2021 Ahlman Group Oy x x - - 

9.6.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

14.6.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

17.6.2021 Ahlman Group Oy x x - - 

 

Pesimälinnustoselvityksissä pääpaino oli uhanalaisissa, EU:n lintudirektiivin liitteen I-lajeissa sekä 

Suomen erityisvastuulajeissa. Soveltavissa kartoituslaskennoissa maastotyöt tehtiin aamuisin noin 

klo 3–11 välisenä aikana. Pareiksi tulkittiin laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty koiras, varoit-

televa naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Merkittävien lajien reviirit merkittiin 

kartalle maastossa ja sijainti varmistettiin GPS-vastaanottimen avulla. 

 

Pistelaskennat tehtiin 30.–31.5. suunnittelualueella yhteensä 18 paikalta (Kuva 4-13). Pistelasken-

nassa tarkastetut alueet valittiin siten, että ne antavat mahdollisimman hyvän yleiskuvan suunnit-

telualueella esiintyvästä pesimälinnustosta. Tarkkailua suoritettiin kullakin kohteella 5 minuutin 

ajan ja kyseisenä aikana havaitut lintuyksilöt merkittiin ylös.  

 

Linjalaskennoissa selvitettävillä linjoilla pyrittiin kattamaan pinta-alallisesti mahdollisimman laaja 

osuus suunnittelualueesta. Linjat sijoittuivat suunnittelualueen keskivaiheille Leppinevan ja Päre-

puusaaren ympäristön turvetuotantoalueelle sekä suunnittelualueen kaakkoisosiin Kylkinevan ym-

päristöön (Kuva 4-13). Laskennat suoritettiin aikaisin aamulla klo 4–10. Linjalaskentamenetelmällä 

pystytään lajien määrityksen ohella arvioimaan suuntaa antavasti alueen lintutiheys. Sekä piste- 

että linjalaskennassa menetelmiin liittyy kuitenkin tiettyjä epävarmuuksia, ja määritettyihin yksilö-

tiheyksiin tulee tämän vuoksi suhtautua suuntaa antavina. 

 

Vesilintulaskennat toteutettiin 30.4., 8.5. ja 26.5. Talasjärvellä, Kylkilammella ja Alisenlammella. 

Lisäksi vesilintuja koskevaa aineistoa kerättiin muiden selvityskäyntien yhteydessä. Pesiviksi pa-

reiksi tulkittavat havainnot määriteltiin lajeista tai lajiryhmistä riippuen Mikkola-Roosin & Niikkosen 

(2005) mukaisesti 
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Kuva 4-13. Linja- ja pistelaskentakohteiden sijoittuminen suunnittelualueella. Oranssi viiva kuvaa linjalasken-

nassa käytettyä reittiä, punainen pallo pistelaskennan kohdetta. Kuva: Ahlman Group 2021. 

Pesimälinnustoselvityksen perusteella havaittu parimäärä suunnittelualueella oli 134,24 paria ne-

liökilometriä kohden, mikä on tavanomaisen pieni lukema voimakkaasti käsitellyillä, karuilla met-

sätalousalueilla. Runsaimpina lajeina suunnittelualueella olivat pajulintu (52,49 paria/km2), peippo 

(31,17 paria/km2) sekä metsäkirvinen (6,93 paria/km2). Yhdessä nämä kolme lajia muodostivat 

67 prosenttia kokonaisparimäärästä. Muita yleisinä esiintyviä lajeja olivat laulurastas, talitiainen, 

punakylkirastas sekä punarinta. Valtaosa alueella pesivistä lajeista on tavanomaisia, eikä erityisiä 

reviirikeskittymiäselvityksen perusteella havaittu. Alueella pesiviksi lajeiksi määriteltiin kaikkiaan 

60 lajia, joista 26 suojelullisesti huomionarvoisia. Huomionarvoiset lajit on esitetty alla (Taulukko 

3). 

Taulukko 3. Suunnittelualueella vuonna 2021 pesineet huomionarvoiset lintulajit, suojelullinen status sekä uhan-

alaisuusluokitus (Hyvärinen ym. 2019). Uhanlaisuusluokituksessa käytetyt lyhenteet LC = elinvoimainen, NT = 

silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen ja RT = alueellisesti uhanalainen. 

Laji Parimäärä 
Lintudirektiivin 

I-liitteen laji  

Suomen erityis-

vastuulaji (EVA) 

Uhan-

alaisuus 

Laulujoutsen  

Cygnus cygnus 
2 x  LC 

Metsähanhi  

Anser fabalis 
1  x VU 

Haapana 

Anas penelope 
2   VU 

Tavi  

Anas crecca 
2  x VU 

Telkkä  

Bucephala clangula 
7  x LC 
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Pyy  

Tetrastes bonasia (ent. 

Bonasa bonasia) 

1 x  VU 

Teeri  

Lyrurus tetrix (ent. 

Tetrao tetrix) 

1 x x LC 

Metso  

Tetrao urogallus 
3 x x LC 

Kurki 

Grus grus 
1 x  LC 

Pikkutylli 

Charadrius dubius 
1   NT 

Valkoviklo 

Tringa nebularia 
2  x NT 

Liro 

Tringa glareola 
1 x x NT 

Taivaanvuohi 

Gallinago gallinago 
2   NT 

Harmaapäätikka 

Picus canus 
1 x  LC 

Västäräkki 

Motacilla alba 
3   NT 

Leppälintu 

Phoenicurus 

phoenicurus 

2  x LC 

Ruokokerttunen 

Acrocephalus 

schoenobaenustöyhtö 

5   NT 

Töyhtötiainen 

Lophophanes cristatus 
2   VU 

Hömötiainen 

Poecile montanus 
6   EN 

Pikkulepinläinen 

Lanius collurio 
1 x  LC 

Närhi 

Garrulus glandarius 
3   NT 

Järripeippo 

Fringilla montifringilla 
3   NT 

Viherpeippo 

Chloris chloris 
1   EN 

Isokäpylintu 

Loxia pytyopsittacus 
2  x LC 

Pohjansirkku 

Schoeniclus rusticus 
1   NT, RT 

Pajusirkku 

Schoeniclus schoeniclus 
3   VU 

 

Pesimälinnustoselvityksen perusteella suunnittelualueelta pystyttiin rajaamaan kaksi linnustollisesti 

arvokkaaksi tulkittavaa kohdetta, Talasjärvi ja Alisenlampi, joista molemmilla esiintyi huomionar-

voista lajistoa. Erityisen merkittäväksi tulkittiin Alisenlampi, jossa pesi muun muassa vaarantuneet 

metsähanhi ja haapana, sekä suuri joukko muuta vaateliasta ja huomionarvoista kosteikkolajistoa. 

Muilta osin tavattuja lajeja voidaan pitää tavanomaisina ja havaittuja parimääriä melko vähäisinä 

ja vastaaville alueille tyypillisinä.  
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Kuva 4-14. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston YVA-menettelyn yhteydessä pesimälinnustoltaan arvok-

kaaksi tulkitut kohteet (punainen vinorasterointi) suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. VE1 on osayleiskaavan 

mukainen hankkeen toteutusvaihtoehto. 

Metsäkanalintuja kartoitettiin suunnittelualueelta vuosina 2020 ja 2021 toteutetuilla soidinpaikka-

selvityksillä (Ahlman Group Oy 2020c ja 2021a). Vuoden 2021 inventoinnilla täydennettiin aikai-

sempaa selvitystä itäpuolisten alueiden sisällyttämisellä selvitysalueeseen suunnittelualueen laa-

jennuttua suunnittelun edetessä. Maastokäynnit alueelle tehtiin vuonna 2020 lauhan talven vuoksi 

jo 18.–19.3. sekä soitimen huippuaikaan ajoittunut varmistuskäynti 26.4.; vuoden 2021 maasto-

käynnit olivat 12.4., 14.4., 16.4., 23.4. ja 27.4. Kaikilla kartoituskerroilla inventoinnit aloitettiin 

aamuyöstä ja niitä jatkettiin iltapäivään. Inventoinnit toteutettiin hyvällä säällä, jolloin tuuli on ollut 

riittävän tyyni yksilöiden havaitsemiseksi soitimen huippuaikana. Käynnit ajoitettiin siten, että 

räntä- tai lumisateet eivät olleet peittäneet jälkiä. Maastokäynnit kohdennettiin yhtenäisille, yli 

kymmenen hehtaarin laajuisille metsäalueille, vanhoille luonnontilaisille havumetsäalueille, joissa 

oli maastoeroja ja harva puustorakenne, rämeitä ympäröiville metsäalueille sekä yli 30-vuotialle, 

ensiharventamattomille männiköille.   

 

Havainnoista kirjattiin ylös suorien näköhavaintojen ohella kävely- ja muut jäljet, siipien vetämis-

jäljet hangella, hakomismännyt ja ruokailupuut, jätökset, päiväreviirit sekä varsinaiset soidinpaikat. 

Havainnot metsäkanalinnuista suunnittelualueelta on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 4-15).  
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Kuva 4-15. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä suunnittelualueelta vuo-

sien 2020 ja 2021 selvityksissä tehdyt havainnot metsäkanalinnuista. Hankevaihtoehto VE1 on osayleiskaavan 

mukainen toteutusvaihtoehto. 

Vuoden 2020 selvityksen maastokäynneillä metsoihin liittyviä havaintoja tehtiin ainoastaan Isokan-

kaan alueelta, josta havaittiin kaksi kukkoa ja yksi koppelo. Yksittäinen kukko havaittiin Leppinevan 

itäpäädystä. Havaintojen sekä maaston ominaispiirteiden perusteella arvioitiin mahdolliseksi, että 

Isokankaalla saattaisi olla soidinkeskus. Myöhemmin alueelle tehdyn tarkastuskäynnin aikana ei 

alueelta ei kuitenkaan havaittu soidinta. Vuoden 2021 maastoinventoinneissa metsoihin liittyviä 

jälki- ja jätöshavaintoja tehtiin eniten alueen itäosasta, Kylkikankaan kaakkoispuolelta. Erillisiä ha-

vaintoja olivat Alisenlammen lounaispuolen muutama jätös sekä Talasjärven kaakkoispuolen kaksi 

koppeloa. Suunnittelualueen kaakkoisosasta tervahaudan läheltä varmistetiin soidinpaikka, joka si-

jaitsee osittain ojitetun rämeen puolella. Paikalla oli parhaimmillaan soidintamassa neljä kukkoa ja 

kolme koppeloa.  

 

Tulosten perusteella suunnittelualueella sijaitsee yksi soidinpaikka, jota lähialueella elävät metsot 

käyttävät. Kyseistä Kylkikankaan koillispuolista aluetta lukuun ottamatta alueelta ei havaittu muita 

soidinkeskuksia. Isokankaan vuoden 2020 mahdollista soidinkeskusta ei myöhempien käyntien pe-

rusteella pystytty varmistamaan, mutta hakomispuiden vuoksi kohteen voidaan kuitenkin arvioida 

olevan alueen metsopopulaation käytössä. 

 

Muista metsäkanalinnuista suunnittelualueelta havaittiin vuoden 2020 selvityksessä runsaasti avoi-

milla turvetuotantoalueilla soidintavia teeriä. Teeriyksilöitä laskettiin alueella olevan 45–50, minkä 

perusteella teerikanta alueella arvioitiin varsin vahvaksi. Yksi viheltelevä koiraspyy havaittiin Kes-

kisenkankaan tienoilta voimajohtoaukean läheisyydestä. Isokankaan ja Oravahautakankaan väli-

sellä alueella tehtiin havainto soidintavasta riekosta 26.4. Riekko on viime vuosina erittäin voimak-

kaasti taantunut laji, joka on uusimmassa uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu vaarantuneeksi 
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(VU). Lisäksi riekko on määritelty alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi. On mahdollista, että Valleus-

suolla ja sen välittömässä läheisyydessä saattaa olla vielä riekon elinvoimainen pesimäkanta.   

 

Vuoden 2021 selvityksessä metsäkanalinnuista aiemmin mainittujen metsojen lisäksi havaittiin vain 

yksi kuuden yksilön parvi soitimella olevia teeriä Nurmijoen pelloilla alueen itäpuolella.  

Muuttolinnusto 

Suunnittelualue sijoittuu sekä linnuston kevät- että syysmuuton päämuuttoreittien alueelle (Kuva 

4-16). Keväällä päämuutto suuntautuu alueella lähes etelä-pohjoissuuntaisesti, syksyn muuttolinja 

kulkee hieman viistommin koillisesta lounaan suuntaan.  

 

 

Kuva 4-16. Linnuston päämuuttoreitit Suomessa kevät- ja syysmuuton aikana. Suunnittelualueen sijainti merkitty 

karttaan vihreänä pisteenä. 

Suunnittelualueelle on tehty linnuston kevät- ja syysmuuton seurantaa vuonna 2020 Ahlman Grou-

pin toimesta. Kevätmuutonseurantaa tehtiin vuonna 2020 kymmenenä päivänä yhteensä 63 tuntia 

24.3. ja 12.5. välisenä aikana. Syysmuutonseurantaa tehtiin vastaavasti yhdeksänä päivänä yh-

teensä 63 tunnin ajan 27.8. ja 23.10 välillä. Seurannoissa käytetty havainnointipiste oli Leppinevan 

turvetuotantoalueella Oravahautakankaan pohjoispuolella paikalta, josta on hyvä näkyvyys erityi-

sesti itään ja luoteeseen.  

 

Kevätmuutonseurannan yhteydessä havainnoitiin yhteensä 9 202 lentoa, joista valtaosa peippoja, 

harmaahanhia, kurkia, urpiaisia, räkättirastaita ja vihervarpusia. Em. kuusi lajia muodostivat yh-

teensä 73 % havaituista kokonaislentomääristä. Yhteensä havaittuja lajeja oli 71, mikä itsessään 

on melko tavanomainen lajimäärä. Kookkaita lintuja (joutsenet, kahlaajat, päiväpetolinnut) havait-

tiin seurannassa varsin vähän, erityisesti päiväpetolintumäärät olivat pääosin pieniä. Tuntia kohden 

kirjattuja lentoja oli keskimäärin 146, mikä on Keski-Suomessa sisämaassa varsin korkea lukema 

kevätmuuton ajalle.  
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Syysmuutonseurannassa havaittiin yhteensä 15 922 selvitysalueen ylittävää lentoa. Määrää voi pi-

tää sisämaassa syysmuuton aikana tavanomaisena tai jopa hieman pienenä. Eniten havaittiin rä-

kättirastaita, kurkia, peippoja, järripeippoja, urpiaisia sekä tarkemmin määrittelemätöntä peippo-

lajia, jotka muodostivat 83 % kaikista havainnoista. Kookkaita lintuja havaittiin jälleen seurannan 

aikana vähän tai korkeintaan kohtalaisesti; valtaosa havaituista kookkaista linnuista oli kurkia. Kur-

kien syysmuuttoa pystyttiin vuonna 2020 kuitenkin seuraamaan kahdessa kohteessa sekä suunnit-

telualueella että Karstulassa Humpin Iso-Korppiselta noin 25 kilometriä suunnittelualueen itä-kaak-

koispuolelta. Karstulassa havaittiin kurkipäivänä (kurkien päämuuttopäivään ajoittuva seuranta) yli 

20 000 muuttajaa, kun suunnittelualueelta tehty havaintomäärä samaan aikaan oli 2 325 kurkea. 

Kyyjärven länsiosa sijaitsee kuitenkin alueella, joka osuu toisinaan kurkien päämuuttoreitin varrelle, 

vaikka vuoden 2020 seurannassa pääjoukko ei alueen kautta liikkunutkaan. 

 

Sekä syys- että kevätmuuton aikana tarkasteltiin alueen ylittävin lintujen lentokorkeutta. Tarkas-

telun perusteella valtaosa linnuista ylittää alueen joko lapoihin törmäämisen kannalta merkittävän 

riskikorkeuden ylä- tai alapuolelta. Seurannan tulosten perusteella hankkeessa laadittiin lisäksi tör-

mäysmallinnus, jossa arvioitiin tuulivoimapuiston muuttolinnustolle aiheuttamaa törmäysriskiä la-

jiryhmittäin. Törmäysmallinnuksen loppuraportti on esitetty liitteenä 18 (vain viranomaiskäyttöön). 

4.3.2 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit ja muu huomionarvoinen eläimistö 

Alueella on toteutettu Kauniskankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä seuraavat 

direktiivilajien esiintymistä koskevat selvitykset, jotka toimivat tämän arvioinnin pääasiallisina läh-

tötietoina: 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2021 (Ahlman Group Oy 2021f, 

Liite 6) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston 110 kV voimajohdon liito-oravaselvitys 2021 

(Ahlman Group Oy 2021g, Liite 7) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2021 (Ahlman Group Oy 

2021h, Liite 8) 

• Lepakkoselvitys Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankealueella (Latvasilmu osk. 2021b, 

Liite 9) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston nisäkkäiden lumijälkilaskennat 2021 (Ahlman 

Group Oy 2020f, Liite 10) 

 

Arviointityössä tarkasteltiin hankkeen toteutumisen vaikutuksia alueen lajistoon kokonaisuutena ja 

huomionarvoisten lajien esiintymispaikkoihin kohdetasolla. Vaikutusten merkittävyyden arvioin-

nissa huomioitiin lajien esiintymisen yleisyys paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. 

Liito-orava 

Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuihin lajeihin, 

joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 

§:n mukaisesti kielletty. Liito-orava elää Suomessa esiintymisalueensa länsireunalla. Vuonna 2006 

laaditun selvityksen mukaan liito-oravan silloinen kanta Suomessa oli n. 143 000 naarasta ja levin-

neisyyden painopiste on eteläisessä osassa maata (Hanski 2006). Kannan koon arviota on jälkikä-

teen kuitenkin kritisoitu. Uusimmassa valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on 

luokiteltu vaarantuneeksi (VU) ja kannan on arvioitu olevan edelleen taantumassa (Hyvärinen ym. 

2019).  

 

Liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joissa on riittävästi lehtipuita ravintokoh-

teiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Liito-orava voi myös elää nuoremmassa metsässä, jos metsäkuvio 

on saanut kehittyä ilman liiallista lehtipuiden perkausta. Yleensä kuitenkin edellytyksenä on, että 

varttuneempaa metsää kasvaa alle sadan metrin päässä. Luontaisessa elinympäristössä kasvaa 
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järeitä haapoja sekä kuusia, leppää ja koivua. Tyypillinen liito-oravan asuttaman metsän puusto on 

vaihtelevan ikäistä ja puusto muodostaa useita latvuskerroksia. Liito-oravan reviirit ovat usein kal-

lioiden juurilla, pienvesien varsilla ja rinteissä. Vanhojen sekametsien puuttuessa liito-orava suosii 

peltojen reunametsiä, vesistöjen rantametsiä ja pihametsiä. Liito-orava ei karta avointen alueiden 

kuten hakkuuaukioiden, peltojen tai asutuksen reunaosia. Pesäpuu voi olla metsän reunassa tai 

jopa aukean puolella. Liito-orava voi viihtyä myös asutuksen lomassa ja kaupungeissa, mikäli sinne 

on jätetty varttuneita kuusisekametsiä. Liito-oravan pääravintopuut ovat haapa ja leppä, mutta 

myös koivu ja raita kelpaavat ravinnoksi. 

 

Liito-orava pesii mielellään haapaan tehdyssä tikankolossa, kuuseen tehdyssä oravan risupesässä 

tai pöntössä. Liito-oravalla on vuoden mittaan käytössään useita pesiä, keskimäärin liito-orava 

käyttää 5–8 eri pesää. Urokset vaihtavat pesiä noin kolmen viikon välein, naaraat vähän harvem-

min. Poikasten aikana naaraat ovat suurimman osan ajasta poikasten kanssa samassa pesässä. 

 

Elinpiirillä tarkoitetaan sitä aluetta, jolla eläin elää; liikkuu, ruokailee, pesii ja lisääntyy. Reviiri on 

eläimen puolustama alue, jossa pesiminen ja ruokailu pääosin tapahtuu. Aikuisen liito-oravanaaraan 

elinpiiri eli alue, jolla eläin liikkuu, ruokailee, pesii ja lisääntyy, on yleensä alle 10 hehtaaria. Koi-

raalla elinpiiri laajuus on keskimäärin 60 hehtaaria. Koko elinpiiri ei ole tasaisesti käytössä, vaan se 

voi koostua alueista, joita liito-orava ei juurikaan käytä, sekä ydinalueista, joilla se oleskelee suu-

rimman osan ajastaan. Pienehköjä ydinalueita on elinpiirillä tyypillisesti useita, ja ne sijaitsevat eri 

puolella elinpiiriä. Yhteensä ydinalueet käsittävät noin 10 % koko elinpiiristä. Liito-orava on paik-

kauskollinen ja elää koko ikänsä samalla elinympäristöllä. 

 

Suunnittelualue ja Kyyjärven seutu sijoittuu liito-oravan (Pteromys volans) levinneisyysalueelle. 

Alueen länsilaidalla on Lajitietokeskuksen ylläpitämän Laji.fi-palvelun perusteella tunnettu havainto 

lajin esiintymisestä vuodelta 2005.  

 

Suunnittelualueelle sekä suunnitellulle voimajohtoreitille toteutettiin keväällä 2021 liito-oravaselvi-

tys (Ahlman Group Oy 2021f ja 2021g). Maastokäynnit kohdennettiin alustavan kartta- ja ilmaku-

vatarkastelun perusteella potentiaalisiksi arvioiduille alueille. Liito-orava on yöeläin, jota harvoin 

näkee päiväaikaan ja tämän vuoksi liito-oravan esiintymistä selvitetään etsimällä lajin ulostepapa-

noita. Soveltuvaksi arvioituja alueita kierrettiin läpi 29.4., 1.5., 10.5. ja 18.5 (suunnittelualue) sekä 

25.5. ja 27.5. (voimajohtoreitti). Maastokäyntien ajankohtana lumet olivat sulaneet riittävästi pa-

panoiden löytämisen helpottamiseksi ja olosuhteet jätöksien löytämiseen olivat erinomaiset. Poten-

tiaalisiksi arvioiduilta alueilta tutkittiin järeähköjen puiden tyvet. Erityisesti huomiota kiinnitettiin 

kuusten, koivujen, leppien, raitojen ja haapojen ympäristöön. 

 

Suunnittelualueelta löydettiin yksi uusi ja asuttu reviiri alueen itäosasta Nurmijoen varrelta. Joki-

varressa kasvaa runsaasti järeitä haapoja sekä kuusia, jotka tarjoavat lajille soveliasta elinympä-

ristöä. Papanahavaintoja tehtiin noin 400 metrin matkalta ojan molemmin puolin yhteensä 37 puun 

tyveltä. Selvityksen perusteella havaittu ydinreviiri on hyvin kapea, sillä lajille sovelias elinympä-

ristö rajautuu jokivarren välittömään läheisyyteen. Ydinreviirin lisäksi jokivarresta pystyttiin rajaa-

maan havaintojen perusteella hieman laajempi reviirialue, joka on tärkeä osa lajin suojelun turvaa-

miseksi. (Kuva 4-17) 
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Kuva 4-17. Suunnittelualueelle sijoittuva liito-oravan elinympäristö. Kuvassa rajattu liito-oravan ydinalue (punai-

nen sekä lajin suojelun kannalta merkityksellinen reviirialue (magenta). Lisäksi kartalla on esitetty liito-oravan 

liikkumiseen soveltuvat todennäköisimmät puustoiset kulkuyhteydet (vihreä). 

Viitasammakko 

Viitasammakko (Rana arvalis) on liito-oravan tavoin koko maassa rauhoitettu ja se mainitaan EU:n 

luontodirektiivin liitteessä IV(a). Luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen lisääntymis- ja levähdyspaik-

kojen hävittämis- ja heikentämiskielto koskee näin ollen myös viitasammakkoa. Viitasammakko ei 

ole Suomessa uhanalaiseksi luokiteltu laji (Hyvärinen ym. 2019). 

 

Viitasammakko muistuttaa paljon tavallista ruskosammakkoa (R. temporaria), ollen kuitenkin täy-

sikasvuista ruskosammakkoa hiukan pienempi. Lajit voidaan erottaa toisistaan kuonon mallista ja 

sisimmän takavarpaan kyhmystä. Parhaiten lajit ovat erotettavissa toisistaan koiraiden kutuäänte-

lystä. Viitasammakon pulputtava kutuääntely on helposti tunnistettavissa. Lajin kutu alkaa etelässä 

huhti-toukokuun vaihteessa, jolloin sammakot kokoontuvat suurina joukkoina kutualueille. Kutu on 

vilkkaimmillaan öisin. Kutumenot kestävät useita vuorokausia, ja niiden lopuksi naaras laskee 500–

2000 munaa muutamana klönttinä, jotka painuvat pohjaan ja jäävät sinne. (Jokinen 2012) 
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Viitasammakkoa esiintyy miltei koko Suomessa Metsä-Lappiin asti. Sen tapaa varmimmin meren-

lahtien ja järvien rantamilta, räme- ja aapasoilta sekä joskus myös soistuneilta metsämailta. Toi-

saalta se kutee myös merialueemme tulvalampareissa ja murtovesilahdissa. Se voi myös talvehtia 

murtovedessä. Viitasammakko kutee monesti samoissa vesissä kuin sammakkokin; ei kuitenkaan 

matalissa, helposti kuivuvissa ojissa ja allikoissa. Viitasammakot ovat varsin paikkauskollisia, ei-

vätkä ne lähde kauaksi kutuveden läheisyydestä. Laji on pääasiassa hämäräaktiivinen, mutta voi 

kostealla säällä liikkua myös päiväsaikaan. (Jokinen 2012) 

 

Viitasammakoiden on havaittu talvehtivan pääasiassa maahan kaivautuneena (Ruuth 2017).  Muita 

tyypillisiä talvehtimispaikkoja ovat hitaasti virtaavat joet ja purot, joiden vesikasvillisuuden seasta 

viitasammakoita on löydetty alle puolen metrin syvyydestä. Viitasammakot pystyvät tarvittaessa 

kylmähorroksen aikana jäiden paksuuntuessa hakeutumaan syvemmälle veteen. (Jokinen 2012) 

 

Suunnittelualueelle toteutetun viitasammakkoselvityksen (Ahlman Group Oy 2021h) maastotyöt 

tehtiin 30.4. ja 8.5., jolloin lajin soidinkauden alueella tiedettiin varmuudella olevan käynnissä. 

Viitasammakoiden soidinkausi alkoi vuonna 2021 monin paikoin poikkeuksellisen varhain huhti-

kuussa lämpöaallon seurauksena, mutta sitä seurannut pohjoistuulien jakso pysäytti soitimen mo-

nin paikoin erityisesti yöpakkasten vuoksi. Tarkkailu aloitettiin molemmilla käyntikerroilla kello 8.30 

jatkaen pitkälle iltapäivän puolelle, jolloin ilma oli lämmennyt riittävästi. Kartoitusolosuhteet olivat 

erinomaiset, sillä tuuli oli riittävän tyyni hyvän kuuluvuuden turvaamiseksi. Tarkoituksena oli ha-

vaita ja paikallistaa mahdolliset lisääntymispaikat sekä arvioida alueella esiintyvien viitasammakoi-

den yksilömäärää mahdollisimman tarkasti. Kaikki suunnittelualueella tunnistetut potentiaaliset 

kohteet kierrettiin maastokäynneillä läpi vähintään kahdesti siten, että kohteiden läheisyyteen py-

sähdeltiin useiden minuuttien ajaksi kuuntelemaan soidinääntelyä. Tarkastettuja paikkoja olivat 

muun muassa Talasjärvi, Kylkilampi, Alisenlampi, Pahkasuon kaivetut lampareet, Isokankaan lou-

naispuolen luonnontilainen suo sekä useat suunnittelualueella havaitut kausikosteat painanteet. Ta-

lasjärvi ja Alisenlampi inventoitiin myös suunnittelualueen ulkopuolisilta osilta.  

 

Viitasammakoihin liittyviä havaintoja tehtiin suunnittelualueen eteläosassa Pahkasuolla turvetuo-

tantoon kaivetuista, nykyisellään osin umpeen kasvaneista vesialtaista. Altaista eteläisimmällä ha-

vaittiin soitimella vähintään kolme viitasammakkoyksilöä (Kuva 4-18). Kohde on viitasammakon 

elinympäristöksi soveltuvaa kosteikkoa ja tehtyjen havaintojen perusteella tulkittavissa luonnon-

suojelulain 49 §:n tarkoittamaksi lisääntymis- ja levähdyspaikaksi.  
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Kuva 4-18. Suunnittelualueen eteläosissa Pahkasuolla sijaitseva viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka 

Lepakot 

Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia, joista yleisimpiä ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesi-

siippa (Myotis daubentonii), viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (Myotis brandtii) ja kor-

vayökkö (Plecotus auritus). Suomessa esiintyvät lepakkolajit on lueteltu EU:n luontodirektiivin 

(92/43/EEC) liitteessä IV(a). Lajit ovat siten suojeltuja luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n no-

jalla. Lain mukaan lajien tappaminen, pyydystäminen ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä. Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuo-

jelusopimukseen (EUROBATS, 1991). Sopimus velvoittaa huolehtimaan lepakoiden suojelusta lain-

säädännön kautta ja säilyttämään ja suojelemaan lepakoille merkittäviä ruokailualueita. Lisäksi le-

pakot ovat rauhoitettuja luonnonsuojelulain 6. luvun yleisten rauhoitussäännösten (§ 37, 38, 39) 

mukaan.  

Hämäräaktiivisina lajeina lepakot jättävät päivälepopaikkansa auringon laskeuduttua ja palaavat 

sinne ennen auringon nousua. Lepakoiden elintavat vaihtelevat eri vuodenaikoina, ja samalla vaih-
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televat myös niiden esiintymisalueet. Lepakoiden suojelun kannalta on oleellista selvittää saalistus-

alueiden ja levähdys- ja lisääntymispaikkojen esiintyminen sekä pääasialliset kulkuyhteydet em. 

kohteiden välillä.  

 

Lepakot ovat pitkäikäisiä ja lisääntyvät hitaasti; yleensä syntyy vain yksi poikanen vuodessa. Niinpä 

saalistusalueiden ja päiväpiilojen katoaminen tai lepakoihin kohdistuvat voimakkaat häiriöt voivat 

olla paikalliselle populaatiolle kohtalokkaita.  

 

Lepakot käyttävät ravinnokseen hyönteisiä. Useimmat lajit tarvitsevat suojaisia kulkureittejä päi-

väpiilon ja saalistusalueen välillä, jolloin aukeat alueet voivat muodostaa kulkuesteen. Pohjanle-

pakko ja vesisiippa pystyvät kuitenkin ylittämään helposti aukeitakin alueita. Imettävät ja kantavat 

naaraat saalistavat päiväpiilonsa lähellä, mutta saalistusalue voi olla kilometrienkin päässä päivä-

piilosta. Vaihtelua kuitenkin esiintyy ja kulkuetäisyydet saattavat olla vain joitain satoja metrejä. 

Ruuan määrä ja sijainti ohjaavat saalistuskäyttäytymistä, joten hyönteisten kannalta otolliset alueet 

ovat todennäköisesti myös lepakkojen suosiossa.  

 

Osayleiskaavan suunnittelualueelle tehtiin lepakkoselvitys vuonna 2021 Latvasilmu osk:n toimesta 

(2021c) Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston YVA-menettelyn yhteydessä. Selvityksen 

maastokäynnit ajoittuivat kesä-elokuulle 2021. Lepakoiden elinympäristöiksi soveltuvia metsäkuvi-

oita selvitettiin sekä paikkatietoaineistoista että kiertämällä alueella päiväsaikaan. Lepakoiden 

esiintymistä alueella havainnointiin yöaikaisilla maastokäynneillä siten, että alueella kierrettiin tark-

kailuun soveltuvalla säällä potentiaalisia ympäristöjä kuunnellen samalla mahdollista lepakoiden 

ääntelyä aktiividetektorilla. Selvityskäynnit ajoitettiin kesäkuulle ja heinäkuulle, jolloin lepakot ovat 

kiinteämmin pesäpaikoilla tai niiden läheisyydessä. Viimeinen maastokäynti tehtiin elokuun loppu-

puolella, jolloin lepakot liikkuvat jo laajalti ja voivat olla jo muutolla siirtymässä kohti talvehtimis-

paikkoja. 

 

Selvityskäynneillä havaittiin muutamia viiksisiippayksilöitä (Myotis sp., viiksisiippa/isoviiksisiippa) 

ja pohjanlepakoita (Eptesicus nilssonii) saalistamassa pitkin suunnittelualueen puronvarsia ja pu-

ronvarsien lähimetsissä. Heinäkuun maastokäynnillä havaittiin yksi pohjanlepakko saalistamassa 

suunnittelualueella sijaitsevalla olemassa olevalla ajouralla. (Kuva 4-19) Teiden läheisyydessä saa-

listaminen on tyypillistä pohjanlepakoille. Viiksisiipoilla on vastaavasti tavanomaista saalistaa suo-

jaisammissa, tyypillisesti puustoisissa ympäristöissä, puiden latvuston korkeudella. Alueen puron-

varret ovat alueellisesti tärkeitä saalistusympäristöjä molemmille havaituista lajeista.  

 

Yksi suunnittelualueella sijaitseva luonnonsuojelulain 49 §:n suojaama lepakoiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikka löydettiin Talasjärven länsipuolelta (Kuva 4-19). Pesäpuu on vanha kolohaapa, joka 

sijaitsee muutoin luontoarvoiltaan kohtalaisen vaatimattomassa talousmetsässä. Haavassa oli sekä 

viiksisiippojen että pohjanlepakoiden yhdyskunnat eri osissa puuta. Tarkkaa yksilömäärää ei selvi-

tyksessä pystytty määrittämään, mutta pesäpuun läheisyydessä havaitun aktiivisuuden perusteella 

kohteella oli kymmeniä lepakoita. Havaitun pesäpuun sijainti oli vähän matkan etäisyydellä saalis-

tusalueena toimivasta puronvarresta. Suunnittelualueella on hyvin niukasti muita lepakoille sopivia 

pesäpaikkoja tarjolla eikä muita kolopuita selvitysten yhteydessä havaittu, joten kyseinen Talasjär-

ven pesäpuu on todennäköisesti suunnittelualueen länsiosien lepakkopopulaation kannalta erittäin 

merkittävä. Puron varressa ja järven ranta-alueilla tehty avohakkuu on todennäköisesti kuitenkin 

heikentänyt lepakoille tärkeitä elinympäristöjä lähialueella. 

 

Suunnittelualueen itäosassa havaittiin kesäkuun käynnillä 1–2 saalistelevaa viiksisiippayksilöä Lep-

päpuron puronvarsimetsässä. Pesäpaikkaa alueelta ei saatu paikannettua.  
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Kuva 4-19. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston YVA-menettelyn yhteydessä tehdyn vuoden 2021 lepak-

koselvityksen lajihavainnot (violetti kolmio) sekä kolopuu, joka määritettiin lepakoiden lisääntymis- ja levähdys-

paikaksi. Hankevaihtoehto VE1 on osayleiskaavan mukainen toteutusvaihtoehto. 

Saukko 

Saukko on uusimmassa Suomessa esiintyvien lajien uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym. 

2019) arvioitu elinvoimaiseksi (LC) ja lajia esiintyy koko Suomen alueella. Saukon elinpiiri on laaja, 

usein kymmenien kilometrien pituinen vesistöreitin osa, johon kuuluu kaiken kokoisia virtavesiä 

suurista jokivesistöistä pieniin ojiin, sekä lampia, järviä tai merenrantaa. Vaikka saukot toisinaan 

kulkevat pitkiä matkoja, todellinen aktiivikäytössä oleva elinpiiri on kapeahko rantaviivaa seuraileva 

vyöhyke kuivan maan ja syvän veden välissä. Talvella saukko on riippuvainen sulapaikoista ja jään-

alaisista tunneleista. Alueen kelpaaminen saukon lisääntymisalueeksi on riippuvainen talviravinnon 

saatavuudesta, eli käytännössä sulana pysyvien vesialueiden määrästä. (Sulkava 2017) 

 

Saukko on haittavaikutuksille herkimmillään poikasaikaan. Saukon poikaset syntyvät lähes poik-

keuksetta lumettomana vuodenaikana, yleensä huhti-lokakuun välillä. Synnytyspesä voi olla kau-

empana vesirajasta. Emo siirtää poikasensa pian poikasten silmien avautumisen jälkeen synnytys-

pesästä jokivarressa olevaan siirtopesään. Kumpikin pesistä voi sijaita luolassa, myllyn- tai muussa 

kivirauniossa, tiheässä kuusenaluksessa tai muun tiheän kasvillisuuden suojassa. Siirtopesä voi si-

jaita myös järviruokotiheikön ”ruokopedillä”. Saukon synnytyspesää on lähes mahdotonta löytää 

ilman naaraan radioseurantaa. Myös pienten poikasten siirtopesän löytäminen on vaikeaa. Pesät 

ovat käytössä muutaman kuukauden ja sen jälkeen levähdyspaikka vaihtuu tiheään. Suotuisat li-

sääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat yleensä jokialueilla, joiden rannoilla kasvaa puuvartisia 

kasveja. Lisääntymispaikkaan kuuluvat sekä synnytyspesä, pienten poikasten siirtopesä, että näi-

den lähistöllä sijaitsevat talvella sulana pysyvät vesistön osat, joilla pentue talvella saalistaa ja jotka 

saukkonaaras on syksyllä hajumerkinnyt poikuereviirinsä ydinalueeksi. 

 



Ramboll - Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava 

 

  

 

42/159 

Saukon käyttämistä levähdyspaikoista ovat löydettävissä ja rajattavissa vain pitkään käytetyt suo-

jaiset kuustenalustat, osa luolista ja majavanpesät. Muut levähdyspaikat ovat joko hyvin vaikeasti 

löydettäviä tai epäsäännöllisesti käytettyjä, ja siten niitä ei yleensä kyetä rajaamaan tai ne eivät 

ole luontodirektiivin mukaisia levähdyspaikkoja. Saukot myös löytävät helposti uusia vastaavia le-

vähdyspaikkoja, joten heikentämistä ei niiden osalta helposti tapahdu. (Sulkava 2017)  

 

Saukko kuuluu suunnittelualueen pohjoispuolisen Pohjoisnevan Natura 2000 -alueen suojeluperus-

teena mainittuun lajistoon. Muiden luontoselvitysten yhteydessä saukosta on tehty yksi jälkiha-

vainto suunnittelualueelta kesällä 2021 (Latvasilmu osk 2021a).  

Metsäpeura 

Suomenselän metsäpeurakanta (Rangifer tarandus fennicus) on arvioitu olevan kokonaisuudessaan 

noin 2 000 yksilöä vuoden 2020–2021 laskennan perusteella (Luonnonvarakeskus). Metsäpeuralla 

on kaksi erillistä osapopulaatioksi luettavaa esiintymisaluetta Kainuussa ja Suomenselällä, joista 

Suomenselän populaatio on syntynyt palautusistutuksen avulla. Palautusistutuksia Suomenselälle 

on tehty osana EU-komission MetsäpeuraLIFE-hanketta (aktiivinen 2016–2023).  

 

Suomenselällä metsäpeuran kannanarviointia on tehty 1980-luvun puolivälistä lähtien ja alueella 

on n. 40 GPS-pannoitettua peuraa. 

 

Metsäpeuralla on erilliset kesä- ja talvehtimisalueet, sillä se vaihtaa elinympäristöään vuodenkier-

ron mukaan. Metsäpeura kuuluu suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuvan Pohjoisnevan Natura-

alueen suojeluperusteena oleviin lajeihin.   

4.3.3 Muu eläimistö 

Alueelle kevättalvella 2021 tehdyn riistakolmiolaskennan (Ahlman Group 2020f) perusteella suun-

nittelualueella esiintyvä nisäkäslajisto on tavanomaista. Lumijälkilaskentoja varten alueelle perus-

tettiin kolme kolmiota. 5,5 kilometrin pituinen reitti A sijoittui suunnittelualueen länsi- ja lounais-

osaan. Suunnittelualueen pohjoisosassa Kylkilammen, Pärepuusaaren, Leppinevan ja Kalliosaaren 

väliselle alueelle sijoitettiin 5,7 kilometrin pituinen reitti B ja pisin 7,4 kilometrin pituinen reitti C 

sijaitsi suunnittelualueen eteläpuolella sekä Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilammen Natura-

alueella.  

 

Reitit kierrettiin hyvissä sääolosuhteissa 16.2., 18.2. ja 4.3. Eniten jälkihavaintoja saatiin hirvistä 

ja metsäjäniksestä, muut havaitut lajit olivat kettu, näätä, lumikko ja orava. Suurin jälkihavainto-

määrä oli reitillä C, jossa jälkien runsautta selitti neljän hirven lauman liikkuminen alueella. Lumi-

jälkilaskennassa ei tehty havaintoja suurpetojen, metsäpeuran tai saukon liikkumisesta alueelle 

perustetuilla kolmioilla. 

 

Kyyjärven-Karstulan riistanhoitoyhdistyksellä on suunnittelualueen ympäristössä 15 riistakolmiota, 

joiden kesä- ja talvilaskennan tulokset raportoidaan osana Luonnonvarakeskuksen Riistakolmiot.fi 

-palvelua. Uusimman, vuoden 2022 talvilaskennan perusteella suunnittelualueen läheisyydessä liik-

kuvia riistalajeja ovat metsäjänis, rusakko, orava, kettu, saukko, näätä sekä lumikko.  

 

Suurpedoista (susi, karhu, ahma ja ilves) ei raportoitu jälki- tai jätöshavaintoja suunnittelualueelta 

laadittujen muiden luontoselvitysten yhteydessä. Suomessa esiintyvät suurpedot ovat arkoja ja 

karttavat tyypillisesti ihmistoiminnan vaikutuksen alla olevia alueita, minkä perusteella ei ole to-

dennäköistä, että viime vuosille saakka turvetuotantokäytössä olleet alueet olisivat suurpetojen 

reviirien kannalta merkittäviä alueita. 
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4.3.4 Metsästys ja riistanhoito 

Alueella metsästetään hirvieläimiä ja pyydetään pienriistaa. Suunnittelualueella toimii kaksi met-

sästysseuraa Kyyjärven Erämiehet ja BW Riistakerho. 

4.4 Maisema- ja kulttuuriympäristö 

4.4.1 Yleiset maisemanpiirteet, maisemarakenne ja maisemakuva 

Suunnittelualue sijaistee Keski-Suomen luoteisosassa Kyyjärven kunnassa (Kuva 4-20). Soinin ja 

Alajärven kuntien rajat sijaitsevat noin 2,5 kilometriä suunnittelualueen länsipuolella (Kuva 7–4). 

Alajärven Möksyn kylä sijaitsee noin 4 kilometrin päässä lännessä ja Kyyjärven keskusta sijoittuu 

suunnittelualueen rajasta noin 3,5 kilometrin päähän koilliseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 

2 393 ha.  

 

 

Kuva 4-20. Kyyjärven sijainti ja Kyyjärven Maisemamaakuntajako: Pääjako-Suomenselkä, Alajako-Suomenselkä 

(Lähde: Arvokkaat maisema-alueet, sovellus, 2021). 

 

Suunnittelualue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Suomenselän alueelle. Pohjanmaan ja 

Järvi-Suomen välillä sijaitseva Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu. Suomenselän 

maasto on joko suhteellisen tasaista, kuten suunnittelualueella, tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa 

ja kumpuilevaa. Suunnittelualuetta lähimmät voimakkaasti kumpuilevat maastot sijaitsevat 

Oikarinharjun alueella noin yhdeksän kilometrin päässä idässä ja Keisalassa noin 10 kilometrin etäi-

syydellä lounaassa. Suomenselän alueen keskimäärin puolet maa-alasta on soita. Suomenselän 

laajimmat savikkomaat ovat sijoittuneet suurimpien jokilaaksojen latvavesille. 
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Suunnittelualue sijoittuu loivapiirteiselle alueelle, jonka maastonmuotojen korkeusero on noin 30 

m. Maaston korkeus vaihtelee 166 mpy–199 mpy välissä. Alueen korkein kohta sijaitsee lännessä 

Maasalanmäen ja Ansaharjun alueella ja se kohoaa korkeudelle 198 m mpy. Suunnittelualueen 

maasto laskee aaltoilevasti itään ja koilliseen.  

 

Suunnittelualue sijaitsee suurilta osin soisella ja metsäisellä alueella. Peltoalaa on melko vähän, 

laajimmat peltoalueet sijaitsevat Kyyjärven ympäristössä. Muutama yksittäinen peltokuvio löytyy 

alueen länsi- ja keskiosassa. Kyyjärvi on suunnittelualueen ympäristön suurin vesialue. Suunnitte-

lualueet muut vesialueet ovat pienialaisia järviä ja lampia, joista merkittävimmät ovat Talasjärvi, 

Kylkilampi ja Alisenlampi. Suunnittelualuetta halkoo itä-länsi-suuntaisesti voimajohto.  

 

Suunnittelualueen maisemarakennetta on havainnollistettu seuraavassa kuvassa. Alue on soinen, 

karu ja tasainen, jossa puusto koostuu pääosin havupuista. Sekametsiä löytyy alueen etelä- ja 

kaakkoisosista. Hankealueen keskiosassa Isokankaan ympäristössä on pienempiä ojittamattomia 

suoalueita. Laajempia peltoalueita sijoittuu mm. koilliseen Rannilaan, itään Nurmijoen alueelle sekä 

länteen Vehkaperän alueelle; suurin osa peltoalueista sijoittuu varsinaisen hankealueen ulkopuo-

lelle. Hankealueen länsiosaa hallitsevat turvetuotantoalueet, joilla turvetuotanto on jo päättynyt, ja 

joita suunnitellaan aurinkovoima-alueeksi. Hankealueen eteläosaan sijoittuu laaja luonnontilainen 

suoalue, joka on osa Natura 2000 -verkostoa. 

 

 

Kuva 4-21 Hankealueen ja sen lähiympäristön maisemarakenne sekä hankkeen eri osien (tuulivoimalat, aurinko-

voimalat, tiestö, sähkönsiirto) sijoittuminen. 
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Suunnittelualuetta halkoo itä-länsisuuntainen voimajohto, jonka yhteyteen suunnitellaan Kaunis-

kankaan hankkeen sähkönsiirtoreittiä (110 kV). Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisen voi-

majohdon viereen pääosin metsätalousalueelle ylittäen ja sivuten yksittäisiä peltokuvioita ja turve-

tuotantoaluetta. 

 

Tuulivoimalaa TM11 suunnitellaan Kylkilammelle. Tuulivoimalat TM9 ja TM10 ovat Talasjärven lä-

heisyydessä (0,5–1 km). Suurin osa suunnitelluista tuulivoimaloista on suunniteltu sijoitettavaksi 

turvetuotantoalueille tai metsäalueelle, joka on monin paikoin vähäpuustoista tai avohakattua. Sen 

sijaan tuulivoimalat TM13, TM14 ja TM15 sijoittuisivat nykyisille metsäalueille. 

 

Suunnitellut huoltotiet seuraavat pääosin jo olemassa olevia teitä, joiden kuntoa ja kantavuutta 

tulee parantaa hankkeelle soveltuvaksi. Uusia huoltoteitä, noin 8 km, on suunnitteilla pääosin tuu-

livoimaloille TM8, TM13, TM14 ja TM15.  

 

Kauniskankaan suunnittelualueen ympäristössä sijaitsee haja-asutusta teiden varsilla ja peltojen 

laitamilla. Tuulivoimala TM1 sijaitsee alle 1 km päässä Vehkaperäntien varren taloista (lounaassa). 

Tuulivoimalat TM5 ja TM3 sijaitsevat noin 1 km päässä Ansaharjun asutuksesta (länsi). TM15 sijait-

see alle 1 km päässä taloista Koskimäellä (pohjoinen) ja TM14 sijaitsee noin 1 km päässä taloista 

Nurmijoella (idässä).  

4.4.2 Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöalueet sekä -kohteet 

Suunnittelualueelle ei sijoitu valtakunnallisia tai maakunnallisia maisema-alueita tai rakennetun 

kulttuuriympäristön alueita, mutta suunnittelualueen ympäristössä kyseisiä kohteita esiintyy. Suun-

nitellun sähkönsiirtolinjan läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisia tai maakunnallisia maisema-alu-

eita tai rakennetun kulttuuriympäristön alueita.  

Taulukko 4. Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristön kohteet noin 20 km etäisyydellä suunnitelluista tuulivoi-

maloista. Etäisyys kohteeseen on mitattu lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. 

Kohde 
Etäisyys 

(km) 

Ilman-

suunta 
Tyyppi 

Nopolanjoen pohjoisran-
nan ympäristö 

4,2 itä 
Maakunnallisesti arvokas, 

kyläympäristö 

Pesolan mäen taloryhmä 
ympäristöineen 

5,6 lounas 
Maakunnallisesti arvokas 

maisema-alue 

Pesolan mäen taloryhmä 5,9 lounas RKY 2009 

Mäntyperä 6,2 koillinen 
Paikallisesti arvokas, ag-

raarimaisema 

Pölkki 7,1 koillinen 
Maakunnallisesti arvokas 

maisema-alue 

Kiminki-Oikari 10,1 itä 
Maakunnallisesti arvokas 

maisema-alue 

Keisalan kylän Totonkallion 
ja Vuorenmaan alueet 

11,4 lounas 
Maakunnallisesti arvokas 

maisema-alue 

Soinin kirkonkylän kirkon 
ympäristö 

15,9 lounas 
Maakunnallisesti arvokas 

maisema-alue 
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Kuva 4-22. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöalueet sekä -kohteet 

20 kilometrin tarkastelualueella. 

Suunnitelluista tuulivoimaloista 5,9 kilometrin etäisyydellä lounaassa sijaitseva Mäki-Pesolan, Pun-

tosen ja Vanha-Pesolan muodostama Pesolan mäen taloryhmä on valtakunnallisesti arvokas ra-

kennetun kulttuuriympäristön alue (RKY 2009). Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on osoi-

tettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Pesolan mäen talo-

ryhmä on edustava ja hyvin säilynyt esimerkki Pohjanmaan jokilaaksokylien takamaille 1800-luvun 

alussa syntyneistä kruununtiloista, niiden rakennuskannasta ja kehityksestä (Museovirasto 2021). 
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Mäen rakennuskanta ja pienipiirteinen kulttuurimaisema ovat säilyneet hyvin, vaikkakin Vanha-

Pesolan päärakennus on tuhoutunut tulipalossa 2000-luvun lopussa. 

 

Lähimmillään 7,1 kilometrin etäisyydellä koillisessa sijaitseva maakunnallisesti arvokas maisema-

alue edustaa tasaista Suomenselän viljelymaiden moreeni- ja suopeltomaisemaa. Alue on yhtenäi-

nen ja laaja järvenrantakylä Kyyjärven itärannalla. Rantavyöhykkeellä sijaitseva Niemelän talo on 

tärkeä osa Pölkin maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta. Kyyjärven rantaosayleis-

kaavassa alueella sijaitsevat Rantalan ja Niemelän talouskeskukset on merkitty yleiskaavassa kult-

tuurihistoriallisesti tai -maisemallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi/pihapiireiksi ja peltoalueet maise-

mallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi.  

 

Kyyjärven kirkonkylä on tasaista, alavaa lakeutta, jossa asutus on asettunut vesistön läheisyyteen 

nauhamaisesti rannan ja rantaa mukailevan kylänraitin varrelle. Kirkonkylän taajaman pohjoisosan 

halki virtaa kapea Nopolanjoki. Nopolanjoen pohjoisrannan ympäristön maakunnallisesti arvo-

kas maisema-alue sijoittuu noin 4,2 kilometrin päähän itään. Maanviljelyskulttuurin vaikutus mai-

semaan on ollut voimakas ja peltoaukeat reunustavat kirkonkylän raittia asutuksen ja viljelmien 

asettuessa mosaiikkimaisesti toistensa lomaan. Suurimmat yhtenäiset peltoaukeat sijaitsevat kir-

konkylän länsipuolella sekä Vaasantien (VT 16) molemmin puolin. Voimakas maisemaan vaikuttanut 

tekijä on vuonna 1963 ohitustieksi valmistunut valtatie 13, joka rakennettiin vanhaa kylänraittia 

mukaillen kylän länsipuolelle. 

 

Pölkki on Jalosen kauppana tunnettu rakennus, joka sijoittuu 7,1 kilometriä suunnittelualueesta 

koilliseen. Rakennus on valmistunut vuonna 1906, jolloin siinä alkoi toimia Oskari Pölkin kauppa. 

Vuonna 1917 Pölkki myi rakennuksen U. K. Jaloselle, joka piti pitkään talossa kauppaa. Runsaasti 

koristeltu päärakennus on rakennushistoriallisesti ja -taiteellisesti merkittävä ja sillä on huomatta-

vaa kyläkuvallista merkitystä. Rakennus on asemakaavassa suojeltu suojelumerkinnällä sr-1. 

 

Mäntyperä on Mäntyniemen alueen vanhin talo, joka sijaitsee 6,2 kilometrin etäisyydellä koilli-

sessa. Talossa on ollut asutusta 1830–1840-luvulta lähtien. Kohteella on asutushistoriallista arvoa 

sekä maisemallista merkitystä osana Mäntyperän kulttuurimaisemaa ja kolmen talon muodostamaa 

tiivistä ryhmäkylämäistä miljöötä. Mäntyniemen päärakennus on 1800-luvun loppupuolelta, mutta 

sen ulkoasu on voimakkaasti muuttunut 1970-luvun peruskorjauksessa, joten rakennushistorialliset 

ja -taiteelliset arvot ovat siten heikenneet. 

 

Kiminki-Oikari on maakunnallisesti arvokas maisema-alue, joka sijoittuu noin 10 kilometrin etäi-

syydelle kaakkoon. Maisema-alue sijaitsee Järvi-Suomen ja Suomenselän välisellä vaihettumis-

vyöhykkeellä. Alue on aktiivisessa maatalouskäytössä. Pellot on raivattu harjun viljaville liepeille 

Oikarinjoen ja Kiminginjärven ympärille.  

 

Suunnitelluista tuulivoimaloista lähimmillään 11,4 kilometrin etäisyydellä lounaassa sijaitseva Kei-

salan kylän Totonkallion ja Vuorenmaan alueet on osoitettu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaa-

vassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Etelä-Pohjanmaan 

maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnissa (2013) aluetta ei ole otettu mukaan 

inventointiin. Inventointiraportin mukaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luetteloa 

päivitettiin työn aikana. Inventointialueiden ulkopuolelle jäi pinta-alaltaan pieniä, ei valtakunnallista 

arvoa omaavia alueita, joiden arvoluokka selvitetään maakuntakaavoituksen yhteydessä. 

 

Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva Vaasantie on osoitettu maakuntakaavassa maisema-

/matkailutieksi. Tie on osa Sinistä tietä, joka kulkee Vaasasta Joensuuhun.  
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Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan Vehkaperän kylän alueella sijaitsevat viisi pihapiiriä on 

arvioitu Kyyjärven kunnan vuoden 1989 rakennusinventoinnissa paikallisesti kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaiksi rakennusperintökohteiksi. 

 

4.4.3 Muinaisjäännökset 

Museoviraston rekisterin mukaan suunnittelualueelta oli tiedossa Oravahautakankaan raudan- ja 

tervanvalmistuspaikka (1000026350). Hankealueen itäpuolella noin 200 metrin etäisyydellä ja koil-

lisessa 2 km etäisyydellä ovat Vaahtoniemen ja Hirvijoen kivikautisten kourutalttojen löytöpaikat. 

Muut tunnetut kohteet sijaitsevat yli 2 kilometrin etäisyydellä. Voimajohtolinjauksen läheisyydestä 

ei tunnettu entuudestaan kohteita.  

 

Hankealueelle laadittiin arkeologinen inventointi kesällä 2021 (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapal-

velu). Inventoinnissa löytyi 11 uutta tervanvalmistuspaikkaa, joiden lisäksi löytyi kaksi hiilimiilu-

kohdetta. Uusista kohteista kaksi sijaitsee sähkönsiirtolinjan läheisyydessä hankealueen ulkopuo-

lella ja muut hankealueella. Hankealueella sähkönlinjan läheisyyteen sijoittuvat Leppineva, Leppi-

neva 2, Metsäpuro ja Metsäpuro 2 -kohteet. Sekä museoviraston rekisterin mukaiset että arkeolo-

gisessa inventoinnissa löydetyt uudet kohteet on esitetty seuraavassa kuvassa ja tarkemmat koh-

dekuvaukset jäljempänä. Kohdenumerointi viittaa museoviraston inventointiraporttiin (kaavaselos-

tuksen Liite 3). 

 

 

Kuva 4-23. Suunnittelualueella sijaitsevat tunnetut kiinteät muinaisjäännökset. 
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Arkeologisten kohteiden kuvaukset 

Huhtala (1000043078) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee Vaasantien etelä-

puolella Talasjärven ja Alisenlammen välillä virtaavan puron etelärannalla, jyrkän joen rinteen reu-

nalla. Kohteessa sijaitsevat n. 20 ja 10 m halkaisijaltaan olevat tervahaudat. Suuremman terva-

haudan syvyys on yli 1 m. Halssit on kaivettu pohjoiseen joen suuntaan. Hautojen päällä ja lähiym-

päristössä kasvaa tiheää puustoa. Tervahautojen ympärillä on tervavalmistuksessa syntyneitä 

kuoppia ja hiilikasoja. 

 

Hautakangas (1000043417) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee Vehkape-

rällä Hautakankaan itäreunalla. Tervahauta on n. 20 m halkaisijaltaan, halssi idän suuntaan, reu-

navalli on jyrkkä ja n. 3 m leveä, keskuskuoppa on n. 1,3 m syvä. Päällä ja ympärillä kasvaa 

mäntypuustoa. Läheisyydessä on tervanvalmistuksessa syntyneitä kuoppia. 

 

Juurikkakangas (1000043419) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut. Sijaitsee Vehkape-

rällä Hautakankaan itäreunalla. Tervahauta on n. 20 m halkaisijaltaan, halssi idän suuntaan, reu-

navalli on jyrkkä ja n. 3 m leveä, keskuskuoppa on n. 1,3 m syvä. Päällä ja ympärillä kasvaa 

mäntypuustoa. Läheisyydessä on tervanvalmistuksessa syntyneitä kuoppia. 

 

Kynänmetsä (1000043420) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee Vehkaperän 

Masalanmäen itäpuolella, entisen peltoalueen koillisosassa. Entisellä peltoalueella kasvaa lähes lä-

pipääsemätön tiheä taimikko. Tervahauta on n. 30 m halkaisijaltaan, noin 20 m pitkä halssi on 

kaivettu koillisen suuntaan. Kasvillisuudesta johtuen kohde on vaikeasti havaittavissa. 

 

Kanasalmenkangas (1000043416) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee Ka-

nansalmenkankaan eteläpuolella kulkevan metsätien eteläpuolella. Kohteessa on n. 15 m halkai-

sijaltaan oleva tervahauta, halssi koillisen suuntaan, haudan päällä kasvaa lähinnä nuorta lehti-

puustoa. 

 

Leppineva (1000043084) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee Kylkilammen-

rämäkön ja Leppinevan turvetuotantoalueiden välissä tasaisella kankaalla, metsätien eteläpuolella, 

puusto on varttunutta mäntymetsää. Kohteessa on n. 20 m halkaisijaltaan oleva tervahauta, noin 

20 m pitkä, mutkitteleva halssi on kaivettu lounaan suuntaan. Haudan kaakkoispuolella on n. 2,5 

m läpimitaltaan ja n. 1 m korkea tervapirtin kiuas. Tervahaudan läheisyydessä on tervanvalmistuk-

sessa syntyneitä kuoppia ja kaksi n. 1–1,5 m halkaisijaltaan olevaa hiilikasaa. 

 

Metsäpuro (1000042999) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee Leppinevan 

turvetuotantoalueesta n. 1,5 km itään ja on Leppäpuron pohjoispuolella. Tervahauta on n. 18 m 

halkaisijaltaan, halssi lounaan suuntaan. Kivikkoinen mäntykangas, alueella on tehty hiljattain laa-

jasti metsänharvennusta. 

 

Metsäpuro 2 (1000043070) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee Löytösuon ja 

Metsäpuron välissä, Leppäpurosta itään virtaavan joen pohjoispuolella. Tervahaudan päällä ja ym-

päristössä kasvaa harvaa mäntymetsää, paikalla oli tehty hiljattain metsänharvennusta. Tervahauta 

on vajaa 20 m halkaisijaltaan, halssi lounaaseen.  

 

Mäntylä (1000042996) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee Nurmijoen kylä-

asutuksen länsipuolella, Nurmijoesta n. 400 m lounaaseen. Rämeiden ympäröimän matalan kan-

kaan itäreunalla on n. 20 m halkaisijaltaan oleva tervahauta, halssi lounaan suuntaan, valli on n. 1 

m korkea. Tervahaudan päällä ja ympärillä kasvaa puustoa. Metsätyyppi on tuore kangas, puusto 

on mäntykuusimetsää. 
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Oravahautakangas (1000026350) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, raudanvalmistuspaikat. 

Kohde sijaitsee moreenikankaan itäkärjessä. Metsä on noin 50-vuotiasta mäntymetsää. Kohde kä-

sittää raudanvalmistuspaikan. Kohteessa sijaitsee kivirakenne, tervahauta, kaksi kaivoa ja rauta-

kuonakasoja. Kivirakenteesta on jäljellä 8,5 m x 2 m kokoinen matala luonnonkivinen kivirakenne. 

Mahdollisesti kyseessä on masuunin tai vastaavan käsittelypaikan jäänne. Rakenteen itäpuolella on 

matalia rautakuonakasoja. Tervahaudan halkaisija on noin 26,5 m. Haudassa on suuret kaksoisval-

lit, paksuudeltaan noin 4 m. Halssi on haudan kaakkoispuolella. Tervahaudan vieressä on kaksi noin 

2 m halkaisijaltaan olevaa matalaa kaivoa. Kohde rajautuu aluemaisesti rakenteiden yhteyteen noin 

60 m x 70 m kokoiselle alueelle. Mahdollisesti suolta on nostettu suomalmia, jota on esikäsitelty 

paikalla ja kuljetettu sen jälkeen läheiselle Kimingin ruukille. 80 m haudasta lounaaseen sijaitsee 

toinen, n. 18 m halkaisijaltaan oleva tervahauta, jonka päällä kasvaa katajaa ja joitakin mäntyjä. 

 

Rännisaunankorpi (1000043418) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee Mus-

tenevan ja Hoikkanevan turvetuotantoalueiden välissä kaakkoon laskevan kankaan korkeimman 

kohdan tuntumassa. Puusto on harvaa mäntymetsää. Kohteessa on kaksi n. 8 m halkaisijaltaan 

olevaa hiilimiilua, mahdollisesti kohteessa sijaitsi kolmaskin miilu, jonka kohdalla on nykyisin iso 

kuopanne. Tunnistettavista miiluista n. 50 m kaakkoon löytyi n. 1,5 m halkaisijaltaan oleva ja n. 

0,5 m korkea pirtin kiuas. Miilujen päällä kasvaa tiheää puustoa. Ympäristössä on hiilenvalmistuk-

sessa syntyneitä eri kokoisia kuoppia. Peruskartalle paikalle on merkitty tervahauta. 

 

Vanhanpaikankangas (1000043075) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee 

Koskimäen kyläasutuksen ja peltojen eteläpuolella, Vorspakanjoesta n. 120 m itään hiekkakankaan 

korkeimman kohdan lounaispuolella. Kohteessa kasvaa nuorta taimikkoa, alue on metsäaurattu, 

minkä seurauksena maanpinta on epätasaista. Tervahauta on halkaisijaltaan n. 10 m, halssi on 

kaivettu länteen laskevaan rinteeseen. 
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4.5 Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö 

4.5.1 Nykyinen maankäyttö ja asutus 

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomen luoteisosassa Kyyjärven kunnassa. Länsiosastaan suunnit-

telualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Soinin ja Alajärven kuntarajoista. Kyyjärven keskusta 

sijoittuu suunnittelualueen rajasta noin 3,5 kilometrin päähän koilliseen ja Alajärven Möksyn kylä 

noin 4 kilometrin päähän länteen. Suunnittelualue sijaitsee Soinin taajama-alueesta noin 14 kilo-

metrin päässä, Alajärven taajamasta noin 23 kilometrin päässä, Vimpelin taajamasta noin 30 kilo-

metrin päässä, Perhon Möttösen taajamasta noin 17 kilometrin ja Karstulan taajamasta noin 20 

kilometrin päässä. 

 

Suunnittelualue sijoittuu Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2018 päivittämän kaupunki-maa-

seutu-luokituksen mukaisesti harvaan asutulle maaseudulle ja yhdyskuntarakenteellisesti suunnit-

telualue sijaitsee taajamarakenteen ulkopuolella. Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi maaseutuasu-

tuksen aluetta ja alueen läheisyydessä sijaitsee Nurmijoki-Kujalan pienkyläalue (Kuva 4-24). 

 

 

Kuva 4-24. YKR aineiston mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2020. Taajamalla (punaiset alueet) tarkoitetaan 

vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta, jossa on otettu huomioon asukasluvun lisäksi rakennusten 

lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Kylät on jaettu kahteen luokkaan eli 20 39 asukkaan pienkyliin (liila) ja 

yli 39 asukkaan kyliin (sininen). Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, 

kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus kilometrin säteellä. 
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Suunnittelualueella sijaitsee yksi asuinrakennukseksi luokiteltu rakennus (Kuva 4-25). Asuinraken-

nuksen käyttötarkoitus tullaan tarkentamaan ennen hankkeen toteuttamista. Suunnittelualueen 

ympäristössä alle kahden kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta sijaitsee 56 asuinraken-

nusta ja 8 lomarakennusta (Kuva 4-25). Suurin osa rakennuksista sijoittuu suunnittelualueen koil-

lis- ja länsipuolelle sekä itäpuolelle. Tiheämmin ja runsaammin asuinrakennuksia sijaitsee Kyyjär-

ven keskustaajamassa noin 4–5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. 

 

 

Kuva 4-25. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston lähialueen asuin- ja lomarakennukset. Suunnittelualueen 

rakennustiedot on tarkistettu Kyyjärven kunnasta. Muutoin rakennustiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen 

maastotietokantaan (4/2022). 

Taulukko 5. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat asuinrakennukset sekä vuoden 2021 asukasmäärä Tilas-

tokeskuksen YKR-ruutuaineiston perusteella. 

Etäisyys Asukkaita Asuinrakennuksia Lomarakennuksia 

1 km 1–10 1*) 3 

1,5 km 63 32 8 

2 km 86 56 8 



Ramboll - Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava 

 

  

 

53/159 

5 km 169 124 50 

10 km 1 253 698 209 

*) Käyttötarkoituksen muutos 

 

Suuri osa suunnittelualueen länsipuolesta sijoittuu käytöstä poistuneelle tai poistumassa olevalle 

turvetuotantoalueelle. Valtaosa suunnittelualueesta on kuinkin metsätalouskäytössä olevaa maata.  

 

Suunnittelualuetta ja hanketta lähimpänä sijaitsevat koulut sijoittuvat Kyyjärven keskustaajamaan 

noin 4 kilometrin päähän alueesta sekä Alajärven Uusikylään noin 10 kilometrin päähän alueesta. 

 

Suunnittelualueen läpi kulkee olemassa oleva Fingridin 110 kV voimajohto sekä johtoaukeaa myö-

täilevä moottorikelkkareitti. Muita virkistykseen liittyviä reittejä tai rakenteita ei sijoitu suunnitte-

lualueen välittömään läheisyyteen (Kuva 4-26). 

 

 

Kuva 4-26. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualueen ja sen lähiympäristön nykyinen maan-

käyttö. Asutus Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 2021 mukaisesti. Moottorikelkkareitti voimassa olevasta 

maakuntakaavasta. 



Ramboll - Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava 

 

  

 

54/159 

4.5.2 Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut 

Kyyjärvi on reilun 1200 asukkaan kunta (v. 2021). Vuonna 2019 alueella oli noin 456 työpaikkaa, 

josta 11,0 % oli alkutuotannossa, 41,2 % jalostuksessa ja 46,1 % palvelualalla. Palveluiden osuus 

oli selvästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin (75,1 %). Työttömien osuus työvoimasta oli 

vuonna 2020 14,8 %. Kyyjärven työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2019 yli 100, mikä tarkoittaa, 

että alueen työpaikkojen lukumäärä on suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman luku-

määrä (Tilastokeskus 2021). Yksi alueen merkittävistä työllistäjistä on betonisia valmisosia valmis-

tava Betset Oy, joka työllistää niin paikkakuntalaisia kuin lähikuntien väkeä. 

 

Suunnittelualueella harjoitetaan nykyisin lähinnä metsätaloutta ja osa alueesta on entistä turvetuo-

tantoaluetta. Alueella ei ole maa-ainestenottoalueita, eikä siellä toimi esimerkiksi matkailuyrityksiä. 

Voimalat sijoittuvat yksityisten maanomistajien omistamille metsäalueille, jotka tullaan vuokraa-

maan.  

 

Kyyjärven kuntakonsernin alijäämä on täyttänyt kriisikuntakriteerin jo vuosina 2017–2021, ja kunta 

ylittää tulevinakin vuosina kriisikuntakriteereiden raja-arvot (Kyyjärven kunta 2021). Kunnan alu-

eelle tällä hetkellä suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden toivotaan tuovan huomattavia kiin-

teistöverotuottoja kunnalle ja piristystä kuntatalouteen. 

4.5.3 Virkistys 

Osaa suunnittelualueesta käytetään marjastukseen, sienestykseen ja metsästykseen. Suunnittelu-

alueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse virallisia retkeilyreittejä tai muita retkeilypalveluita. Suun-

nittelualueen läpi kulkee moottorikelkkareitti, joka myötäilee olemassa olevaa voimajohdon johto-

aukeaa. Lähimmät yleiset liikunta- ja virkistyspaikat ovat Jyväskylän yliopiston LIPAS-tietokannan 

mukaan Alajärven Möksyssä noin 4 kilometrin päässä suunnittelualueen länsipuolella, jossa sijaitsee 

Möksyn pallokenttä ja Kyyjärven Harsunkankaalla noin 2 kilometrin päässä suunnittelualueen itä-

puolella, jossa sijaitsee Harsunkankaan hiihtokeskus latuineen. 

4.5.4 Liikenne 

Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee Vaasantie (valtatie 16), länsipuolella yhdystie 16863 

(Vehkaperäntie) ja itäpuolella yhdystie 16869 (Nurmijoentie). Näiden lisäksi suunnittelualueella 

kulkee useita nimettömiä yksityisteitä ja metsäautoteitä. Alueen tiestö ja tiestön keskimääräiset 

liikennemäärät on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 4-27).  
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Kuva 4-27. Liikennemäärät suunnittelualueen ympäristössä (Liikennevirasto 2019). Kuvassa musta tien vierellä 

kulkeva luku tarkoittaa keskimääräistä vuorokausiliikennemäärää (KVL) ja punainen luku raskaan liikenteen mää-

rää (RKVL) 

Tuuli- ja aurinkovoimapuiston alueelle kohdistuva liikenne on suunniteltu alustavasti toteutettavaksi 

Vaasantieltä hyödyntäen nykyisiä Leppinevan alueelle vieviä tieyhteyksiä.  

 

Tuuli- ja aurinkovoimapuiston alueelle rakennetaan rakennus- ja huoltotieverkosto, joka mahdol-

listaa pääsyn jokaiselle tuulivoimalapaikalle koko niiden elinkaaren ajan. Vaikka huoltoteiden osalta 

pyritään käyttämään mahdollisimman pitkälle nykyisiä tieuria, on todennäköisesti suuri osa huolto-

tiestöstä uutta tai parannettavaa tiestöä. Tiet tulevat rakentamisen jälkeen olemaan yleisesti käy-

tettävissä.  

 

Suunnittelualueen lähimmät lentopaikat ovat Kivijärven lentopaikka (EFKV) noin 35 km suunnitte-

lualueesta, Soinin yksityinen lentopaikka noin 17 km suunnittelualueesta, Sulkaharjun yksityinen 

lentopaikka noin 44 km suunnittelualueesta, Ähtärin kevytlentopaikka noin 55 km suunnittelualu-

eesta ja Jyväskylän valvottu lentopaikka (EFJY) noin 89 km alueesta. 
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4.5.5 Säätutkat 
Lähimmät Ilmatieteen laitoksen käytössä olevat säätutkat sijaitsevat yli 20 km:n etäisyydellä Petä-

jävedellä ja Vimpelissä. Näin ollen tuulivoimapuiston mahdollisia vaikutuksia säätutkatoimintaan 

ole tarpeen selvittää tarkemmin. 

4.5.6 Sosiaalinen ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee yksi asuinrakennukseksi luokiteltu rakennus, jonka käyttötarkoitus tul-

laan tarkentamaan ennen hankkeen toteuttamista. Suunnittelualueen ympäristössä alle kahden ki-

lometrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta sijaitsee 56 asuinrakennusta ja 8 lomarakennusta. 

Suurin osa rakennuksista sijoittuu suunnittelualueen koillis- ja länsipuolelle sekä itäpuolelle. Suun-

nittelualueen ympäristössä sijaitsee Huhtalan, Koskimäen, Nurmijoen ja Vehkaperän kylät. Tiheäm-

min ja runsaammin asuinrakennuksia sijaitsee Kyyjärven keskustaajamassa noin 4–5 kilometrin 

etäisyydellä suunnittelualueesta. 

 

Lähimmät koulut sijaitsevat Kyyjärven keskustassa noin 4 kilometrin päässä suunnittelualueesta 

sekä Alajärven Uusikylässä noin 10 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Lähimmät palvelui-

den keskittymät sijoittuvat Kyyjärven keskustaajamaan. 

 

Suunnittelualueen läpi kulkee voimajohdon johtoaukea-aluetta myötäilevä moottorikelkkareitti. 

Johtoaukean läheisyyteen suunnittelualueen kaakkoisosiin on peruskarttaan merkitty kota. Suun-

nittelualueella tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu muita virallisia virkistysreittejä tai raken-

teita. 

 

Vuonna 2021 Kauniskankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä toteutetun asukas-

kyselyn tulosten perusteella suunnittelualueella ja sen lähiympäristöllä on kuitenkin paikallista vir-

kistysarvoa. Vastausten perusteella suunnittelualuetta ja sen lähiympäristöä käytetään yleisimmin 

ulkoiluun ja retkeilyyn, luonnon tarkkailuun ja yleisesti kulkemiseen (alueen teiden käyttö). Myös 

marjastus ja sienestys mainittiin keskeiseksi käyttötavaksi. Suunnittelualueen käyttötavat ja käyt-

tötapojen yleisyys on esitetty tarkemmin seuraavassa kuvassa (Kuva 4-28). Muina käyttötapoina 

avovastauksissa mainittiin mm. pyöräily, luonnosta nauttiminen, maiseman ihailu, uinti sekä rat-

sastus. Asukaskyselyssä oli mahdollista merkitä tarkemmin kartalle alueen käyttötapoja ja muita 

huomioita. Karttamerkintöjen mukaan lähes koko suunnittelualuetta käytetään metsästykseen. 

Marjastusalueita ja -paikkoja sekä yleisesti ulkoilualueita merkittiin erityisesti suunnittelualueen 

itäosiin. Ratsastusmaastoiksi osoitettiin suunnittelualueen koillisosista Alisenlammen ja Luoma-

ahonkankaan maastot. Suunnittelualueella sijaitsevia kävelyreittejä merkittiin Vehkaperän kylän 

alueelta kohti Juurikkakankaan aluetta. 
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Kuva 4-28. Kauniskankaan YVA-menettelyn yhteydessä vuonna 2021 toteutetun asukaskyselyn vastaukset kysy-

mykseen, millä tavoin ja kuinka usein vastaajat käyttävät suunnittelualuetta. 

4.5.7 Maanomistus 

Suurin osa suunnittelualueen kiinteistöistä on yksityisten omistamia. Suunnittelualueella ja sen lä-

hiympäristössä on myös Metsähallituksen kiinteistöjä. Hankekehittäjä jatkaa maanvuokraussopi-

musten solmimista alueen maanomistajien kanssa. 
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5. SUUNNITTELUTILANNE 

5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteista 14.12.2017. Päätöksellä korvattiin valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 

tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteet tulivat voimaan 

1.4.2018. 

 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja ra-

kennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja 

kestävä kehitys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden 

toteutumista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viran-

omaisten toiminnassa. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energianhuolto 

 

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka, 

jonka vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiutuvan energiantuotannon merkittävään 

lisäämiseen sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mukaan 

tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

5.2 Maakuntakaava 

Kyyjärven kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnan luoteiskulmassa. Kunnassa on voimassa 

Keski-Suomen maakuntakaava. Keski-Suomen maakunnan alueella on myös vireillä Keski-Suomen 

maakuntakaava 2040. Lisäksi Kyyjärven kunta rajautuu länsiosastaan Etelä-Pohjanmaan maakun-

taan ja suunnittelualue sijoittuu noin kahden kilometrin etäisyydelle Etelä-Pohjanmaan maakunta-

kaavojen vaikutusalueesta.  

5.2.1 Keski-Suomen maakuntakaava 

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen maakuntakaavan 1.12.2017 ja se mää-

rättiin maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla tulemaan voimaan ennen lainvoimaisuuden 

saamista Keski-Suomen maakuntahallituksen kokouksessa 26.1.2018. Korkein hallinto-oikeus hyl-

käsi kaavan hyväksymispäätöstä koskevan valituslupahakemuksen 28.1.2020. Kaava sai lainvoi-

man 28.1.2020. 

 

Keski-Suomen maakuntakaava perustuu Keski-Suomen maakuntastrategian Aluerakenne 2040 -

suunnitelmaan. Kaavassa painottuvat maakunnan strategiset tavoitteet. Maakuntakaavan sisällössä 

strategiset painotukset näkyvät muun muassa laajahkoina vetovoima-alueina sekä niin, että mer-

kinnät ja määräykset koskevat seudullisesti ja maakunnallisesti merkittäviä kokonaisuuksia. Keski-

Suomen maakuntakaavan tarkoituksena on liittää alueiden käyttö ja maakuntakaavoitus kiinteäksi 

osaksi maakunnan aluekehittämisen strategista kokonaisuutta. Kaavan ja maakuntaohjelman ta-

voitteet linkittyvät toisiinsa aluerakenteen, saavutettavuuden, biotalouden, osaamisen ja matkailun 

osalta. 
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Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomen maakunta-

kaavassa (Kuva 5-1, Taulukko 6) Kyyjärven keskustatoimintojen alakeskuksen (ca) sekä kuntakes-

kuksen länsipuolella ja maisema/matkailutieksi osoitetun valtatien 16 eteläpuolella. Kaavassa suun-

nittelualueen eteläpuolta rajaa Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi-luonnonsuojelualue (SL), 

josta osa on osoitettu Natura 2000-alueeksi. Lisäksi suunnittelualueen läpi on osoitettu kaakko-

luodesuuntaisesti moottorikelkkailureitti ja voimalinja. Koko suunnittelualue on maakuntakaavassa 

lisäksi osoitettu biotalouteen tukeutuvana alueen. 

 

 

Kuva 5-1. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu punaisella. 
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Taulukko 6. Suunnittelualueella ja hankkeessa huomioitavat voimassa olevan Keski-Suomen maakuntakaavan 

merkinnät ja määräykset. 

 

Biotalouteen tukeutuva alue 

Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja 

muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja 

yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä. 

 

Valtatie/kantatie (vt/kt) 

Valtateinä osoitetaan valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä 

välittäviä maanteitä. Kantateinä osoitetaan valtateitä täydentäviä, maakuntia palvelevia 

maanteitä, jotka yhdistävät kaupunkitasoisia keskuksia tärkeimpiin liikennesuuntiin.  

 

Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 

Suunnittelumääräys: Valta- ja kantateitä tulee kehittää käyttäjälähtöiseen palvelutasoaja-

tteluun perustuen siten, että varmistetaan etenkin pitkämatkaisen liikenteen sujuvuus ja 

turvallisuus. Valtatietä 4 kehitettäessä tulee ottaa huomioon EU:n TEN–T-ydinliikennever-

kolle asetut vaatimukset. 

 

Teillä tulee varautua kevytväyläjärjestelyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen kohdalla 

sekä linjausmuutoksiin, eritasoliittymiin, rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyihin sekä 

lisäkaistoihin/ohituskaistoihin, jotka täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

 

 

Maisema-/matkailutie 

Merkinnällä osoitetaan maisemallisesti arvokas tie.  

 

Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 

Moottorikelkkailureitti  

Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena. 

 

 

Ulkoilureitti 

Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia ulkoilureit-

tejä ohjeellisina. 

 

Voimalinja (z) 

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat sekä suunnitelmiltaan riittävän valmiit (voimajoh-

tohankkeelle tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely tai 

sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys) 110 kV, 220 kV ja 400 kV voimalinjat.  

 

Linjalla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 

  

Luonnonsuojelualue 

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu 

alue. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
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Suojelumääräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa 

alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa, kunnes suojelualue varsinaisesti pe-

rustetaan. Naturaan tai suojeluohjelmiin kuulumattomat alueet on eritelty alueluettelossa 

ja niiden toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen. 

 

 

Natura 2000 -alue 

Merkinnällä osoitetaan Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue. 

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset: 

Biotalous 

Maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että kulloinkin voimassa olevassa 

Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan. 

Turvetuotanto 

Alla mainituilla valuma-alueilla turvetuotanto on voimakkaasti vaiheistettava ja vesiensuojelumenetelmien 

tehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kokonaistuotanto on suunniteltava ja mitoitettava siten, 

että se ei vaikuta vesien tilaan heikentävästi. Valuma-alueet ovat 14.5 Jämsän reitti Kankarisveteen saakka; 

14.6 Saarijärven reitti; 14.7 Rautalammin reitti; 14.9 Mäntyharjun reitti; 35.4 Ähtärin ja Pihlajaveden reitti; 

35.6 Keuruun reitti; 14.44 Kivijärven-Vuosjärven valuma-alue pois lukien Vuosjärvi; 14.45 Isojoen-Jääjoen 

valuma-alue; 14.273 Rumaoja-Myllyojan valuma-alue; 14.376 Vanajajärven valuma-alue; 14.378 Iso-Vir-

maksen valuma-alue; 14.463 Kannonjoen valuma-alue; 14.483 Tervajoen valuma-alue. 

Uusiutuva energia 

Asuin-, kauppa-, teollisuus-, työpaikka- tai vapaa-ajan alueita suunniteltaessa on mahdollisuuksien mukaan 

selvitettävä geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuudet 

Kulttuuriympäristö 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset ja maakunnalli-

sesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen 

tieto on tarkistettava museoviranomaiselta ja perinnemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta. Maa-

kunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maakuntakaavan alueluet-

telossa. 

Luonnonvarat 

Pohjavesiluokituksen mukaisia alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden kemi-

allinen ja määrällinen tila ei niiden vaikutuksesta heikkene. Pohjavesiluokituksen alueet on esitetty maaku-

ntakaavan alueluettelossa. 

Vireillä oleva Keski-Suomen maakuntakaava 2040 

 

Keski-Suomen liitto käynnisti maakuntakaavan päivityksen loppuvuodesta 2020. Päivitys koskee 

koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Maakuntakaava päivitetään Keski-

Suomen liiton rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakunta-

kaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mu-

kaan. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 tuli vireille 3.9.2020 jolloin sen osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelma (I-OAS) asetettiin nähtäville. 

 

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 I-OAS:n (Keski-Suomen liitto 2020) mukaan vireillä olevan 

maakuntakaavan teemoja, muutostarpeita ja tavoitteita ovat tuulivoiman sekä liikenteen muutos-

tarpeet ja tavoitteet sekä hyvinvoinnin aluerakenteen tavoitteet.  

 

Vireillä olevan Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa nos-

tetaan esiin, että Keski-Suomessa voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoimaa koskevat 
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merkinnät ovat vuodelta 2012 ja tästä syystä vanhentuneet tuulivoimatoimialan nopeaan muutok-

seen perustuen. Voimassa olevassa strategiapainotteisessa maakuntakaavassa on osoitettu kaksi 

aluetta tuulivoimatuotantoon. Ikuisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa myös mainitaan, 

että tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja tuotantotehojen kasvaessa Keski-Suomesta muodostuu 

tuulivoimatoimijoille kiinnostava alue. Tästä johtuen Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 tavoit-

teeksi tuulivoiman osalta on otettu maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien tuulivoiman tuo-

tantoon parhaiten soveltuvien alueiden osoittaminen. 

 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 tausta-aineistoksi ovat valmistuneet Keski-Suomen tuulivoi-

mapotentiaali (kartta) 17.12.2021 (Keski-Suomen liitto 2021) sekä Maakotkan esiintymisen paino-

pistealueiden tunnistaminen Keski-Suomessa (Jyväskylän Yliopisto 2021)  

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualue sijoittuu Keski-Suomen maakunta-

kaavan 2040 tausta-aineistoksi laaditun Keski-Suomen tuulivoimapotentiaali 17.12.2021 -kartalla 

osittain tuulivoimapotentiaalia omaavalle alueelle (Kuva 5-2). Muita laajoja tuulivoimapotentiaalia 

omaavia alueita selvityksessä on osoitettu Kyyjärven suunnittelualueen pohjoispuolella kulkevan 

Vaasantien pohjoispuolelle sekä suunnittelualueen itäpuolelle Ratiperän ja Korpiperän alueille. Sel-

vityksessä on myös esitetty suunnittelualueen läpi kulkeva olemassa oleva johtoverkko sekä suun-

nittelualueen eteläpuolelle sijoittuva laajempi hiljainen alue. 
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Kuva 5-2. Karttaote Keski-Suomen liiton vuoden 2021 tuulivoimapotentiaaliselvityksestä sekä Kauniskankaan tuu-

livoimahankkeesta. 

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen aineistot asetettiin nähtäville 7.3. – 

5.5.2022 väliseksi ajaksi. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualueesta osa on 

osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi (tu).  

 

Tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta (tv) koskevalla merkinnällä osoitettaan merkittävä tuuli-

voimatuotantoon soveltuva alue (Kuva 5-3). Merkintään ei sisälly MRL 33 §:n mukaista ehdollista 

rakentamisrajoitusta. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutuk-

set asutukseen, liikenneväyliin, maisemaan, kulttuuriperintöön, virkistykseen, elinkeinoihin ja puo-

lustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, 

kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksistä johtuvat rajoitteet.  

 

Lisäksi on otettava huomioon tuulivoimatuotannon yhteisvaikutukset. Sähköverkkoon liittymisessä 

on pyrittävä hyödyntämään yhteisiä johtokäytäviä. 
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Kohdekohtaiset tarkentavat määräykset: Alueiden Hanhineva, Hautakangas, Kauniskangas, Kettu-

kangas, Kontuvuori, Korkeakangas ja Lehtomäki suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suun-

nitelma tai hanke yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa tarkasteltuna 

ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston 

alueiden perusteena olevia luonnonarvoja. 

 

Alueen Pitkälänvuori suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset UNESCO:n maail-

manperintökohteeseen.”  

 

 

Kuva 5-3. Karttaote Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 kaavaluonnoksesta. Kauniskankaan tuuli- ja aurinko-

voimapuiston suunnittelualue on merkitty punaisella viivalla. 
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5.2.2 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavat 

Suunnittelualue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Etelä-Pohjanmaan maakuntarajasta. Etelä-Poh-

janmaalla on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, Etelä-Pohjanmaan vaihemaa-

kuntakaava I, Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava II ja Etelä-Pohjanmaan vaihemaakunta-

kaava III. 

 

Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2003 ja 

vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005 ja kokonaismaakuntakaavan muutoksen osalta 

5.12.2006. Kokonaismaakuntakaava kokoaa yhteen alueidenkäytön ja aluerakenteen kehittämisen 

pääperiaatteet ohjeeksi yksityiskohtaisemmalle suunnittelu- ja kehittämistyölle. Se on voimassa 

muiden kuin I ja II vaihemaakuntakaavassa käsiteltyjen sisältöjen osalta.  

 

Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavassa suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat turvetuo-

tantovyöhyke (tt-2 ja tt-3), yhdysvesijohdon tarve (vj), voimajohto (z), kalliokiviaineksen ottoalue 

(EO) sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma, Pesolan talo-

ryhmä). 

 

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa. Se on vahvistettu Ympäristömi-

nisteriössä 31.10.2016 ja se sai lainvoiman 30.11.2017. Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaa-

vassa I suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat tuulivoimaloiden alue (tv 11) ja voimajohto (z). 

 

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava koskee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Maa-

kuntavaltuusto hyväksyi kaavan 30.5.2016 ja se tuli voimaan 11.8.2016. Kaavaa koskeva kaava-

muutos tuli voimaan 21.4.2020. Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa II suunnittelualueen 

läheisyyteen sijoittuu valta- tai kantatie (valtatie 16). 

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi III vaihemaakuntakaavan 3.12.2018. Vaihemaa-

kuntakaava III hyväksymispäätöksestä on kuitenkin jätetty 5 valitusta hallinto-oikeuteen, jotka 

hallinto-oikeus hylkäsi 17.7.2021 antamallaan päätöksellä. Vaihemaakuntakaava III on kuulutettu 

voimaan 23.8.2021. III vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bio-

energialaitoksia, puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita. III vaihemaakuntakaavassa suunni-

tellulle voimajohtoreitille sekä suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu turvetuotantoalue sekä tur-

vetuotantoon soveltuva alue.  

 

Ote Etelä-Pohjanmaan lainvoimaisista maakuntakaavoista on esitetty alla (Kuva 5-4, Taulukko 7). 



Ramboll - Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava 

 

  

 

66/159 

 

Kuva 5-4. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmästä. Kuvaan on lisätty Kauniskankaan tuuli- ja aurin-

kovoimapuiston suunnittelualue punaisella rajauksella ja tuulivoimahankkeen alustava voimajohtolinjaus punai-

sella palloviivalla. 

Taulukko 7. Suunnittelussa huomioitavat Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen merkinnät ja määräykset. 

 

 

Tuulivoimaloiden alue (Vaihemaakuntakaava I, alue nro. 11) 

Merkinnällä osoitetaan tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet. MRL:n 33 §:n 

mukainen rakentamisrajoitus ei ole voimassa tuulivoimaloiden alueilla. 

 

Suunnittelumääräys: Lisäksi kaavamerkintää koskevat (annetut) yleiset suun-

nittelumääräykset.  

 

Tuulivoimaloiden alueiden 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19 ja 22 yksity-

iskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomioita alueella 

pesivään, aluetta säännöllisesti käyttävään ja alueen yli muuttavaan linnustoon, 

kulttuuri- ja luonnonmaisemaan sekä pohjaveteen kohdistuviin vaikutuksiin. 
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Turvetuotantoalue (Vaihemaakuntakaava III) 

 

 

 

Turvetuotantoon soveltuva alue (Vaihemaakuntakaava III) 

 

Suunnittelumääräys I, joka koskee koko maakuntaa: 

Turvetuotantoon soveltuvan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon turvetuotannon vaikutukset asutukseen. Alueen käyttöönoton 

suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesiensuojelumenetelmien te-

hokkuuteen ja valuma-alueella yhtäaikaisesti tuotannossa olevien alueiden 

määrään siten, että turvetuotanto osaltaan ottaa huomioon vesienhoidon 

toimenpideohjelmissa asetetut tavoitteet ja edistää niiden toteutumista. Suun-

nittelussa on huomioitava tuotantoalueiden yhteisvaikutukset vesistöihin ja 

valuma-alueen kokonaiskuormitus, sekä tarvittaessa vaiheistettava tuotantoa 

huomioiden alapuolisten vesistöjen tila. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suun-

nittelussa tulee selvittää happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja suunni-

teltava tuotanto siten, ettei se aiheuta merkittävää hapanta huuhtoumaa. 

 

 

 

Valtatie tai kantatie (Vaihemaakuntakaava II ja vaihemaakuntakaavan II muu-

tos) 

 

Merkinnän tarkempi kuvaus ja suunnitteluperiaate: Merkinnällä osoitetaan kattavan verkon 

TEN-T-tie (vt3) ja valta- ja kantatiet. Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien 

välistä pitkämatkaista liikennettä ja kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat 

maakunnan sisäistä verkkoa. Suunnittelussa ja rakentamisessa valta- ja kantateillä on 

asetettu korkeammat laatu- ja palvelutasotavoitteet. 

 

Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 

päätieverkon liikennemäärät, liikenteen sujuvuus ja kasvu sekä liikenneturvallisuus. Mer-

kittävästi parannettavia risteysjärjestelyjä ja muita parannustoimenpiteitä on mahdollista 

toteuttaa edellä mainittujen näkökohtien perusteella. Suunnittelussa on huomioitava ar-

vokkaat maisema-alueet, ympäristö ja melunsuojaus.  

 

Alueella on voimassa MRL 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 

 

Yhdysvesijohdon tarve (Kokonaismaakuntakaava 2005) 

 

 

Voimajohto (Kokonaismaakuntakaava 2005, vaihemaakuntakaava I) 

 

Merkinnällä osoitetaan Etelä-Pohjanmaan voimassaolevan maakuntakaavan 

(23.5.2005) osoittamat voimajohdot ja voimajohtojen uusilla johtovarauksilla 

osoitetut, sittemmin toteutuneet voimalinjat.  

 

Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (Kokonais-

maakuntakaava 2005) 

 

Suunnittelumääräys: 



Ramboll - Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava 

 

  

 

68/159 

Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmi-

stetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on 

pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. 

 

 

Kalliokiviaineisen ottamisalue (Kokonaismaakuntakaava 2005) 

 

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat suunnittelumääräykset: 

Kokonaismaakuntakaava 2005: 

Yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytön suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia tehtäessä 

on varauduttava selvittämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeatasoisia valtakunnallisia 

liikenneyhteyksiä, jossa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden par-

antaminen sekä raideliikenteen kehittäminen on otettava huomioon. 

Vireillä oleva Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti 29.11.2021 (§ 126) käynnistää maakuntakaavan uudis-

tamisen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa on tarve kokonaisuuden tarkastelulle eli 

kaikki teemat yhdistävälle, uudelle kokonaismaakuntakaavalle. Maakuntakaavan laadinta on käyn-

nistetty välittömästi maakuntahallituksen päätöksen jälkeen. Kaavan osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma on ollut nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022 välisen ajan jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kun-

nassa 

 

Maakuntakaavan luonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2022 aikana ja kaavaehdotus vuonna 

2023. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaa-

van 2050 vuonna 2024. Voimaan astuessaan se kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaa-

vat. 

5.3 Yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleis-, asema- tai ranta-asemakaavoja tai niiden osia 

(Kuva 5-5). 
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Kuva 5-5. Yleis- ja asemakaavat suunnittelualueen läheisyydessä. 

5.3.1 Yleiskaavat 

Alle 20 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee kaikkiaan 10 voimassa olevaa yleiskaa-

vaa: 

 

Pohjoispuolella: 

• Kyyjärvi: Peuralinnan tuulivoimayleiskaava (Hyväksytty 8.6.2015) noin 6 km päässä. Yleis-

kaava mahdollistaa 8 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Alueelle on myönnetty luvat 7 voi-

malan rakentamiselle.  

• Perho: Rantayleiskaavan muutos ja laajennus (Hyväksytty 24.5.2013) noin 9,5 km päässä 

• Perho: Alajoen tuulivoimapuiston osayleiskaava (Hyväksytty 1.2.2016) noin 12 km päässä. 

Yleiskaava mahdollistaa 7 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Alueelle on myönnetty luvat 7 

tuulivoimalan rakentamiselle. 

• Perho: Perhon keskustan yleiskaava (Hyväksytty 4.10.2005) noin 18 km päässä. 
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• Perho: Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaava (Hyväksytty 15.12.2014) noin 18 km päässä. 

Yleiskaava mahdollistaa 9 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Alueen kaikki tuulivoimalat on 

rakennettu ja ne ovat tuotannossa.  

 

Itäpuolella: 

• Kyyjärvi: Hallakankaan tuulivoimaosayleiskaava (Hyväksytty 19.10.2015) noin 17 km päässä. 

Yleiskaava mahdollistaa 9 tuulivoimalan rakentamisen. Alueelle on myönnetty luvat 8 tuulivoi-

malan rakentamiselle.  

• Kyyjärvi: Kyyjärven rantaosayleiskaava (Hyväksytty 23.6.2003) noin 11,5 km päässä.  

• Kyyjärvi: Kyyjärven rantaosayleiskaavan muutos (Hyväksytty 27.4.2009) noin 14 km päässä. 

 

Eteläpuolella: 

• Karstula: Vihisuon tuulivoimayleiskaava (Hyväksytty 4.4.2016) noin 7,5 km päässä. Yleiskaava 

mahdollistaa 9 voimalan rakentamisen alueelle. Alueella on vireillä kaavan mukainen Korkea-

kankaan tuulivoimahanke, jonka 9 tuulivoimalalle on myönnetty luvat ja niiden rakentaminen 

on käynnistynyt. 

• Karstula: Itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava. Osayleiskaava koostuu neljästä 

osa-alueesta (länsi-, kaakkois-, pohjois- ja itäosa). Osayleiskaava on tullut voimaan kaakkois-

, pohjois- ja itäosan osalta 15.4.2021. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston läheisin 

läntinen osa-alue ei ole vielä lainvoimainen. Läntinen osa-alue sijaitsee lähimmillään noin 6 

kilometrin päässä Kauniskankaan suunnittelualueesta. 

5.3.2 Asema- ja ranta-asemakaavat 

Lähimmät asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Kyyjärven kunnan keskustaajamassa noin 5 kilomet-

rin etäisyydellä. Kyyjärven keskustaajaman asemakaavoissa maankäyttö on osoitettu monipuolisille 

keskustatoiminnoille. Pohjoisen Keski-Suomen karttapalvelun mukaan tammikuussa 2021  

 

Lähimmät ranta-asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Kyyjärven ja Karstulan kunnan alueilla noin 5–

8 kilometriä suunnittelualueen eteläpuolella.  

5.3.3 Vireillä olevat yleis- ja asemakaavat 

Kyyjärven kunnalla on parhaillaan vireillä Pienvesistöjen rantaosayleiskaava, joka saatettiin vireille 

Kyyjärven kunnanhallituksen päätöksellä 31.3.2008 (Kuva 5-6). Osa pienvesistöjen rantaosayleis-

kaavan suunnittelualueesta sijoittuu Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualu-

eelle sekä sen välittömään läheisyyteen. Kyyjärven kunnan kaavoituskatsauksen 2019–2020 mu-

kaan vähäisen rakentamispaineen takia kaavahanketta ei ole viety eteenpäin, mutta alustava kaa-

valuonnos on kunnan rakennusvalvonnan käytettävissä poikkeamishakemusten yhteydessä. Alus-

tavassa kaavaluonnoksessa Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualueelle sijoit-

tuu vesialuetta (W), turpeenottoaluetta (EO), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä rantarakenta-

miseen tarkoitettua aluetta (RA), jolle on osoitettu yhteensä 5 rakennuspaikkaa. 
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Kuva 5-6. Kyyjärven kunnassa valmisteilla oleva Pienvesistöjen rantaosayleiskaavaote ja suunnittelualueen raja. 

Karstulan kunnalla on vireillä ja osittain voimassa Karstulan itäisten ja läntisten vesistöjen ranta-

osayleiskaava, joka rajautuu paikoittain Kyyjärven ja Karstulan kuntarajaan. Osayleiskaava koostuu 

neljästä osa-alueesta (länsi-, kaakkois-, pohjois- ja itäosa). Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoima-

puiston suunnittelualueen läheisimmät osayleiskaavan alueet sijaitsevat noin 6 kilometrin päässä 

osayleiskaavan läntisellä osa-alueella. Osayleiskaava on tullut voimaan kaakkois-, pohjois- ja itä-

osan osalta 15.4.2021 ja läntisellä osa-alueella osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen.  

 

Karstulan kunnan pohjoisosassa on vireillä Hanhinevan tuulivoimapuiston osayleiskaava. Hanhine-

vaan suunniteltu tuulivoima-alue sijaitsee sekä Karstulan että Kyyjärven kunnissa, kuntarajan tun-

tumassa. Alustavan hankealueen koko on yhteensä noin 2700 hehtaaria, josta Karstulan kunnan 

osuus on noin 1000 hehtaaria. Kokonaisuudessaan Hanhinevan tuulivoimapuistohankkeen tavoit-

teena on alustavasti rakentaa alueelle 31 tuulivoimala, joista Karstulan kuntaan olisi mahdollista 

sijoittaa noin 12 tuulivoimalaa. Voimaloiden tarkempi lukumäärä, koko ja sijainti tarkentuvat hank-

keen suunnittelun edetessä. Karstulan kunnan puoleinen alue sijaitsee Kauniskankaan tuuli- ja au-

rinkovoimapuiston suunnittelualueesta lähimmillään noin 6 kilometrin päässä suunnittelualueen 
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länsipuolella. Hanhinevan tuulivoimahanketta ei ole toistaiseksi käynnistetty Kyyjärven kunnan 

puolella.  

5.4 Rakennusjärjestys 

Kyyjärven rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2002. 

5.5 Tonttijako ja -rekisteri 

Kaava-alue kuuluu valtion kiinteistörekisteriin. 

5.6 Pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen rasteriperuskarttaa, joka tulostetaan mittakaavassa 

1:10 000. 

5.7 Rakennuskiellot 

Kyyjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 4.10.2021 § 145 päättänyt rakennuskieltojen asetta-

misesta kunnan alueelle sijoittuville käynnistetyille tuulivoimayleiskaava-alueille. Maankäyttö- ja 

rakennuslain MRL 38 §:n mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen 

keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä 

sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella. 

5.8 YVA-menettely 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointime-

nettelyä (YVA-menettely). Ympäristövaikutusten arviointi laaditaan YVA-lain (252/2017) ja asetuk-

sen (277/2017) sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja -asetuksen (895/1999) edellyttä-

mässä laajuudessa. YVA-menettelyssä laadittava YVA-ohjelma ja kaavoitusta koskeva osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville yhteisenä asiakirjana 17.5.-1.8.2021 välisen 

ajan. YVA-menettelyssä toteutettava YVA-selostus asetetaan nähtäville yhdessä kaavahankkeen 

valmisteluvaiheen aineiston kanssa alkukesästä 2022. Kaavahankkeen ja YVA-menettelyn yleisöti-

laisuudet pyritään järjestämään yhdistetysti. Hanketta koskevasta YVA-menettelystä saa tietoa 

Kyyjärven kunnan ja ympäristöhallinnon Internet-sivustojen kautta. 

5.9 Osayleiskaavan ja Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyn 

yhteydessä laaditut selvitykset 

 

Osayleiskaavan laadinnassa tukeudutaan seuraaviin hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä laadit-

tuihin selvityksiin: 

• Asukaskysely 2021 (Ramboll Finland Oy) 

• Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimalahankkeen arkeologinen inventointi 2021 (Keski-

Pohjanmaan Arkeologiapalvelu)  

• Tuulivoimahankkeen melu- ja välkeselvitys 2022, (Numerola) 

• Näkyvyysanalyysi ja havainnekuvat 2022 (Ramboll Finland Oy) 

• Luontotyyppikartoitus 2021 Kyyjärvi Kauniskangas tuulivoimahanke (Latvasilmu osk.) 

• Sähkölinjan luontoselvitys 2021 Kyyjärven Kauniskangas tuulivoimahanke (Latvasilmu 

osk.) 

• Kyyjärven Leppinevan tuulivoimapuiston pöllöselvitys 2019 (Ahlman Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2020 (Ahlman 

Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2020 (Ahlman 

Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2020 (Ahlman 

Group Oy) 
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• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2021 (Ahlman 

Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2021 (Ahlman Group 

Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2020 (Ahlman 

Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen syysseuranta 2020 (Ahlman 

Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen talviseuranta 2020–2021 

(Ahlman Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevät ja kesäseuranta 2021 

(Ahlman Group Oy) 

• Kauniskankaan tuulipuiston lintujen törmäysmallinnus: muuttolinnut ja maakotka (Ahlman 

Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2021 (Ahlman Group 

Oy) 

• Lepakkoselvitys Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankealueella 2021 (Latvasilmu osk.) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston nisäkkäiden lumijälkilaskenta 2021 (Ahlman 

Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston nisäkkäiden lumijälkilaskenta 2021 (Ahlman 

Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston 110kV voimajohdon liito-oravaselvitys 2021 

(Ahlman Group Oy) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2021 (Ahlman Group Oy) 

• Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys (Ramboll Finland Oy) 

 

Osayleiskaavan laadinnassa on hyödynnetty seuraavia muita julkisia selvitysaineistoja: 

• Keski-Suomen maakuntakaava (2017) tausta-aineistot (Keski-Suomen liitto) 

• Keski-Suomen maakuntakaava 2040 valmisteluaineisto (Keski-Suomen liitto) 

5.10 Lähialueen tuulivoimahankkeet 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu useita eri vai-

heissa olevia tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko vaihtelee muutamista suunnittelutarve-

ratkaisuilla toteutetuista suurempiin 20–72 voimalan hankkeisiin. Osa hankkeista on suunnittelu-

vaiheessa, osa rakentuu parhaillaan ja osa on toiminnassa. Tuulivoimahankkeet on esitetty alla 

olevissa kuvassa (Kuva 5-7) ja taulukossa (Taulukko 8). 
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Kuva 5-7. Muut tuulivoimahankkeet noin 30 km etäisyydellä Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suun-

nittelualueesta. 
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Taulukko 8. Tuulivoimahankkeen noin 30 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta (STY 2022). 
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Alajärvi, Möksy Ilmatar 15 Luvitettu 7,0 Länsi 

Karstula,  

Hanhineva 
Energiequelle 11 Kaavoitus aloitettu 7,5 Kaakko 

Soini,  

Korkeamaa 

SABA Wind Oy 

Ab 
20 Kaava tai STR valmis 8,5 Lounas 

Kyyjärvi,  

Peuralinna 

Suomen Hyöty-

tuuli Oy 
7 Luvitettu 9,8 Pohjoinen 

Kyyjärvi,  

Kämppäkangas 

Myrsky energia 

Oy 
9 Hanke käynnistetty 10,5 Pohjoinen 

Karstula,  

Korkeakangas  
OX2 9 Rakenteilla 12,8 Kaakko 

Alajärvi,  

Louhukangas 
Ilmatar 27 Luvitettu 14,5 Länsi 

Perho,  

Alajoki 

Suomen Hyöty-

tuuli Oy 
7 Luvitettu 16,6 Pohjoinen 

Soini,  

Isokangas 

Suomen Hyöty-

tuuli Oy 
3 Kaava tai STR valmis 18,0 Lounas 

Soini,  

Loukkusaari 

Suomen Hyöty-

tuuli Oy 
3 Kaava tai STR valmis 20,0 Lounas 

Perho,  

Limakko 

Taaleri Pääoma-

rahastot Oy 
9 Tuotannossa 22,5 Pohjoinen 

Kyyjärvi,  

Hallakangas 
Winda Power Oy 8 Luvitettu 23,0 Itä 

Perho,  

Kokkoneva 

Suomen Hyöty-

tuuli Oy 

38–

45 
YVA käynnissä 23,8  Pohjoinen 

Soini / Ähtäri, 

Kimpilammin-

kangas 

Energiequelle 29 YVA käynnissä 29,4 Etelä 

Karstula,  

Mustalammin-

mäki 

Greenwatt Oy 8 

Muutosprosessi 

kesken. Tarkoituksena 

vähentää 2 

tuulivoimalapaikkaa 

31,0 Kaakko 

Karstula,  

Koiramäki 
Greenwatt Oy 8 

Muutosprosessi 

kesken. Tarkoituksena 

vähentää 2 

tuulivoimalapaikkaa 

31,0 Kaakko 
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6. HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS 

6.1 Tuulivoimalan rakenne 

Tuulivoimala koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuo-

neesta. Tuulivoimalat voidaan varustaa haruksilla, mutta tässä kyseisessä Kauniskankaan hank-

keessa voimalat ovat haruksettomia. Hankkeessa tarkasteltavat lieriötornirakenteiset tuulivoimalat 

voidaan toteuttaa mm. kokonaan teräsrakenteisina, betonirakenteisina ja betonin ja teräksen yh-

distelminä. Tuulivoimala-alueiksi, johon sisältyvät tuulivoimala sekä rakentamista ja huoltotoimia 

varten tarvittava kenttäalue, edellyttävät nykyisellä tekniikalla noin puolen hehtaarin laajuisen alu-

een. Perustamistekniikka riippuu valitusta rakennustekniikasta.  

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa toteutettavien voimaloiden napakorkeus on 160 

m (T5, T8, T9, T10, T11 ja T15) tai 200 m (muut voimalat) voimalasta riippuen (Kuva 6-1). Root-

torin halkaisija on 162 tai 200 m ja kokonaiskorkeus 241 tai 300 metriä. Tuulivoimaloiden yksikkö-

teho on noin 6–10 MW ja kokonaisteho on noin 90–150 MW. 

 

 

Kuva 6-1. Osayleiskaavan mukainen tuulivoimaloiden ja aurinkovoimapuiston alustava sijoitussuunnitelma. Tuu-

livoimala-symbolilla merkityt ympyrät ovat tuulivoimalapaikkoja (15 voimalaa), pinkit kentät aurinkovoima-alu-

eita ja sininen suorakulmio on sähköasema. Punaisella on merkitty alueen huoltotieverkosto. Osa tiestä on ole-

massa olevaa parannettavaa tietä (yhtenäinen punainen viiva) ja osa uutta tietä (punainen katkoviiva). 

 

6.2 Tuulivoimaloiden perustaminen 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalan paikan pohjaolosuhteista. Myö-

hemmin tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan 

erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto (Kuva 6-2).  
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Maanvarainen teräsbetoniperustus 

Tuulivoimala voidaan perustaa maanvaraisesti silloin, kun tuulivoimalan alueen alkuperäinen maa-

perä on riittävän kantavaa. Kantavuuden on oltava riittävä tuulivoimalan turbiinille sekä tornira-

kenteelle tuuli- ym. kuormineen ilman että aiheutuu lyhyt- tai pitkäaikaisia painumia. Tällaisia kan-

tavia maarakenteita ovat yleensä mm. erilaiset moreenit, luonnonsora ja eri rakeiset hiekkalajit. 

Tulevan perustuksen alta poistetaan eloperäiset maat sekä pintamaakerrokset noin 1–1,5 m syvyy-

teen saakka ja käytetään myöhemmässä rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen mai-

semointiin. Teräsbetoniperustus tehdään valuna ohuen rakenteellisen täytön (yleensä murske) 

päälle. Teräsbetoniperustuksen vaadittava koko vaihtelee tuuliturbiinitoimittajasta riippuen, mutta 

kokoluokka on noin 20 x 20 m tai 25 m x 25 m perustuksen korkeuden vaihdellessa noin 1–2 metrin 

välillä.  

 

Teräsbetoniperustus ja massanvaihto 

Teräsbetoniperustus massanvaihdolla valitaan niissä tapauksissa, joissa tuulivoimalan alueen alku-

peräinen maaperä ei ole riittävän kantavaa. Teräsbetoniperustuksessa massanvaihdolla 

perustusten alta kaivetaan ensin löyhät pintamaakerrokset pois. Orgaaniset maa-ainekset käyte-

tään myöhemmässä rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen maisemointiin. Syvyys, 

jossa saavutetaan tiiviit ja kantavat maakerrokset, on yleensä luokkaa 1,5–5 m. Kaivanto täytetään 

rakenteellisella painumattomalla materiaalilla (yleensä murskeella) kaivun jälkeen, ohuissa kerrok-

sissa tehdään tiivistys täry- tai iskutiivistyksellä. Täytön päälle tehdään teräsbetoniperustukset pai-

kalla valaen. 

 

Teräsbetoniperustus paalujen varassa 

Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauksissa, joissa kantamattomat kerrokset 

ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto ole enää kustannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa pe-

rustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen 

mursketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Paalutuksen jälkeen paalujen päät valmistellaan ja 

teräsbetoniperustus valetaan paalujen varaan. Orgaaniset maa-ainekset käytetään myöhemmässä 

rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen maisemointiin. 

 

Kallioankkuroitu teräsbetoniperustus 

Kallioankkuroitua teräsbetoniperustusta voidaan käyttää tapauksissa, joissa kalliopinta on näky-

vissä ja lähellä maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa teräsbetoniperustuksessa louhitaan kallioon 

varaus perustusta varten ja porataan kallioon reiät teräsankkureita varten. Teräsankkurin ankku-

roinnin jälkeen valetaan teräsbetoniperustukset kallioon tehdyn varauksen sisään. Kallioankkuroin-

tia käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko on yleensä muita teräsbetoniperustamistapoja pie-

nempi. 
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Kuva 6-2. Tuulivoimaloiden perustamistekniikoita. 

 

 

Kuva 6-3. Maanvarainen teräsbetoniperustus raudoitettuna ennen betonivalua. 
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6.3 Aurinkovoimalat 

Aurinkovoima-alueet toteutetaan pääosin turvesuoalueille ja osittain myös peltoalueille. Aurinko-

voimalat sijoitetaan kuivalle maaperälle, tasaiselle pohjalle ja ne suunnataan etelään. Tarvittaessa 

alue voidaan ojittaa kuivumisen tehostamiseksi, mutta muuten maaston muokkauksilta pyritään 

välttymään. Alueelle ei lähtökohtaisesti levitetä sora- tai hiekkakerrosta, veden eristäviä kankaita 

tai muuten tehdä merkittäviä pohjatöitä. 

 

Maaperusteiset paneelit perustetaan joko paalu-, tukipilari- tai jalustaperustukselle riippuen alueen 

geoteknisistä ominaisuuksista. Voimala perustetaan maaperätutkimusten ja vetokokeiden perus-

teella joko perustuspainoin tai juntattavilla tai ruuvattavilla paaluilla. Oletus on, että turvesuolle 

perustukset tehdään ruuvipaaluilla. Mikäli paneelit asennetaan perustuspainoin, betoniset painot 

levitetään alueelle kaivinkonein. Myös maahan painettavat paneelitelineet voidaan asentaa kaivin-

koneella. Telineenä toimii kaksijalkainen teräs-alumiiniteline. 

 

Aurinkopaneelijärjestelmä koostuu useista sarjaan kytketyistä kennoista ja ne asetetaan tasoon. 

Yleisin aurinkopaneelin väri nykyteknologialla on tummansininen. Paneelirivistön suuntaus on tyy-

pillisesti 24–45 astetta etelään. Korkeudeltaan aurinkopaneelit ovat 2–3 metriä riippuen asennus-

kulmasta ja perustamistavasta. Aurinkopaneelien heijastavuus riippuu mallista, tyypillisesti se on 

alle 5 % paneelin pintaan tulevasta auringon säteilystä. 

 

Aurinkovoimala ei aiheuta ympäristöriskejä asennus- ja toimintavaiheessa. Sadevesien imeytymistä 

maaperään ei estetä ja käyttämättä jäänyt turveala voidaan metsittää paneeleiden varjostukset 

huomioiden. Niissä mahdollisesti käytettävistä muuntajaöljystä ja SF6-kaasusta voi huoltojen yh-

teydessä sattuneesta onnettomuustilanteesta aiheutua pilaantumisriskiä maaperään. Piipaneeli ei 

sisällä ympäristölle myrkyllisiä aineita, eikä täten aiheuta hajotessaan ympäristöriskiä. Aurinkovoi-

malan komponentit voidaan kierrättää. Aurinkopuistoalue aidataan turvallisuussyistä. 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen aurinkovoimaloiden sijoitussuunnitelma on esitetty 

kartassa Kuva 6-1. Hankkeen maa-asenteisten aurinkopaneelien sähköteho on noin 150 MWp (me-

gawattipiikki) 

 

 

Kuva 6-4. Esimerkkikuva aurinkopuistosta. (Kuva: Solarigo Systems Oy) 
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6.4 Tieverkosto ja nostoalueet 

Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn jokaiselle voi-

malapaikalle koko niiden elinkaaren ajan. Huoltotieverkosto on esitetty hankkeen vaihtoehtokuvissa 

(Kuva 6-5 ja Kuva 6-6). Tiestön suunnittelussa pyritään hyödyntämään pitkälti alueen olemassa 

olevia teitä, joita suoristetaan ja vahvistetaan. Huoltoteitä pitkin kuljetetaan tuulivoimaloiden ra-

kentamisessa tuulivoimaloiden komponentit, rakennusmateriaalit ja pystytyskalusto. Rakentamis-

vaiheen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin että paikal-

listen maanomistajien tarpeisiin. Tuulivoimarakentamisessa tarvittavat kuljetukset tuovat erityis-

vaatimuksia myös tien kantavuuden suhteen.  

 

 

Kuva 6-5. Periaatekuva huoltotien rakenteesta. 

 

Kuva 6-6. Tuulivoimalan huoltotie. 
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Rakennettavat huoltotiet ovat sorapintaisia ja niiden ajoradan leveys on keskimäärin noin kuusi 

metriä. Tarpeen mukaan metsäisessä maastossa tielinjauksista kaadetaan puustoa noin 12–15 met-

rin leveydeltä reunaluiskien ja työkoneiden tarvitseman tilan vuoksi. Kaarteissa raivattavan tielin-

jauksen leveys saattaa olla jopa kaksinkertainen erikoispitkän kuljetuksen (siivet, tornin osa) vaa-

timan tilan johdosta. Kuvassa (Kuva 6-7) on esimerkki 60 metriä pitkän siiven vaatimasta kään-

tösäteestä.  

 

 

Kuva 6-7. Periaatekuva 60 m pitkän siipikuljetuksen vaatimasta kääntösäteestä. 

Puuston ja muun kasvillisuuden poiston jälkeen pintamaat poistetaan ja pohja tasoitetaan. Kallioi-

silla alueilla pohjaa tasataan louhimalla ja louhetäytöillä riittävän tasauksen saavuttamiseksi. Peh-

meiköillä maa-aines korvataan kantavalla materiaalilla. Irrotettu maa-aines käytetään mahdolli-

suuksien mukaan rakentamiseen ja maisemointiin toisaalla tuulivoimapuiston alueella. Hankkeen 

toteuttamisessa pyritään maanrakennustöiden osalta massatasapainoon, jolloin alueelle ei tarvitse 

tuoda maa-aineksia, eikä ylimääräisille maa-aineksille tarvita erillistä sijoituspaikkaa hankealueen 

ulkopuolelta. Todennäköisesti suunnittelualueella on tarvetta tuoda maa-aineksia lähimmältä tar-

koitukseen soveltuvalta maa-aineistenottoalueelta. 

 

Tarvittavien kulkuyhteyksien lisäksi jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan noin hehtaarin 

laajuinen kokoamis- ja työskentelyalue, joka raivataan kasvillisuudesta ja tasoitetaan. Nostoalu-

eella tulee olla riittävästi tilaa tuulivoimalan pystytykseen käytettävälle nosturille sekä raskaille kul-

jetuksille. Riippuen pääkomponenttien nostotekniikoista voi olla tarpeellista raivata puustoa sekä 

tasoittaa maastoa myös varsinaisen nostoalueen ulkopuolelta. Rakentamistoimien jälkeen kenttä-

alue maisemoidaan lukuun ottamatta toiminnan aikaisiin huoltotoimenpiteisiin varattavaa aluetta. 

 

6.5 Kuljetukset ja liikenne 

Tuuli- ja aurinkovoima-alueelle kohdistuva liikenne on suunniteltu alustavasti toteutettavaksi alu-

een nykyistä Vaasantieltä Leppinevan varikolle kulkevaa tieyhteyttä pitkin (Kuva 6-8). Erikoiskul-

jetuksina kuljetettavat tuulivoimaloiden osat saapuvat todennäköisesti Vaasan sataman kautta 

(reittiä Rahtitie – 6741 – 17663 – 673 – 679 – 8 – 7148 – 715 – 3 – 18 – 16 – turvetuotantoalueen 
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huoltotie), jolloin kuljetusmatka on noin 160 kilometriä. Erikoiskuljetusten käyttämä reitti varmis-

tuu jatkosuunnittelussa, jolloin sitä voidaan arvioida tarkemmin. 

 

Kuva 6-8. Tuulivoimalan osien kuljetusreitti alueelle. 

Tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuu kuljetuksia ja työmatkaliikennettä. Teiden ja nostoalu-

eiden rakentamisen aikana tapahtuu kiviainesten kuljetuksia, joiden määrä riippuu rakentamis-

oloista, kiviaineshankinnan optimoinnista ja ainesten hankintapaikoista. Perustusten rakentamis-

vaiheessa suurimmat liikennemäärät aiheutuvat betonin kuljetuksesta. Perustamistavasta ja voi-

malan rakenteesta riippuen kukin voimala edellyttää enintään noin 80–100 betoniauton käynnin 

rakentamispaikalla. 

 

Merkittävimmät tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat alu-

eelle saapuvista erikoiskuljetuksista. Tuulivoimaloiden lavat kuljetetaan yli 50 metriä pitkinä eri-

koiskuljetuksina, joten erityisesti niillä on vaikutusta liikenteeseen. Erikoiskuljetukset aiheuttavat 

liikkuessaan koko kuljetusreitillään merkittävän, mutta lyhytkestoisen ja väliaikaisen haitan muulle 

liikenteelle. Erikoiskuljetusten takia saatetaan joutua esimerkiksi rajoittamaan liittymien liikennettä 

kuljetuksen kääntyessä tai siirtämään liikennemerkkejä, portaaleja tai liikennevaloja pois väliaikai-

sesti. Tuulivoimalan raskaimmat osat painavat noin 100 tonnia. Kuljetusreitillä olevien siltojen, 

rumpujen ja teiden kantavuudet sekä alikulkujen alikulkukorkeudet tarkistetaan erikoiskuljetusten 

takia. 

 

Kunkin tuulivoimalan osien kuljetus edellyttää noin 10–12 erikoiskuljetusta (erikoisleveä, -pitkä tai 

raskas). Lisäksi erikoisnostureiden kuljetus voi tapahtua erikoiskuljetuksina. Torni kuljetetaan tyy-

pillisesti neljässä tai viidessä osassa ja konehuone 1-3 kappaleena. Roottorin napa ja lavat tuodaan 

erillisinä kappaleina ja yhdistetään rakentamispaikalla nostureiden avulla. Työmatkaliikenne tapah-

tuu pääasiassa henkilö- ja pakettiautoilla. Tuulivoimaloiden toimiessa alueella käydään satunnai-

sesti huolto- ja tarkistustöiden yhteydessä. 

 

6.6 Sähkönsiirto ja verkkoliityntä 

Tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulivoimapuistoon rakennetaan yksi säh-

köasema, jonne sähkö johdetaan tuuli- ja aurinkovoimalaitoksilta maakaapelein. Maakaapelit sijoi-

tetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin.  

 

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin 

päässä Alajärven Möksyn sähköasemalla.  

 

Suunnittelualueen läpi kulkee Fingridin 110 kV:n voimajohto, mutta esisuunnittelussa liittyminen 

tähän voimajohtoon todettiin toimimattomaksi ratkaisuksi. Suunnittelualueelle rakennetaan ilma-

johto Fingridin olemassa olevan 110 kV:n voimajohtokäytävän viereen eteläpuolelle.  
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Suunnittelualueelta tuuli- ja aurinkovoimahankkeen omalta sähköasemalta länteen suuntautuva 

noin 10 kilometrin pituinen Kauniskangas – Alajärvi 2 x 110kV:n ilmajohto toteutetaan olemassa 

olevan Fingrid Oyj:n 1491 Koivisto – Alajärvi 110 kV:n voimajohdon eteläpuolella. Nykyisen johto-

aukon leveys on 26 metriä ja molemmin puolin johtoaukeaa tarvittava 10 metrin laajuinen reuna-

vyöhyke huomioiden koko johtoalueen leveys 46 metriä. (Kuva 6-9). Kauniskangas – Alajärvi -

voimajohdon toteuttamisen jälkeen puuttoman johtoaukean leveys on 56,5 metriä ja johtoalueen 

76,5 metriä. Uutta lunastusta tarvitaan 30,5 metriä.  

 

Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelualueen läpikulkevan Fingridin 110 kV 1491 Koivisto – 

Alajärvi -voimajohdon eteläpuolelle on osoitettu johtoalue suunnittelualueen sähköaseman ja suun-

nittelualueen itärajan välille (Kuva 6-10).  

 

 

Kuva 6-9. Voimajohtoalueen poikkileikkaus osayleiskaavan alueelta länteen kohti Alajärven Möksyn sähköasemaa. 
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Kuva 6-10. Voimajohtoalueen poikkileikkaus osayleiskaavan alueelta idästä suunnittelualueen sähköasemalle. 

6.7 Rakentaminen ja toiminta-aika 
Tuulivoimapuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus ja uusien teiden rakenta-

minen, perustustyöt sekä voimaloiden pystytykset ja sähköasennukset, ennakoidaan kestävän noin 

1–2 vuotta. Tuulivoimalaitosten tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustukset mitoitetaan 

yleensä noin 30 vuoden käyttöiälle ja kaapeleiden käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Tuulivoima-

puiston elinkaaren lopussa tuulivoimalat puretaan ja alue ennallistetaan tarkoituksenmukaisella ta-

valla. Toisena ja todennäköisenä vaihtoehtona on jatkaa tuulivoimatuotantoa uusituilla tuulivoima-

loilla. Nykyisten aurinkovoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 35–45 vuotta. 

6.8 Tuulivoimaloiden käyttöaika, huolto ja ylläpito 

Tuulivoimapuiston toiminnallinen jakso on nykyaikaisissa tuulivoimaloissa suhteellisen pitkä. Tuuli-

voimaloiden perustusten ja tornin laskennalliseksi käyttöiäksi on arvioitu keskimäärin 50 vuotta ja 

turbiinin (konehuone ja siivet) vastaavasti noin 20 vuotta. Tuulivoimaloiden käyttöikää pystytään 

merkittävästi pidentämään riittävän huollon sekä osien vaihdon avulla. Kunkin tuulivoimalatyypin 

huolto-ohjelman mukaisia huoltokäyntejä kullakin voimalalla tehdään yleensä noin 1–2 kertaa vuo-

dessa, minkä lisäksi voidaan laskea 1–2 ennakoimatonta vuosittaista huoltokäyntiä. Huoltokäynnit 

tehdään yleensä pakettiautolla, joten huoltotiet pidetään aurattuina myös talviaikaan. 
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6.9 Tuuli- ja aurinkovoimalan purkaminen ja materiaalin kierrätys 

Kun tuulivoimalan käyttöikä päättyy tai voimala muista syistä puretaan, vastaa purkamisesta voi-

malan omistaja eli hankevastaava. Käytöstä poistetut voimalat voidaan myydä edelleen energian-

tuotannossa käytettäviksi, ja koska valmis infrastruktuuri houkuttelee uusia toimijoita, myös tuuli-

voimalle kaavoitetuilla ja rakennetuilla alueilla on jälkimarkkinat. Uusi toimija vastaa tällaisessa 

tapauksessa vanhojen voimaloiden purkamisesta, mikäli vanha omistaja ei sitä tee. 

 
Tuulivoimapuiston toiminnan päätyttyä pitkäikäisimpiä rakenteita tuulivoimapuistoalueella ovat voi-

maloiden perustukset sekä huoltotiet. Tiestö jätetään maastoon palvelemaan muun muassa met-

sätalouskäyttöä, ellei muuta ole sovittu maanomistajien kanssa. Perustukset jätetään maahan tai 

puretaan, riippuen siitä, mitä rakennusluvassa tai maanvuokrasopimuksissa on sovittu. 

 

Maakaapelin käytön päätyttyä sen rakenteet poistetaan ja maakaapelialueena käytössä ollut maa-

ala vapautetaan maanomistajan muuhun käyttöön. Maakaapeleiden materiaali voidaan kierrättää 

lähes kokonaan käytön jälkeen. Myös muut sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit voidaan käytön päätyttyä 

poistaa. Mahdollisten syvälle ulottuvien maadoitusjohdinten poistaminen ei kuitenkaan ole välttä-

mättä kovinkaan tarkoituksenmukaista. Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan kierrät-

tää. 

 

Nykyisin lähes 80 prosenttia tuulivoimalassa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään, 

mikäli voimalaa ei myydä asennettavaksi toiseen paikkaan. Etenkin voimaloiden metallikomponent-

tien (teräs, kupari, alumiini, lyijy) osalta kierrätysaste on yleensä jo nykyisin hyvin korkea, jopa 

lähes 100 prosenttia.  

 

Voimaloiden lavat ovat kierrätyksen kannalta haasteellisimmat, sillä niissä käytettyjen lasikuitu- ja 

epoksimateriaalien uusiokäyttö ei sellaisenaan ole vielä mahdollista. Lapojen hävittäminen ei myös-

kään polttamalla ole mahdollista, koska niissä on erittäin paljon lasia ja lasi tukkii polttolaitosten 

kanavat, kun se höyrystymisen jälkeen kiinteytyy. Näin ollen lavat pitää toimittaa jätteenkäsittely-

laitokselle, jossa ne murskataan, ja murska sijoitetaan keräilyalueelle. Joissain tapauksissa lavoista 

voidaan tehdä käyttö- tai taide-esineitä. Tuulivoimaloiden lapojen uusio- ja kierrätysmenetelmien 

kehittämistyö on viime vuosina edennyt ja lapojen kierrätysmäärä on kasvanut. Tulevaisuudessa 

lapoja voitaneen hyödyntää mm. komposiittimateriaaleissa. Maailmalla on kehitetty useita teknolo-

gioita, jotka pystyvät hyödyntämään lasikuitumuovijätettä. Orimattilassa sijaitseva Conenor Oy on 

kehittänyt teknologian, jolla valmistetaan lapajätteestä rakennusteollisuuden komposiittimateriaa-

lia. Tuotteeseen ei tarvitse lisätä muovia, se on edullinen, kestävä, ei homehdu, mätäne tai vaadi 

huoltoa ja se voidaan valmistaa monen malliseksi. Tuotteen elinkaaren päässä se voidaan polttaa 

(Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2020b). 

 

Tuulivoimalan purkamisen yhteydessä tulee huomioida mahdollinen maankäyttö- ja rakennuslain 

(MRL) mukaisen purkamisluvan tarve, joka on pakollinen mm. kaavoitetuilla tuulivoima-alueilla. 

MRL 139 §:n mukaan purkamislupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja 

edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien 

hyväksi käyttämisestä. Lisäksi on otettava huomioon, että MRL sisältää säännökset rakennuspaikan 

saattamisesta ympäristöineen sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ym-

päristöä, jos tuulivoimalan käyttämisestä on luovuttu tai rakennustyö on jätetty kesken (MRL 170 

§). (Motiva, 2018; Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2014). 

 

Aurinkopaneelien tehokapasiteetti laskee käyttöiän lisääntyessä. Paneelien keskimäärinen käyttöikä 

asettuu noin 25–30 vuoden ajalle. Käytön jälkeen aurinkopaneelien useimmat komponentit voidaan 

kuitenkin käyttää sellaisenaan uudelleen tai kierrättää (IEA, 2018). EU:n sähkö- ja elektroniikkajä-

tettä koskevan direktiivin (EU) 2012/19 mukaan, kaikkien aurinkopaneeleita Euroopan markkinoille 
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valmistavien tuottajien on huolehdittava paneelien keräyksen ja kierrätyksen rahoittaminen niiden 

käyttöikänsä loputtua. 

 

Piipohjaisten aurinkopaneelien toiminta perustuu pieniin piikidekennoihin. Paneeleissa käytettäviä 

muita materiaaleja ovat piikidekennojen päälle asetettu lasi, alumiinista ja muovista koostuvat ke-

hykset sekä sähkönsiirron mahdollistavat johtimet ja muut polymeerit. Paneelien kierrätysprosessi 

aloitetaan lasin ja muiden osien erottamisella. Paneeleissa käytetty lasi sisältää joitakin epäpuh-

tauksia, jotka voidaan erottaa mekaanisesti. Murskatussa lasissa saattaa esiintyä vielä tämänkin 

jälkeen epäpuhauksia, mutta massaa voidaan kuitenkin käyttää muun kierrätetyn lasin kanssa. 

Muut yleiset metallit kuten alumiini ja teräs tai johtimissa oleva metallit voidaan kierrättää perin-

teisten metallinkierrätysmenetelmien avulla. Paneelin komponenteista piikidekennojen kierrätys on 

vaativin ja haastavin prosessi. Tarkoituksena on erottaa pii ja muut arvokkaat metalliosat toisistaan 

ja ottamaan ne talteen joko mekaanisesti, kemiallisesti tai termisen käsittelyn avulla. Termisessä 

erottamisessa piikennot lämmitetään korkeassa lämpötilassa, jolloin jäljelle jäävä pii, lasi ja metallit 

voidaan erotella mekaanisesti toisistaan. Erottamisen jälkeen jakeet voidaan kierrättää omina ja-

keinaan. Kemiallisessa käsittelyssä komponentit erotetaan toisistaan liuottimen ja kemiallisen re-

aktion avulla, jonka jälkeen jäljelle jäävä pii, lasi ja metallit voidaan manuaalisesti erotella toisistaan 

ja kierrättää omina jakeinaan. Kemiallisen käsittelyn jälkeen piitä voidaan käyttää uudelleen pa-

neelien valmistusprosessissa (IEA, 2018). 

 

7. OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

7.1.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve 

Tavoitteena on laatia osayleiskaava, joka mahdollistaa suunniteltujen tuulivoimalaitosten sekä au-

rinkovoimaloiden ja niihin liittyvän sähköverkon ja sähköaseman rakentamisen kaava-alueelle, ja 

että tuulivoimaloille voidaan myöntää rakennusluvat osayleiskaavan perusteella (MRL 77a §). 

 

Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 77b §): 

1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 

2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäris-

töön; 

3. tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

7.1.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kyyjärven kunnanhallitus on käsitellyt Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuistohankkeen 

osayleiskaavoituksen käynnistämistä kokouksessaan 21.12.2020 § 174 ja päättänyt käynnistää 

tuulivoimaosayleiskaavan (MRL 77a §) kaavoitusprosessin. 

7.1.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Kaavan aloitusvaiheessa on laadittu kaavaa sekä Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuisto han-

keen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yhdistetty osallistumis- ja arviointisuunni-

telma sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma -asiakirja (OAS-YVA -ohjelma). OAS-YVA -oh-

jelma on kaavaselostuksen liitteenä 1.  

7.1.4 Aloitusvaihe 

Kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma - YVA-ohjelma (OSA-YVA-

ohjelma) -asiakirjan nähtävillä olosta on tiedotettu Torstai-lehdessä 12.5., Keskisuomalaisessa 

17.5., Viispiikkisessä 12.5, Järviseutu-lehdessä 12.5. ja Perholaisessa loppuviikosta 20, Kyyjärven 

kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Kyyjärven kunnan internetsivuilla 17.5.2021 että ympäris-

töhallinnon internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.5.-1.8.2021 väli-
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sen ajan. Kyyjärven kunnan internet-sivuilla osoitteessa https://www.kyyjarvi.fi/kuulutukset-ja-il-

moitukset sekä ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/kauniskankaantuuli-

voimahankeYVA. Aineisto oli nähtävillä myös Kyyjärven kunnanvirastossa osoitteessa Kivirannantie 

4, Kyyjärven kirjastossa osoitteessa Tuliharjuntie 43 sekä ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä 

osoitteessa Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Kyyjärven kunnanvirasto oli suljettuna kesälomien takia 

28.6. – 1.8.2021. 

 

Aloitusvaiheessa järjestettiin ympäristövaikutusten arviointihankkeen ja osayleiskaavoituksen yh-

teinen yleisötilaisuus etäyhteydellä TEAMS-kokouksena 25.5.2021.  

 

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (YVA-suunnitelma) 

30.8.2021 (KESELY/165/2020). Hankkeen yhteisestä YVA-ohjelmasta ja kaavan osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelmasta saatiin kaikkiaan 21 lausuntoa ja 7 mielipidettä.  

 

Kaavoituksen aloitusvaiheessa järjestettiin ennakkoneuvottelu 5.2.2021 etäyhteydellä, jossa pää-

tettiin hankkeen viemisestä eteenpäin YVA-lain (252/2017) mukaisena yhteismenettelynä. Ylimää-

räinen yleisötilaisuus järjestettiin etäyhteydellä 5.2.2021. 

 

Kaavoituksesta ja YVA-menettelystä käytiin työneuvottelu kunnan, ELY-keskuksen ja kaavakonsul-

tin kesken 11.5.2021 (etäyhteydellä). Neuvottelussa keskusteltiin arviointia varten laadittavista 

selvityksistä ja niiden laajuudesta. 

 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin 1.6.2021 (etäyhteydellä) kaavan vireilletulon jälkeen 

Keski-Suomen ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kyyjärven kunnan, Arkkitehti-

palveluiden, Karstulan, Kivijärven, Soinin ja Perhon kunnan, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristö-

toimen, Keski-Suomen liiton, Etelä-Pohjanmaan liiton, Keski-Pohjanmaan liiton, Keski-Suomen mu-

seon, Etelä-Pohjanmaan museon, Keski-Pohjanmaan museon, Puolustusvoimien logistiikkarykmen-

tin, Metsähallituksen luontopalvelujen, Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja Suomen metsäkeskuk-

sen kanssa. Hankevastaava esitteli tilaisuuden aluksi hanketta. Neuvottelussa esiteltiin osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmaa sekä siihen sisällytettyä YVA-suunnitelmaa, laadittavia selvityksiä, vuoro-

vaikutusmenettelyä ja kaavaprosessin etenemistä. 

 

Maakuntakaavasuunnittelun tilanteesta ja uhanalaisesta lajista käytiin työneuvottelu kunnan, ELY-

keskuksen, maakuntaliiton, kaavakonsultin ja hankevastaavan kesken 27.10.2021 (etäyhteydellä). 

7.1.5 Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto 

Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto asetetaan nähtäville Kyy-

järven kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta ilmoitetaan 

lehtikuulutuksella Torstai-lehdessä, Keskisuomalaisessa, Viispiikkisessä, Järviseutu-lehdessä ja 

Perholaisessa, kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Nähtävillä oloaikana osallisella on mahdol-

lisuus antaa mielipide kaavaluonnoksesta. 

 

Valmisteluaineistosta (kaavaluonnos) kuulemisen yhteydessä nähtäville asetetaan kaava-aineisto. 

Kaavan valmisteluvaiheessa on laadittu osayleiskaavaluonnos selostuksineen sekä erillisenä asia-

kirjana YVA-selostus. Asiakirjat asetetaan nähtäville mielipiteen kuulemista ja lausuntoja varten ja 

siitä tiedotetaan julkisesti. Yhteysviranomainen Keski-Suomen ELY-keskus antaa YVA-selostuksesta 

perustellun päätelmänsä, jolloin YVA-menettely päättyy. Perusteltu päätelmä huomioidaan kaava-

ehdotusta valmisteltaessa muun palautteen kanssa. 
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Valmisteluaineiston nähtävillä oloaikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään osayleiskaava-

luonnos ja kaavan toteuttamisen arvioidut vaikutukset. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot 

viranomaisilta. 

 

Toinen viranomaisneuvottelu käydään, kun kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja kun sitä koskevat 

lausunnot ja mielipiteet on saatu. Saatu palaute käsitellään ja huomioidaan osayleiskaavaehdotusta 

laadittaessa. 

7.1.6 Kaavaehdotus 

Kaavaluonnos tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä ympäristövaikutusten arvi-

oinnista saadun Keski-Suomen ELY-keskuksen perustellun päätelmän pohjalta osayleiskaavaehdo-

tukseksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja kotisivuille 30 päivän ajaksi. 

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. 

 

Kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään osayleis-

kaavaehdotus ja kaavan toteuttamisen arvioidut vaikutukset. 

 

Ulkopaikkakunnalla asuvia kaava-alueen ja siihen rajoittuvia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. 

Kunnan asukkaat ja osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen (MRA 27 §) 

ennen nähtävillä olon päättymistä. Saaduista palautteista laaditaan tiivistelmä ja jokaiseen muis-

tutukseen ja lausuntoon laaditaan perusteltu vastine. Saatu palaute otetaan huomioon kaavaehdo-

tuksen valmistelussa hyväksymiskäsittelyä varten. 

 

Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, 

MRA 18 §), kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot 

saatu. 

 

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kan-

nanotto esitettyyn mielipiteeseen. 

 

Mahdolliset muutokset täydennetään kaavaehdotukseen nähtävillä olon jälkeen. 

7.1.7 Kaavan hyväksyminen 

Kunnanvaltuusto päättää osayleiskaavan hyväksymisestä. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 

67 § ja MRA 94 §:n mukaisesti. 

 

Osayleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla päätöksestä 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä valittamisesta Korkeimpaan hal-

linto-oikeuteen on haettava ensin Korkeimman hallinto-oikeuden myöntämä valituslupa. Mikäli va-

lituksia kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä ei jätetä, kaava saa lainvoiman 30 vuorokauden 

kuluttua kunnanvaltuuston päätöksestä. Voimaantulosta kuulutetaan Kyyjärven kunnan virallisessa 

tiedotuslehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla www.kyyjarvi.fi 

  

http://www.kyyjarvi.fi/
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Taulukko 9. Nähtävillä oloajat ja osallistumismahdollisuudet yhteismenettelyn eri vaiheissa 

Vaihe/asiakirja 
Nähtävillä 

oloaika (vrk). 
Osallistumismahdollisuudet 

Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma (OAS) ja ympä-

ristövaikutusten arviointi-

suunnitelma (YVA-suunni-

telma) 

väh. 30  

• Osallisten mielipiteet kaavasta ja yleisön 

mielipiteet YVA:sta nähtävillä oloaikana 

• Kunnan pyytämät viranomaislausunnot 

• Yleisötilaisuus nähtävilläoloaikana 

• Seurantaryhmä 

• Viranomaisneuvottelu 

Kaavanvalmisteluaineisto 

(kaavaluonnos) ja ympäris-

tövaikutusten arviointiselos-

tus (YVA-selostus) 

30–60  

• Osallisten mielipiteet kaavasta ja yleisön 

mielipiteet YVA:sta nähtävillä oloaikana 

• Kunnan pyytämät viranomaislausunnot 

• Yleisötilaisuus nähtävilläoloaikana 

• Seurantaryhmä 

Kaavaehdotus väh. 30  

• Osallisten muistutukset kaavasta nähtävillä 

oloaikana 

• Kunnan pyytämät viranomaislausunnot 

• Viranomaisneuvottelu 

7.1.8 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaprosessin aikana järjestetään vähintään kaksi viranomaisneuvottelua (MRL 66 §). Tarvitta-

essa järjestetään ylimääräisiä työneuvotteluja. 

 

Osayleiskaavaehdotuksesta järjestetään viranomaisneuvottelu kaavaehdotusvaiheessa. Kaavatyön 

aikana pidetään tarpeen mukaan työneuvotteluja ja ollaan yhteydessä viranomaisten kanssa. Kaa-

van valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. 

Kaavatyötä ohjaavat Kyyjärven kunnan toimielimet sekä viranhaltijat. 

8. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

8.1 Kaavan rakenne 

Kaava-alueen päämaankäyttömuodoksi osoitetaan maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1), ener-

giahuollon alue (turvetuotannon laskeutusallas, E0-tu), energiahuollon alue (tuulivoimapuiston säh-

köasema, EN-1), luonnonsuojelualue (SL) ja vesialue (W). Maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle 

(M-1) osoitetaan yhteensä 15 tuulivoimalan aluetta, joista yksi sijoittuu osittain myös energiahuol-

lon alueelle (EO-tu). Lisäksi kaavassa osoitetaan merkinnät ohjeellisille tuulivoimaloiden sijainneille, 

aurinkovoimaloiden alueet (ena), (sähkö-) johto tai linja, ohjeellinen uusi (sähkö-) johto tai linja, 

ohjeelliset uudet maakaapelit, ohjeelliset uudet tieyhteydet sekä nykyiset merkittävästi parannet-

tavat tieyhteydet. Osayleiskaavassa osoitetaan myös kolme luonnon monimuotoisuuden kannalta 

erityisen tärkeää aluetta (luo-1), yksi Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue sekä 13 muinaismuis-

tokohteita. 

 

Kaavassa annetaan määräys sen käyttämisestä tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perus-

teella (MRL 77 a§). 
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8.1.1 Mitoitus 

Kaavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 2 393 ha. Kaava-alueen pinta-alat maankäyttömuo-

doittain ovat seuraavat: 

Taulukko 10 Kaavaluonnoskartan aluevaraukset pääkäyttötarkoituksittain ja pinta-alat. 

Suunnittelualueen pinta-alat 

Aluevaraus Merkinnän selitys Pinta-ala ha Pinta-ala % 

 

 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on va-

rattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alu-

eelle saa sijoittaa tuulivoimaloita ja aurinkopa-

neeleja niille erikseen osoitetuille alueille ja 

niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkkoja sekä 

varastointi- ja kokoonpanoalueita. Alueella 

sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista 

palveleva rakentaminen. Maa- ja metsäta-

loutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa 

vähintään 1,5 kertaa tuulivoimalan kokonais-

korkeuden etäisyydelle tuulivoimaloista tai ra-

kentamattomasta tuulivoimaloiden alueesta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 16.3 § nojalla 

alue määrätään suunnittelutarvealueeksi. 

Suunnittelutarveharkinta velvoite ei koske 

tuulivoima- ja aurinkovoimarakentamista. 

 

2362,9488 98,76 

 

 

 

 

Energiahuollon alue. Turvetuotannon laskeu-

tusallas. 

1,5189 0,06 

 

 

 

Energiahuollon alue. Merkinnällä osoitetaan 

tuulivoimapuiston sähköaseman/sähkötekni-

sen tilan sijainti. Alueelle saa rakentaa sähkö-

asemakentän. Sähköaseman alue tulee aidata. 

Lisäksi alueelle saa rakentaa tarvittavat va-

rasto- ja huoltorakennukset, joiden yhteenlas-

kettu kerrosala saa olla enintään 500 k-m2. 

 

1,3491 0,06 

 

 

 

 

Luonnonsuojelualue. 

 

0,8214 0,03 

 

 

 

 

Vesialue. 

26,0458 1,09 

Yhteensä 2 392,684 100 
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8.1.2 Tuuli- ja aurinkovoimapuiston rakentaminen 

Taulukko 11. Kaavaluonnoskartan tuulivoima- ja aurinkopaneelipuiston rakentaminen. 

 

 

 

Tuulivoimaloiden alue. Merkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdollista 

sijoittaa tuulivoimala. 

• Luku tv-merkinnän yhteydessä osoittaa, kuinka monta tuulivoima-

laa alueelle saa sijoittaa. 

• Tuulivoimalan kaikkien rakenteiden on sijoituttava kokonaan alu-

een sisäpuolelle. 

• Alueelle saa sijoittaa tuulivoimatuotantoa ja energiahuoltoa palve-

levia rakenteita.  

• Yksittäisen tuulivoimalan kokonaiskorkeus saa olla enintään 241 

metriä tuulivoimaloilla T5, T8, T9, T10, T11 ja T15 sekä muilla tuu-

livoimaloilla enintään 300 metriä maanpinnasta. 

• Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää ilmai-

luviranomaisen asettamia korkeusrajoituksia. 

 

 

 

 

 

Ohjeellinen tuulivoimalan sijainti. Voimaloiden tarkka sijainti määritellään 

rakennusluvan yhteydessä. 

 

 

 

 

Tuulivoimalan numero. 

 

 

 

 

Aurinkovoimaloiden alue. Merkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdol-

lista sijoittaa aurinkovoimala. 

 

 

 

 

Johto tai linja. z= sähkölinja. 

 

 

 

Ohjeellinen uusi johto tai linja. z= sähkölinja. 

 

 

 

 

 

Ohjeellinen uusi maakaapeli. 

 

 

 

 

 

Ohjeellinen uusi tieyhteys. 
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Nykyinen merkittävästi parannettava tieyhteys. 

8.1.3 Liikenneväylät 

Osayleiskaavakartalla on esitetty nykyiset, merkittävästi perusparannettavat tielinjaukset sekä si-

jainniltaan ohjeelliset, uudet huoltotiet. Suunnittelussa on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan 

olemassa olevaa tieverkostoa. Ohjeellisten uusien tieyhteyksien ja nykyisten merkittävästi paran-

nettavien tieyhteyksien yhteyteen on osoitettu maakaalit. Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti 

teiden ja johtokäytävien yhteyteen. 

8.1.4 Sähkönsiirto 

Tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulivoimapuistoon rakennetaan yksi säh-

köasema, joihin sähkö johdetaan tuulivoimalaitoksilta ja aurinkovoimaloilta maakaapelein. Maakaa-

pelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Kaavakartassa 

maakaapelit on osoitettu ohjeellisina maakaapeleina ja sähköaseman sijainti energiahuollon alu-

eena (EN-1). 

 

Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköase-

malla. Suunnittelualueen pohjoisosasta rakennetaan ilmajohto Fingridin olemassa olevan 110 kV:n 

voimajohtokäytävän viereen. Esisuunnittelussa tuuli- ja aurinkovoimapuiston liittyminen Fingridin 

olemassa olevaan 110 kV:n voimajohtoon on todettu toimimattomaksi ratkaisuksi. Nykyinen ole-

massa oleva voimajohto on osoitettu kaavakartalle johtona tai linjana ja uusi Kauniskangas – Ala-

järvi 2x110 kV ilmajohto uutena johtona tai linjana. 

8.1.5 Rakennukset 

Osayleiskaava-alueella sijaitsee yksi asuinrakennus, jonka käyttötarkoitus ollaan muuttamassa 

metsästysmajaksi sekä sauna, joka ei muodosta itsenäistä lomarakennusta. 

Taulukko 12. Kaavaluonnoskartan rakennukset. 

 

 

 

Sauna. 

Sininen kolmio osoittaa nykyisen talousrakennuksen tai maa- ja metsäta-

loutta palvelevan talousrakennusryhmän. 

 

 

 

 

 

Metsästysmaja tai eräkämppä. 

Vihreä kolmio osoittaa nykyisen rakennuksen tai pihapiirin. 
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8.1.6 Luonnonympäristön kohteet 

Luontoselvityksissä todetut arvokkaiden luontokohteiden esiintymisalueet on merkitty kaavakar-

talle luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina. 

Taulukko 13. Kaavaluonnoskartan luonnonympäristön kohteet ja alueet. 

 

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Alueella sijait-

see luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajin todettu tai sille soveltuvaksi 

arvioitu lisääntymis- ja levähdyspaikka, jonka hävittäminen ja heikentä-

minen on luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella kiellettyä. Alueiden käy-

tön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon luontoarvot ja 

niiden turvaaminen. 

 

 

 

Natura 2000-verkostoon kuuluva alue. 

8.1.7 Kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset 

Kaavan suunnittelualueella muinaisjäännösinventoinnissa havaitut sijaitsevat kiinteät muinaisjään-

nökset on merkitty muinaismuistokohteina (sm/nro) ja annettu kaavamääräys: Muinaismuisto-

kohde. Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, 

peittäminen, muuttaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta 

koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee pyytää lausunto alueelliselta vastuumuseolta. 

Kohdenumerointi viittaa inventointiraporttiin. 

 

sm/1 Mäntylä, tervahaudat 

sm/2 Metsäpuro, tervahaudat 

sm/3 Metsäpuro 2, tervahaudat 

sm/5 Huhtala, tervahaudat 

sm/6 Leppineva, tervahaudat 

sm/7 Oravahautakangas, tervahaudat 

sm/8 Kanansalmenkangas, tervahaudat 

sm/9 Hautakangas, tervahaudat 

sm/10 Rännisaunankorpi, hiilimiilut 

sm/11 Juurikkakangas, hiilimiilut 

sm/12 Kynänmetsä, tervahaudat 

sm/15 Kynänmetsä, peltoröykkiöt 

sm/16 Leppineva 2, rakennukset, kesken rakentamisen jääneen rakennuksen hirsikehikko 

Taulukko 14. Kaavaluonnoskartan luonnonympäristön kohteet ja alueet. 

 

 

Muinaismuistokohde. Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä 

muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen tai muu 

siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista 

toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee pyytää lausunto alueelliselta vastuu-

museolta. Kohdenumerointi viittaa inventointiraporttiin. 
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8.1.8 Muut alueen ominaisuuksia ja kehittämistarpeita ilmaisevat kaavamerkinnät 

Taulukko 15. Kaavaluonnoskartan muut alueen ominaisuuksia ja kehittämistarpeita ilmaisevat kaavamerkinnät 

 

 

Yleiskaava-alueen raja. 

 

 

 

Alueen raja. 

 

 

 

Kunnan nimi. 

8.1.9 Yleiset määräykset 

Tämä osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikut-

teisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa saa käyttää kaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennuslu-

van myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alue). 

 

Tällä osayleiskaavalla ei tutkita kiinteistökohtaisesti ranta-alueen loma-asumisen tai vakituisen asu-

misen rakennusoikeuksia eikä tätä osayleiskaavaa voi käyttää ranta-alueella vakituisten asuntojen 

tai loma-asuntojen rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 §). 

 

Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voimalatyypille, joka on kaavoi-

tusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyp-

piä vastaava tai vaikutukseltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuuli-

voimaloiden yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun pe-

rusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. 

 

Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston asetus tuulivoima-

loiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) ja asumisterveysasetuksen (545/2015) melutason 

toimenpiderajat sisätiloissa. Ennen rakennusluvan myöntämistä on varmistettava, etteivät ohjear-

vot ylity. 

 

Tuuli- ja aurinkovoima-alueen sisäiset keskijännitejohdot on toteutettava maakaapeleina, jotka tu-

lee ensisijaisesti sijoittaa tuulivoimaloiden ja aurinkovoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden 

kanssa samaan maastokäytävään. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden ja niiden huolto- ja rakentamisteiden sekä perusparannettavien teiden 

ja maakaapeleiden sijoittamisessa on otettava huomioon kaavakarttaan merkityt luonnon moni-

muotisuuden kannalta arvokkaat alueet ja muinaismuistot. Rakennusluvassa tulee määrätä suoje-

lukohde merkittäväksi maastoon, mikäli rakentamistoimenpiteet voivat vaarantaa kohteen säilymi-

sen. 

 

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on pyydettävä ilmailuviranomaiselta (Fintraffic 

Lennonvarmistus) lentoestelausunto. Mikäli lentoestelupa edellytetään, tulee tuulivoimalalle hakea 

liikenne- ja viestintäviranomaiselta (Traficom) ilmailulain (864/2014) 158 § mukainen lentoeste-

lupa. 
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Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa ja suuntauksessa on otettava huomioon lentoesteva-

lojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuotta-

valla tavalla. 

 

Tuulivoimaloiden lopulliset koordinaatit tulee toimittaa Pääesikunnan operatiiviselle osastolle. 

 

Hapettuessaan happamoituvien kaivuumaiden olemassaolo on tarvittaessa tutkittava ja esitettävä 

toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi. 

 

9. KAAVAN VAIKUTUKSET 

Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan ennakkoon toteuttamisen merkittävät vaikutukset tehtäessä 

kaavaa koskevia ratkaisuja. Vaikutusten arvioinnissa kaavan vaikutuksia verrataan nykytilaan. Kaa-

van vaikutusten arvioinnista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä –asetuksessa MRL 9 

§ ja MRA 1 §. 

 

Vaikutusarvioinnin toteuttaminen pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. ”Kaavan tulee perustua 

merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 

 

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihto-

ehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 

kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 

arvioida olevan olennaisia vaikutuksia” (MRL 9 §). 

 

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikutukset ovat osittain pysyviä, osittain väliaikaisia ja osittain 

vain rakentamisen aikaisia. Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti virkistyskäyt-

töön ja liikenteeseen. Pysyviä vaikutuksia aiheutuu mm. maisemalle ja linnustolle. 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuistohankkeessa toteutetaan kaavoituksen kanssa yhtäai-

kaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-menettely ja osayleiskaavan laatimi-

nen on toteutettu rinnakkain. YVA-menettelyssä ympäristövaikutuksia on arvioitu kahdelle hanke-

vaihtoehdolle osayleiskaavan suunnittelualueelle. Vaihtoehdossa VE1 suunnittelualueelle toteute-

taan 15 tuulivoimalaa ja vaihtoehdolla VE2 13 tuulivoimalaa. Lisäksi YVA-menettelyssä arvioidaan 

osittain osayleiskaavaan suunnittelualueen ulkopuolelle sijoittuvan uuden voimajohdon vaikutukset 

koko matkaltaan. 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava perustuu ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelyn vaihtoehtoon VE1. Täten osayleiskaavan vaikutusten arvioinnit perustuvat ympä-

ristövaikutusten hankevaihtoehdon VE1 vaikutusten arvioihin. 

 

Osayleiskaavassa ja YVA-menettelyssä vaikutusten arviointi on laadittu noudattaen varovaisuuspe-

riaatetta. Tämä tarkoittaa mm. seuraavaa: 

• Havainnekuvat on laadittu ja maisemavaikutukset arvioitu käyttäen suurimpia kaavan mah-

dollistamia tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuksia 241 ja 300 metriä. 

• Välkemallinnuksessa ei ole otettu huomioon puuston tai kasvillisuuden peittävää vaikutusta. 

Mallinnus on laadittu käyttäen suurinta kaavan mahdollistamaa voimaloiden kokonaiskor-

keuksia 241 ja 300 metriä. 

• Melumallinnuksessa turbiinityypin melupäästön tunnusarvoa ei pystytä tässä yhteydessä 

määrittämään standardin IEC TS 61400-14 mukaisesti, joten ilmoitettuun melupäästön lu-

kuarvoon lisätään 2 dB tunnusarvon saamiseksi. Näin määriteltynä selvityksessä käytetyt 
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lähtömelutasot ovat ympäristöministeriön mallinnusohjeistuksen mukaisia melupäästön 

tunnusarvoja. 

• Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa ympäristövaikutukset arvioidaan uuden 

YVA-lain (252/2017) perusteella hankekaavoituksen yhteydessä. Vaikutusarviointi laadi-

taan YVA-lain ja asetuksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämässä 

laajuudessa. 

 

Arvioitavaksi tulevat seuraavat kuvassa (Kuva 9-1) esitetyt vaikutukset sekä näiden keskinäiset 

vaikutussuhteet. Arviointi kohdennetaan todennäköisesti merkittäviin ympäristövaikutuksiin. 

 

 

Kuva 9-1. Arvioitavat ympäristövaikutukset Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa. 

9.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan ja tuulivoimahankkeen vaikutuksia 

alueen yhdyskuntarakenteeseen on arvioitu osana hankkeelle toteutettua YVA-menettelyä. 

Osayleiskaavan mukaisen hankevaihtoehdon toiminnot sijoittuvat pääosin käytöstä poistuvalle tur-

vetuotantoalueelle sekä metsätalousvaltaiselle alueelle, keskeisten yhdyskunta- ja taajamaraken-

teiden ulkopuolelle.  

 

Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta osayleiskaava mahdollistaa yhden tuuli- ja aurinkovoiman tuo-

tantoaluekokonaisuuden toteuttamisen maaseutumaiselle alueelle. Hankevaihtoehdon tuuli- ja au-

rinkovoima-alueet sijoittuvat suunnittelualueen pohjois- ja keskiosassa itä-länsi-suuntaisesti yh-

dyskuntarakennetta palvelevien merkittävien liikenneväylän ja sähkölinjan läheisyyteen. Suunnit-

telualueen pohjoispuolella kulkee itä-länsisuuntaisesti valtatie 16. Lisäksi suunnittelualueen poikki 

kulkee itä-länsisuuntaisesti Fingridin 110 kV voimajohtolinja, jonka laajennettavalle johtoaukealle 

on suunnitteilla myös tuulivoimahankkeeseen liittyvä voimajohtolinjaus. Osayleiskaavassa on huo-

mioitu riittävät suojaetäisyydet tuulivoimaloista Fingridin 110 kV voimajohtolinjaan sekä kantatien 

linjaukseen. 

 

Osayleiskaava-alueelle ei kohdistu merkittävää rakentamispainetta. Alue ei ole yhdyskuntaraken-

teen laajenemisen kannalta merkittävä suunta. Osayleiskaava ei aiheuta suuria alue- tai yhdyskun-

tarakenteeseen kohdistuvia muutoksia, eikä estä tavoiteltua kehitystä. Tuulivoima- ja aurinkovoi-

mahanke ei toteutuessaan vaikuta merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. 

 

YVA-menettelyssä osayleiskaavan mukaisen hankevaihtoehdon vaikutukset yhdyskuntarakentee-

seen kokonaisuutena on arvioitu suuruudeltaan pieniksi kielteisiä. Koska alueen herkkyys on koh-

talainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on vähäinen kielteinen. 
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Vaikutukset maakuntakaavaan 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten maakuntakaava 

ohjaa pääosin tuulivoimahankkeen laatimista. Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen maa-

kuntakaava, joka on saanut lainvoiman 28.1.2020. Lisäksi noin kahden kilometrin päässä suunnit-

telualueen länsipuolella sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunta, jossa on voimassa kaikkiaan neljä 

maakuntakaavaa.  

 

Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei lähtökohtaisesti ole maakuntakaavassa osoitettu 

maankäyttöä tai tavoitteita, jotka estäisivät alueen tuulivoima – ja aurinkopaneelialueiden raken-

tamisen, kun huomioidaan riittävät suojaetäisyydet. Keskeisiä huomioitavia seikkoja ovat asutuk-

sen, luonnonsuojelualueen ja Natura 2000 -alueen läheisyys, päiväpetolintukysymys ja maisema-

vaikutukset.  

 

Osayleiskaava ja sen mahdollistama tuulivoimahanke ei sijoitu voimassa olevassa maakuntakaa-

vassa osoitetulle tuulivoima-alueelle, vaan biotalouteen tukeutuvalle alueelle, jonka suunnittelussa 

on varmistettava maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittä-

misedellytykset sekä turvatta hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseu-

tuelinkeinojen käytössä.  

 

Osayleiskaavan mukainen tuulivoimahanke eroaa voimassa olevan maakuntakaavan tuulivoima-

alueiden ratkaisusta hankekooltaan ja sijainniltaan, eikä voimassa oleva maakuntakaava mahdol-

lista 15 tuulivoimalan hankkeen toteuttamista Kauniskankaalle. Osayleiskaavan mahdollistaman 

tuulivoimahankkeen toteuttaminen 15 tuulivoimalan laajuudessa edellyttää tuulivoima-alueen mer-

kintää ja määräystä maakuntakaavassa. Voimassa oleva maakuntakaava ei mahdollista tuulivoima-

alueen toteuttamista osayleiskaavan mahdollistamassa laajuudessa, vaan kaavaratkaisu tukeutuu 

vireillä olevan maakuntakaavan luonnoksen tuulivoima-alueeseen. Aurinkovoima-alueen rakenta-

minen ei edellytä erillistä merkintää ja määräystä maakuntakaavassa. Maakuntakaavan merkittyi-

hin 110 kV voimajohtolinjaan ja osayleiskaava-alueen pohjoispuolella kulkevaan valtatiehen on jä-

tetty tuulivoimaloiden mahdollistamista tv-1 alueista riittävät suojaetäisyydet. 

 

Osayleiskaavan toteuttaminen ei estä maakuntakaavan tavoitteiden mukaisen muun maankäytön 

toteutumista. Kaavan toteuttaminen vähentää maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalla alueella 

metsätalousaluetta, mutta mahdollistaa turvetuotannosta poistuvan alueen uusiokäytön uusiutuvan 

energiantuotannossa. Osayleiskaava ei kuitenkaan muutoin estä biotalouden harjoittamista suun-

nittelualueella. Hankevaihtoehto ei vähennä peltoaluetta.  

 

Keski-Suomen liitossa on vireillä Keski-Suomen maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos on 

ollut nähtävillä 7.3. – 5.5.2022 välisenä aikana. Osayleiskaavan suunnittelualue sijoittuu osittain 

maakuntakaavan luonnoksessa osoitetulle tuulivoimatuotantoon soveltuvalle alueelle (tv). Luon-

noksessa tuulivoimatuotantoon soveltuvalle alueelle sijoittuu 9 tuulivoimaloiden alue (tv-1) -mer-

kintää suunnittelualueen pohjoisosassa ja 6 sen ulkopuolelle eteläpuolella. Ulkopuolella sijaitsevat 

voimalat sijaitsevat alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloille soveltuvasta (tv) alueesta 

ja tukeutuvat siihen (Kuva 5-3). Tuulivoimaloiden sijoittumista maakuntakaavaluonnoksesta poik-

keavalla tavalla voidaan perustella turvetuotannosta poistuvien alueiden hyödyntämisellä uusiutu-

van energian tuotantoon aurinkovoima-alueiden kanssa. 

 

Maakuntakaavaluonnoksessa on Kauniskankaan tuulivoima-aluetta tarkentava määräys, jonka mu-

kaan suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke yksinään tai yhdessä muiden 

hankkeiden tai suunnitelmien kanssa tarkasteltuna ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla ta-

valla merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston alueiden perusteena olevia luonnonarvoja, 
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huomioidaan laatimalla Natura-arviointi hankkeen vaikutuksista (Liite 11) ja arvioimalla vaikutukset 

luonnonsuojeluun luvussa 9.3. 

 

Tuulivoimaloiden sijoittuminen maakuntakaavaluonnoksen tuulivoimaloiden aluetta laajemmalle 

alueelle ja tuulivoimaloiden lukumäärä aiheuttavat maakuntakaavaratkaisua laajempia vaikutuksia 

maisemaan, jotka ovat hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan enintään kohtalaisia 

kielteisiä. Vaihtoehdossa tuulivoimaloiden sijoittelu vastaa pääosin maakuntakaavan etäisyyskri-

teeriä (1 km) asutukseen, mutta tuulivoimalat T10, T1 ja T15 sijaitsevat 0,9–0,98 kilometrin etäi-

syydellä asutuksesta. 

Vaikutukset yleis- ja asemakaavoihin 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole yleis- tai asemakaavoitettuja alueita, vaan lähimmät 

asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Kyyjärven kunnan keskustaajamassa noin 5 kilometrin etäisyy-

dellä.  

 

Osalla vireillä olevan Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualu-

een pohjoisosaa on vireillä Pienvesistöjen rantaosayleiskaava. Kaava on saatettu vireille Kyyjärven 

kunnanhallituksen päätöksellä 31.3.2008. Kaavoituksen ajan on voimassa rakentamiskielto. Kyy-

järven kunnan kaavoituskatsauksen 2019–2020 mukaan vähäisen rakentamispaineen takia kaava-

hanketta ei ole viety eteenpäin, mutta alustava kaavaluonnos on kunnan rakennusvalvonnan käy-

tettävissä poikkeamishakemusten yhteydessä. Alustavassa kaavaluonnoksessa Kauniskankaan 

tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualueelle sijoittuu vesialuetta (W), turpeenottoaluetta (EO), 

maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä rantarakentamiseen tarkoitettua aluetta (RA), jolle on osoi-

tettu yhteensä 5 rakennuspaikkaa.  

 

Osayleiskaavan toteuttaminen ei estä tai rajoita kaavoitettujen tai vireillä olevien kaavojen tai mui-

den lupamenettelyiden kautta suunniteltujen tiedossa olevien tuulivoimaloiden rakentamista tai toi-

mintaa. Lähialueen tuulivoimahankkeisiin vaikutukset on arvioitu yhteisvaikutusten arvioinnissa lu-

vussa 9.7. 

 

Osayleiskaavaan osoitetut tuulivoimaloiden alueet (tv-1) eivät mahdollista Pienvesistöjen ranta-

osayleiskaavaluonnoksessa esitettyjen viiden loma-asuinrakennuspaikkojen osoittamista Talasjär-

ven rannalle Pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa, koska ranta-alue jää tuulivoimaloiden ulkome-

lun keskiäänitason 40 dB ylittävälle vyöhykkeelle. Kaksi itärannan loma-asuinrakennusta jäävät 

kuitenkin niukasti alle rajan. Tuulivoimaloiden ulkomelun keskiäänitason 40 dB ylittävä vyöhyke jää 

kokonaisuudessaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston vireillä olevan osayleiskaavan suunnittelualu-

eelle, eikä rajoita lomarakennuspaikkojen osoittamista Alisenlammen, Hirvilammen ja Keskisen 

ranta-alueille Pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa tai rakennuslupien myöntämistä loma- ja vaki-

tuisille asuinrakennuksille tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualueen ulkopuolella. 

 

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset kaavoitukseen koko-

naisuutena on arvioitu suuruudeltaan pieniksi myönteisiksi. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, 

niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on vähäinen myönteinen. 

Vaikutukset maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen 

Osayleiskaavan mahdollistama tuulivoima- ja aurinkovoimahankkeen toteuttaminen monipuolistaa 

alueen maankäyttöä, tuoden metsätalouden, turvetuotannon, maatalouden ja sähkönsiirron lisäksi 

alueelle uuden energiatuotannon maankäyttömuodon. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden, niiden pysty-

tys- ja huoltoalueiden sekä huoltoteiden rakentaminen vähentää alueen metsätalousmaata metsä-

taloustuotannosta. Aurinkovoima-alueiden lähiympäristössä avoimena pidettävä alue on vähintään 
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kaksi kertaa varjostavan esteen korkeus itä-, etelä- ja länsisuunnassa, mikä tarkoittaa hakkuukyp-

sän metsän osalta noin 80 metriä. Turvetuotantoalueen tuotanto on poistumassa. Pääosin maa- ja 

metsätalouskäytössä sekä turvetuotannon käytössä oleva alue muuttuu osittain energiatuotannon 

alueeksi tuuli- ja aurinkoenergiahankkeen toteutuessa. Hanke aiheuttaa yhteensovittamista maa- 

ja metsätalouden sekä alueen virkistyskäytön kanssa.  

 

Tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen ei muutoin rajoita alueen käyttöä maa- ja metsätalouteen 

tai metsätaloutta palvelevien rakennusten tai rakenteiden rakentamista. Huoltoteiden rakentami-

nen ja nykyisen tiestön kunnostaminen helpottavat muun muassa puukuljetusten liikkumista alu-

eella ympäri vuoden. Hankkeen rakentamisvaihe ja siihen liittyvät kuljetukset voivat rajoittaa met-

sänhoidollisia toimenpiteitä, mutta hankkeen toiminta-aikana ei rajoituksia muodostu. 

 

Suunnittelualueen läpi kulkee Fingridin 110 kV voimajohto Koivisto-Alajärvi. Tuulivoimahankkeen 

valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköase-

malla. Suunnittelualueen pohjoisosasta rakennetaan ilmajohto Fingridin olemassa olevan 110 kV:n 

voimajohtokäytävän viereen. Suunnittelualuetta halkoviin nykyisiin voimalinjoihin on jätetty (1,5 x 

tuulivoimalan korkeus) 450 metrin ja tuulivoimaloilla T5, T8, T9, T10, T11 ja T15 361,5 metrin 

suojaetäisyys tuulivoimaloista. Aurinkovoima-alueet sijoittuvat lähemmäs voimalinjoja, mutta joh-

toaukean ulkopuolelle.  

 

Sähkönsiirtoratkaisu vähentää 12 kilometrin matkalla pääosin metsätalousvaltaista aluetta noin 

51,8 ha.  Sähkönsiirron osalta uusi 2x110 kV voimajohto rajoittaa metsätaloutta raivattavan johto-

aukean ja matalana pidettävän reunavyöhykkeen osalta. Nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuvan 

johtoaukean lisätilan tarve on pienempi kuin uuden. Nykyisen johtoaukean reunavaikutus vähentää 

metsätalouteen kohdistuvia muutoksia. 

 

Johtokäytävän ulkopuolella sähkönsiirto ei rajoita tai estä muuta alueen maankäyttöä kuten met-

sätaloutta, maa-ainestenottoa, loma-asutusta. Johtokäytävä ei rajoita maakuntakaavan mukaista 

moottorikelkkailureittiä tai valtatien 16 liikennettä. Voimajohtoreitillä asutusta sijoittuu pääosin vain 

johdon eteläpuolelle Huosianmaassa ja Lamminjärven ympäristössä. Voimajohdosta alle yhden ki-

lometrin etäisyydellä sijaitsee 21 vakituista asuinrakennusta ja 11 loma-asuntoa. Voimajohto sijoit-

tuu lähimmillään 140 metrin etäisyydelle lähimmistä vakituisesta asuinrakennuksesta ja 158 metrin 

etäisyydelle lähimmästä loma-asunnosta.  

 

Asutus ja loma-asutus 

Osayleiskaava-alueella sijaitsee yksi asuinrakennus, jonka käyttötarkoitus ollaan muuttamassa 

metsästysmajaksi sekä sauna, joka ei muodosta itsenäistä lomarakennusta. Osayleiskaava ja sen 

mahdollistama tuulivoimahanke rajoittaa uutta asumisen hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- 

ja välkealueilla. Tuulivoimaloiden ulkomelun keskiäänitehotason 40 dB (A) meluvyöhykkeen sisälle, 

joka jää suunnittelualueen sisälle, ei voi rakentaa asuin- tai lomarakennuksia. Pienvesistöjen ran-

taosayleiskaavan kaavaluonnoksessa esitetyistä lomarakennusten rakennuspaikoista poistuu kuusi 

Talasjärven rannalta melun vuoksi.  

 

Tuulivoimahankkeen melu ei rajoita asuin- ja lomarakennusten rakennusoikeuksia suunnittelualu-

een ulkopuolella. Mallinnusten perusteella melutasot loma- ja asuinrakennusten kohdalla jäävät alle 

valtioneuvoston ohjearvojen. Myös matalataajuisen melun tasot jäävät alle asumisterveysasetuk-

sessa säädettyjen arvojen alapuolelle. Suunnittelualueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden 

harjoittamista palvelevia rakennuksia. Aurinkovoima-alue ei aiheuta melua, eikä vaikuta asuin- tai 

lomarakentamiseen. 
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Hajarakentamisen rakennuslupamenettelyssä huomioidaan ympäristöhallinnon suositusten mukai-

sesti välkkeen ulkomaiset ohjearvot kuten Ruotsin ohjearvo 8 välketuntia/vuosi tai Tanskan oh-

jearvo 10 välketuntia/vuosi, koska tuulivoimaloiden välkkeelle ei ole Suomessa annettu ohjearvoja. 

Vaihtoehdossa välkevarjostusmallinnuksen mukaan ilman puuston vaikutusta vuotuinen välkevar-

jostusaika ylittää 8 h/a suositusarvon kolmen kiinteistön kohdalla (asuinrakennus Ansaharjussa, 

loma-asunto Talasjärven koillisrannalla ja asuinrakennus Huhtalassa), joista asuinrakennuksen 

kohdalla Ansaharjussa ylittyy hieman 10 h/a suositusarvo. Vaihtoehdossa välkevarjostusaika ylitti 

8/a suositusarvon yhden asuinkiinteistön kohdalla Ansaharjussa, kun puusto oli huomioitu. Aurin-

kovoima-alue ei aiheuta välkettä, eikä vaikuta asuin- tai lomarakentamiseen.  

 

Rakentamisen aikaiset kuljetukset eivät suuntaudu Vehkaperän ja Nurmijoen kyläalueiden kautta, 

vaan alueelle kulkeminen tapahtuu valtatien 16 liittymän kautta suunnittelualueen luoteispuolella. 

Näin ollen liikenteen häiriö ei kohdistu kyläasutusta halkoville maanteille 16863 ja 16869. Suunnit-

telualueen tuulivoima-alueiden lähiympäristöön kohdistuvat maisemavaikutukset eivät rajoita 

maankäyttöä alueella, vaan vaikuttavat elinympäristön laatuun ja virkistyskäyttöön. 

 

Osayleiskaavan vaikutukset maankäyttöön kokonaisuutena on arvioitu tuuli- ja aurinkovoimahank-

keen YVA-selostuksessa vähäisesti kielteisiksi. Vaikutukset hajarakentamisen sijoittumiseen 

suunnittelualueelle ovat suuruudeltaan suuria kielteisiä ja suunnittelualueen lähiympäristöön pie-

niä kielteisiä. Vaikutukset nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen ovat suuruudeltaan pieniä 

kielteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaikutusten merkittävyys on uuden hajara-

kentamisen sijoittumisen osalta sekä nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen vähäinen kieltei-

nen suunnittelualueen ulkopuolella. 

 

Maa- ja metsätalous 

Kaavaratkaisulla ei kohdistu vaikutuksia viljeltäviin peltoalueisiin, sillä suunnittelualueella on vähäi-

sesti peltoalueita. Suunnittelualueen peltoalueet sijoittuvat alueen itäosaan. Peltoalueille ei ole osoi-

tettu toimintoja ja alue osayleiskaavassa alue on varattu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 

Suunnittelualueelle ohjautuvat liikenne on osoitettu saapumaan suunnittelualueen länsiosasta, eikä 

alueen liikenneyhteyksiä ole osoitettu olemassa oleville peltoalueille. 

 

Suunnittelualue on kokonaispinta-alaltaan noin 2 393 ha. Kaavan toteutuessa kokonaispinta-alasta 

tuulivoimaloiden puuttomana pidettävät kenttäalueet ovat noin 21 ha ja aurinkovoimaloiden alueet 

noin 182 ha. Lisäksi aurinkovoimaloiden itä-, etelä- ja länsipuolelta poistetaan alueita varjostava 

puusto noin 80 metrin etäisyydeltä, kaikkiaan noin 151 hehtaarin alueelta. Alueelle rakennettava 

tiestö on pinta-alaltaan 13,6–34,1 ha, riippuen tien leveydestä. Tiestöstä kunnostettavien teiden 

osuus on noin 43 %. Tuulivoimatuotannon ja tiestön muokattavasta pinta-alasta valtaosa on met-

sätalousvaltaista aluetta ja se vähenee alueen metsäpinta-alasta. Aurinkovoima-alueet sijoittuvat 

pääosin olemassa oleville turvetuotantoalueille.  

 

Metsäpinta-ala vähenee tuulivoima- ja aurinkopuiston suunnittelualueen kokoon nähden vähäisesti, 

mutta pinta-alallisesti kuitenkin merkittävästi. Metsäalueen menetys jakautuu useiden metsänomis-

tajien kesken. Metsänomistajille menetetty metsätalousmaa korvataan maanvuokrilla. Tuulivoima-

loiden kenttäalueiden, tieyhteyksien sekä muokattavien maa-alueiden pinta-ala on esitetty taulu-

kossa (Taulukko 16) ja vaikutukset maa- ja kallioperään on arvioitu tarkemmin luvussa 9.8. Alueella 

tehtäviä metsätaloustoimia ja alueella liikkumista voidaan turvallisuussyistä rajata tuulivoima- ja 

aurinkotuotantoalueilla. 
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Taulukko 16. Tuulivoimaloiden kenttäalueiden, tieyhteyksien sekä muokattavien maa-alueiden pinta-ala. 

 Pinta-ala 

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala 

 

2 393 ha 

 

Tiestö (uusi) 

Tiestön pituus 11 513 metriä 

 

(tien leveys) 6 m: 7,7 ha 

12 m: 15,4 ha  

15 m: 19,3 ha 

 

Tiestö (parannettava) 

Tiestön pituus 7 029 metriä 

 

(tien leveys) 6 m: 5,9 ha  

12 m: 11,9 ha 

15 m: 14,8 ha 

 

Tuulivoimalan kenttäalueet 

 VE1: 21kpl, VE2: 18 kpl 

 Kenttäalueen koko noin 1 ha/voimala 

 

21 ha 

 

 

 

Sähköasema 

 

0,1 

 

Aurinkovoima-alueet 

 

182 ha 

 

Aurinkovoima-alueiden lähialueet  

 80 metriä itä-, etelä- ja länsipuolella 

 

151 ha 

 

 

 

9.2 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin 

9.2.1 Vaikutuksen alkuperä ja vaikutusalue 

Ihanteellisissa oloissa tuulivoimalan torni voi erottua jopa 40 km etäisyydelle. Maisemavaikutuksien 

muodostumisessa etäisyys tuulivoimalan ja arvioitavan kohteen välillä on merkittävä tekijä. Yleisen 

käsityksen mukaan vielä 5–7 km etäisyydellä maisemavaikutus voi olla dominoiva ja tätä suurem-

milla etäisyyksillä voimaloiden hallitsevuus vähitellen vähenee. Tässä hankkeessa maisemallisten 

kokonaisuuksien yleispiirteinen vaikutustarkastelu on rajattu ulottumaan noin 20 km säteelle suun-

nittelualueesta. Kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan noin 15 km tarkastelu-

alueella ja tältä alueelta tarkastellaan valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvoihin kohdistuvat vai-

kutukset. 

9.2.2 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot 

Maisemavaikutusten arviointimenetelminä on käytetty maisema-analyysia, kuvasovitteita, näke-

mäalueanalyysia sekä maastohavaintoihin perustuvia asiantuntija-arvioita. Näiden avulla on muo-

dostettu käsitys maiseman ominaispiirteistä, arvoista, maiseman muutosherkkyydestä ja näihin 

kohdistuvista vaikutuksista. Maastokäynnin ja maisema-analyysin pohjalta on valittu alueet, joihin 

on vaikutusten arvioinnissa erityisesti kiinnitetty huomiota.  

 

Maisemavaikutusten arvioinnissa on kuvattu seudun maisemarakenne, maisemalliset kokonaisuu-

det sekä maiseman ja kulttuuriympäristöjen valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot. Maiseman 

nykytilan kuvaus ja arviointi perustuvat paikkatietoaineistoihin ja aiempiin selvityksiin. Arvokkaiden 

alueiden ja kohteiden lähtötietoina on käytetty valtakunnallisia ja maakunnallisia maisema-alueita 

ja kulttuuriympäristöjä koskevia inventointeja sekä maakuntakaavoitusta varten laadittuja selvi-

tyksiä ja täydentäviä inventointeja. Vaikutusarvioinnin lähtötilanteeksi on määritelty arvioitavan 
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kohteen, kuten maisemallisen kokonaisuuden tai arvokohteen herkkyys muutokselle eli ns. maise-

mallinen sietokyky. Sietokyky koostuu muun muassa maiseman mittasuhteista, maiseman kulutus-

kestävyydestä, visuaalisesta luonteesta ja historiallisesta kerroksellisuudesta.  

 

Maisemavaikutusten arvioinnissa maisemaa on tarkasteltu objektiivisesti luonnon ja ihmisen yh-

teistoiminnan lopputuloksena. Pyrkimyksenä on ollut luokitella, kartoittaa sekä kuvata maisemaa 

ja siten ennustaa tulevaa maiseman kehitystä ja sen vaikutusta ympäröivään luontoon ja sen vai-

kutuspiirissä asuviin ihmisiin.  

 

Maisemavaikutusten suuruuden arvioinnissa on hyödynnetty näkemäalueanalyysiä, jonka avulla on 

arvioitu tuulivoimaloista aiheutuvien vaikutusten laajuutta ja niiden kohdistumista. Analyysi antaa 

myös käsityksen mahdollisista näkymäsuunnista. Näkemäalueanalyysissä on mallinnettu paikkatie-

topohjaisesti alueet, joille tuulivoimalat voivat näkyä ja alueet, joilla tuulivoimalat todennäköisesti 

eivät näy. Analyysissä on otettu huomioon maaston muodot ja puusto.  

 

Näkyvyysanalyysi ei ota kantaa siihen, mikä napakorkeus on. Ainoastaan voimalan kokonaiskorkeus 

vaikuttaa näkyvyysanalyysiin tilanteessa, jossa mallinnetaan pyyhkäisykorkeutta.  

 

Tuulivoimaloiden näkyvyyttä, vaikutuksen luonnetta ja merkittävyyttä maisemassa on havainnol-

listettu valokuviin tehtävien valokuvasovitteiden avulla. Kuvasovitteiden katselupisteet on valittu 

siten, että kuvilla voidaan havainnollistaa hankkeelle tyypillisiä maisemallisia vaikutuksia, maise-

mallisiin arvoihin kohdistuvia ja hankkeesta asukkaille kohdistuvia maisemallisia vaikutuksia. Ha-

vainnekuvat on laadittu käyttämällä Autodesk Civil 3D, SketchUp- ja Adobe Photoshop -ohjelmia. 

Kuvasovitteissa käytettyjen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus ja roottorin halkaisija vastaavat 

hankkeessa käytettävien voimaloiden kokoa. 

 

 

Kuva 9-2 Kuvasovitteiden kuvauspaikat ja -suunnat. Näkyvyysanalyysi taustalla. 
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Vaikutuskohteen herkkyyttä arvioitiin sen perusteella, kuinka hyvin ympäristö sietää syntyvää vi-

suaalista vaikutusta. (Taulukko 17) Vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla vähäinen, kohta-

lainen, suuri tai erittäin suuri. Kohteen herkkyys maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuville 

vaikutuksille määräytyy maaston muotojen muodostaman dynaamisen maiseman rakenteen perus-

teella, johon kuuluvat kallio ja maaperä, ilmasto, vesistö, kasvisto ja eläimistö sekä ihmisen luomat 

ja rakentamat kulttuuriympäristöt. Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, 

kesto ja laajuutta, minkä perusteella vaikutuksen suuruus voi olla pieni, keskisuuri, suuri tai erittäin 

suuri (Taulukko 18). Vaikutuksen merkittävyyttä arvioitiin muutoksen suuruuden ja vastaanottavan 

ympäristön herkkyyden perusteella. 

Taulukko 17. Maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyyden arvioinnin kriteerit 

Vähäinen  

herkkyys 

• Kohde/alue on vähän tärkeä tai vähäisessä määrin herkkä muutoksille kyseisen vaikutuk-

sen osalta tai alueella vain vähän herkkiä kohteita. 

• Vaikutusalueella ei ole mainittavia maisemakohteita, näkymiä tai historiallisia arvoja tai 

kohteet sijaitsevat yli 1 km:n päässä hankealueesta. 

• Vaikutusalueella sijaitsevat ajallisesti tai tyylillisesti sekä mittakaavaltaan tai rakenteel-

taan epäyhtenäisinä rakentuneet aluekokonaisuudet. 

• Ympäristö, jossa on ennestään maisemavaurioita. 

• Maisematyypin luonne on kumpuileva, maisematilat tai näkymät ovat rajautuvia, jolloin 

syntyy katvealueita. Vaikutusten kokevien ihmisten määrä on pieni. 

Kohtalainen 

herkkyys 

• Kohde/alue on kohtalaisen tärkeä tai kohtalaisen herkkä muutoksille kyseisen vaikutuk-

sen osalta tai alueella jonkin verran herkkiä kohteita. 

• Vaikutusalueella on maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita maisema-alueita, kulttuu-

riympäristöjä, arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0–1 km säteellä hankealueesta tai 

valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä 1–2 

km säteellä hankealueelta.  

• Vaikutusalueella on maisemallista arvoa paikallisille asukkaille. 

• Vaikutusalueella sijaitsee aiemmin haitallisille muutoksille altistuneita maisema- tai kult-

tuurihistoriallisia kohteita, pirstoutuneita virkistysalueita tai arvokohteita, joissa on teolli-

suustoimintaa tai suuria liikennemääriä. 

• Maisematyypin luonne on kumpuileva, maisematilat tai näkymät ovat rajattuja, jolloin 

syntyy katvealueita. 

• Vaikutusten kokevien ihmisten määrä on kohtalainen. 

Suuri  

herkkyys 

• Kohde/alue on tärkeä tai herkkä muutoksille kyseisen vaikutuksen osalta tai alueella run-

saasti herkkiä kohteita. 

• Vaikutusalueella on valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita, kulttuu-

riympäristöjä, arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0–1 km säteellä hankealueesta.  

• Vaikutusalueella on maisemallista arvoa luonto- tai kulttuurimatkailulle. 

• Alueella sijaitsevat maisemaltaan tai käyttötarkoitukseltaan melko alkuperäisinä tai muu-

toin melko eheinä säilyneet maisema- tai kulttuurihistoriallisia kohteita tai aluekokonai-

suuksia, melko yhtenäisiä viher-, virkistys- tai luontoalueita. 

• Maisematyypin luonne on melko pienipiirteinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mah-

dollistaa pitkiä näkymiä. 

• Vaikutus kohdistuu suureen ihmisjoukkoon. 

Erittäin suuri 

herkkyys 

• Kohde/alue on erittäin tärkeä tai erittäin herkkä muutoksille kyseisen vaikutuksen osalta 

tai alueella runsaasti herkkiä kohteita. 

• Vaikutusalueella sijaitsee valtakunnallisesti erittäin arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alu-

eita, kulttuuriympäristöjä, arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0–2 km säteellä hanke-

alueesta. 

• Vaikutusalueella on maisemallisesti erittäin suuri arvo luonto- tai kulttuurimatkailulle. 

• Alueella sijaitsevat maisemaltaan tai käyttötarkoitukseltaan alkuperäisinä ja muutoin 

eheinä säilyneet maisema- tai kulttuurihistoriallisia kohteita tai aluekokonaisuuksia, yhte-

näisiä viher-, virkistys- tai luontoalueita. 

• Maisematyypin luonne on pienipiirteinen ja maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdol-

listaa hyvin pitkiä näkymiä. 

• Vaikutus kohdistuu hyvin suureen joukkoon ihmisiä. 
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Taulukko 18. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten suuruuden määrittäminen 

Erittäin suuri 

+ + + + 

Maiseman muutos on erittäin suuri ja myönteinen. 

Muutos vaikuttaa erittäin paljon maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominais-

piirteiden säilymisen mahdollisuuksiin huomattavan parantavasti. 

Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen koettu käyttö tai koke-

mus muuttuu erittäin selvästi myönteiseen suuntaan. 

Suuri 

+ + + 

Muutos on suuri ja myönteinen, ja sen tuottama hyöty on selkeä ihmisten päivittäisen elämän tai 

ympäröivän luonnon kannalta.  

Muutos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden omi-

naispirteiden säilymisen mahdollisuuksiin parantavasti.  

Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen koettu käyttö muuttuu 

selvästi myönteiseen suuntaan.  

Keskisuuri  

+ + 

Muutos on kohtalainen ja myönteinen. 

Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säily-

misen mahdollisuuksiin jonkin verran parantavasti. 

Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu osittain niin, että alueen käyttö ja kokemus alu-

eesta muuttuu myönteiseen suuntaan. 

Pieni  

+ 

Muutos on havaittavissa ja se on myönteinen. 

Muutos vaikuttaa vähäisessä määrin maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden omi-

naispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin parantavasti. Muutoksen myötä maiseman luontee-

seen ei kohdistu mainittavia muutoksia. Alueen käyttö tai kokemus alueesta ei muutu. 

Ei muutosta Hankkeen aiheuttama muutos on niin pientä, että se ei aiheuta häiriötä eikä siitä ole hyötyä. 

Pieni  

- 

Muutos on havaittavissa, mutta ei juuri aiheuta haittaa ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröi-

vään luontoon.  

Muutos vaikuttaa vain välittömään lähiympäristöön. 

Muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säily-

misen mahdollisuuksiin heikentävästi. 

Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia muutoksia.  

 tai kokemus alueesta ei muutu. 
Keskisuuri  

- - 

Muutos on kohtalaisen haitallinen.  

Muutos vaikuttaa välitöntä lähiympäristöä laajemmin. 

Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säily-

misen mahdollisuuksiin jonkin verran heikentävästi.  

Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu osittain niin, että alueen käyttö ja kokemus alu-

eesta muuttuu kielteiseen suuntaan. 

Suuri 

- - - 

Muutos on voimakkuudeltaan suuri. 

Muutos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden omi-

naispirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi.  

Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen nykyinen myönteiseksi 

koettu käyttö muuttuu selvästi kielteiseen suuntaan. 

Erittäin suuri 

- - - - 

Muutos on voimakkuudeltaan erittäin suuri ja aiheuttaa laaja-alaista ja pitkäaikaista haittaa. Muu-

tos vaikuttaa erittäin heikentävästi maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeisiin ominais-

piirteisiin ja niiden säilymisen mahdollisuuksiin.  

Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen nykyinen myönteiseksi 

koettu käyttö estyy tai kokemus on kielteinen ja niiden palautumiseen tarvitaan huomattavia 

resursseja ja pitkä aika. 
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9.2.3 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikana syntyvät vaikutukset ovat pääasiassa paikallisia ja pienialaisia. Rakentamisen 

visuaaliset vaikutukset ulottuvat alkuvaiheessa pääasiassa vain suunnittelualueen sisäiseen maise-

maan. Rakentamisessa käytettävä laitteisto ja keskeneräiset tuulivoimalat voivat synnyttää väliai-

kaisesti sekavan maisemakuvan, joka voidaan havaita kaukomaisemassakin. 

9.2.4 Vaikutukset tuulivoimapuiston välittömällä lähialueella (0–200 m) 

Tuulivoimapuiston rakentaminen muuttaa olemassa olevaa maisemakuvaa. Metsätalousmaisema-

alueesta koostuva kaava-alue muuttuu voimaloiden rakentamisen myötä energiantuotantomai-

sema-alueeksi (Kuva 9-3). Melko sulkeutunut maisema muuttuu nykyistä avoimemmaksi, kun tuu-

livoimapuiston alueen metsäautoteitä parannetaan ja uusia tieosuuksia rakennetaan. Yhtä tuulivoi-

malaa kohti metsää raivataan ja maata tasoitetaan noin 60 x 70 m alueelta. Voimalalle rakennetaan 

kookas betoniperustus, joka jää maanpinnan alle. Voimalan pystytys voi edellyttää puuston raivaa-

mista lähes koko roottoripinta-alan kokoiselta alueelta. Nosturipuomin kokoamista varten on puus-

toa raivattava lisäksi noin 6 x 200 metrin suuruiselta alueelta. Rakentamisvaiheen jälkeen voimalan 

ympärillä ollut työmaa-alue maisemoidaan. 

 

 

Kuva 9-3. Vaihtoehdon VE1 mukaayout tuulivoimaloineen (15 kpl) havainnollistettuna 3D-mallina SketchUp Soft-

waressa. Malli näyttää tuulivoimaloiden sijoittumisen ja korkeudet sekä sähkönlinjan sijainnin. 

Voimaloiden välittömässä läheisyydessä voimalat hallitsevat maisemaa, minkä lisäksi maiseman 

kokemiseen vaikuttaa lisäksi tuulivoimaloiden varjostus sekä syntyvä melu. Muutos on voimakas, 

mutta tavanomaisessa maisemassa muutosta ei luokitella merkittäväksi. Hankealueella ei sijaitse 

merkittäviä ulkoilureittejä. Alue on turvesoita lukuun ottamatta yleisessä virkistyskäytössä, mutta 

käytön arvioidaan olevan vähäinen. Tuulivoimaloiden rakentaminen voi vähentää alueen merkitystä 

mahdollisessa virkistyskäytössä. Hankealueen välittömässä läheisyydessä on muita vastaavia ul-

koiluun soveltuvia metsätalousalueita, joten maisemalliset vaikutukset virkistyskäyttöön jäävät vä-

häisiksi. 

 

Kuvasovitteiden perusteella tuulivoimalat ovat havaittavissa ajettaessa kohti Kyyjärven keskustaa 

Vaasantietä pitkin. Tuulivoimalat nousevat metsänrajan takaa näkyville Vehkanperän risteyksen 

kohdalla (Kuva 9-4) ja kiinnittävät hyvin todennäköisesti esimerkiksi autoilijan huomion. Lähim-

mästä voimalasta näkyy roottoreiden lisäksi pitkälti myös tornia. Maisemavaikutus arvioidaan vä-

häiseksi, sillä alueen puuston tiheys vähentää voimaloiden näkyvyyttä. 
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Kuva 9-4. Kuvasovite (kohde 12) Vaasantien ja Vehkaperäntien risteyksestä, josta etäisyyttä lähimmälle voima-

lalle on 1,1 km. Kuvauspaikka on merkitty aiemmin esitettyyn kuvaan.  

9.2.5 Vaikutukset tuulivoimapuiston lähialueella (0–3 km) 

Tarkasteltaessa tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia maisemaan etäämpänä tuulivoimaloista, 

muutokset heijastuvat laajempaan maisemakuvaan, jolloin vaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa 

suuresti tarkastelupiste ja etäisyys voimaloista.  

 

Maiseman luonne vaikuttaa siihen, kuinka hallitsevia voimalat ovat maisemakuvassa ja kuinka mer-

kittävinä voimaloiden aiheuttamia maisemakuvan muutoksia voidaan pitää. Maiseman muutokset 

havaitaan maiseman luonteen muutoksina, eikä enää niinkään ympäristön mekaanisena muutok-

sena. Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa hallitseva omi-

naisuus pienenee. Myös kasvillisuuden ja rakennusten estevaikutus voimistuu etäisyyden kasva-

essa. Hankkeen tuulivoimaloiden ympäristö noin kolmen kilometrin säteellä on pääosin metsäalu-

etta. Vaasantietä pitkin ajettaessa on mahdollista havaita tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia 

maisemakuvaan.  

 

Hankealueen länsipuolella sijaitsee lähialueen korkein kohta, Maasalamäki, jossa tuulivoimalat tu-

levat näkymään peltoaukeiden länsilaidoille. Asutuksen ympärillä on jonkin verran metsää ja piha-

piireissä metsälaikkuja, jotka peittävät näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan. Hankealueen eteläpuo-

lella sijaitsee avoin suoalue, jonne voimalat tulevat näkymään lähes esteettä. Itä-koillisessa sijait-

see Nurmijoen alue, missä peltoaukeita halkoo Nurmijoentien lisäksi Nurmijoki. Tuulivoimalat tule-

vat näkymään peltoaukeille ja etenkin peltojen itäreunoille. Näkymiä tien varrella ja pihapiireissä 

rajaa jokin verran metsäkaistaleet, jotka peittävät osan tai voimalat taakseen.  

 

Näiden lisäksi Vehkaperäntien reitillä ovat pieniä alueita, joilta näkymä avautuu tuulivoimaloihin. 

Näkymät Vehkaperäntieltä ja sen reunakasvillisuusaukoista sekä joistakin asuinrakennuksista tuu-

lipuistojen suuntaan vaikuttavat samalla tavalla kuin Nurmijoentieltä. Ympäröivä maisema rajaavat 

osan tuulivoimaloista näkyvistä. Lähimmät tuulivoimalat nousevat korkealle metsän reunan yläpuo-

lelle. 

 

Vaasantiellä ajettaessa tuulipuistojen näkymät avautuvat lyhyiltä matkoilta, kuten Huhtalan koh-

dalta (Kuva 9-5). Tien luonteen vuoksi näkymät ohitetaan nopeasti. Peltoaukioiden kohdalla, tuuli-

voimalat näkyvät etelästä maisemaa rajaavien metsäselänteiden takaa. Tuulipuistojen roottoreista 

ainakin osa voi nousta kokonaan metsän reunan yläpuolelle. Suuret pystysuuntaiset tuulivoimalat 

tuovat maiseman taustalle uuden elementin. Vaikka tuulivoimalat kohoavat ainakin osittain tausta-

maiseman yläpuolelle, muodostavat ne kokonaisuuden, joka on helposti hahmotettavissa melko 

tiiviiksi ryhmäksi. Avoimessa maisemassa suuret elementit ovat havaittavissa myös kauempaa. Ra-

kennetun kulttuuriympäristön elementit ovat maaseutumaisemassa pieniä, joten tuulivoimala voi-

daan kokea vahvasti maisemakuvaa muuttavana elementtinä. 
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Alle 3 kilometrin etäisyydellä maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyys tuulivoimaloiden aiheutta-

mille maisemavaikutuksille on korkea Talasjärven pohjoispuolella sijaitsevan Vaasantien virkistys-

reitin näköalapaikan läheisyydessä (Kuva 9-6). Avoimet näkymät hankealueelle avautuvat Talas-

järven ja Alisenlammen järviltä. 

 

 

 

Kuva 9-5. Kuvasovite (kohde 9) Vaasantien varresta Huhtalan alueelta, josta etäisyyttä lähimmälle voimalalle on 

2 km. Kuvauspaikka on merkitty aiemmin esitettyyn kuvaan. 
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Kuva 9-6. Kuvasovite (kohde 11) Talasjärven pohjoispuolelta (pysähdyspaikka virkistysreitillä), jossa etäisyyttä 

lähimmälle voimalalle on 1 km. Kuvauspaikka on merkitty aiemmin esitettyyn kuvaan. 

 

Lähivaikutusalueella on maiseman sietokyky jonkin verran heikompi ja muutoksilla on hieman suu-

rempi vaikutus maiseman rakenteeseen. Pitkät esteettömät näkymät eivät kuitenkaan avaudu 

pelto- ja suoalueiden lisäksi kovin monelta paikalta. Maiseman sietokyky ei ylity, mutta muutoksen 

voimakkuus on paikoin varsin korkea, esimerkiksi Talasjärvellä. 

 

Vaikutuksen merkityksen alle kolmen kilometrin etäisyydellä tuulipuistoista arvioidaan olevan kor-

keintaan kohtalainen kielteinen. Ympäröivän maiseman luonne muuttuu entisestään, kun alu-

eelle rakennetaan korkeita tuulivoimaloita ja kunnossapitoteitä. Alueen käyttö ja kokemus voivat 

muuttua huonompaan suuntaan. 

9.2.6 Vaikutukset tuulivoimapuiston välialueella (3–6 km) 

Välialueella 3–6 km etäisyydellä hankkeen reunimmaisista tuulivoimaloista sijaitsee yksi valtakun-

nallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja kaksi maakunnallisesti arvokasta maisema-

aluetta. Näkyvyysanalyysin mukaan lähes kaikista kohteista avautuu näkymä tuulivoimaloihin 
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(Kuva 9-7). Maiseman rakenteen luonteen vuoksi voimalaitokset ovat havaittavissa vain pieniltä 

osa-alueilta ja näkymien merkitys on pieni.  

 

Lähialueeseen verrattuna välialue on tiheämmin asuttu ja sille sijoittuu Kyyjärven keskusta liiketi-

loineen. Kyyjärven suuntaan näkymiä muodostuu ja voimalat näkyvät metsänrajan takaa selvästi 

Vaasantien ja Valtatien 13 risteykseen (Kuva 9-8). Kyyjärven suurimmat asuinalueet, joihin kuulu-

vat Mäntyperä, Nopola, Kotkanperä, Ähtyrinpuro sekä järvenpuoleinen Pölkin alue avoimine viljely-

peltoineen muodostavat kulttuurimaiseman, joka koostuu viljely- ja niittyalueista sekä vanhasta 

rakennuskannasta. Seuraava tärkeä asutuskeskittymä ja kulttuurimaisemakokonaisuus sijaitsee 

Möksyn alueella. 

 

Rakennuskannan suhteen kulttuurimaisema-alueilla esiintyy myös melko paljon kerroksellisuutta. 

Alueiden tärkeimpiä liikenneväyliä ovat VT 13 ja VT 16.  

 

Etäisyys ja voimaloiden jääminen monin paikoin melko suurelta osin katveeseen reunapuuston tai 

tienvieruspuuston taakse heikentävät voimaloiden vaikutusta pelto- ja niittymaisemien kohdalla. 
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Kuva 9-7. Tuulivoimaloiden näkyminen hankkeen ympäristön arvotettuihin kohteisiin. 
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Kuva 9-8. Kuvasovite (kohde 19) kauppakeskus Paletin pysäköintialueelta (Kyyjärven ABC), mistä etäisyyttä lä-

himpiin voimaloihin on 4,5 km.  Kuvauspaikka on merkitty aiemmin esitettyyn kuvaan. 

9.2.7 Vaikutukset tuulivoimapuiston kaukoalueella (6–20 km)  

Kyyjärven rannoilta Pölkin alueella on maalaukselliset näkymät järvelle, jossa voimalat näkyvät 

kohtalaisen pieninä metsänrajan yläpuolella (Kuva 9-9). VT 13 (Jyväskyläntie) ja VT 16 (Vaasantie) 

kulkevat pääosin metsäalueiden ja pienten siirtymämetsätilojen läpi, mikä avaa näkymän hanke-

alueelle. Möksyn kylää ympäröi tiivis puusto, joten sieltä ei avaudu suoraa näkymää hankealueelle. 

 

Kaukoalue on vyöhyke, joka sijaitsee noin 6–20 km lähimmästä tuulivoimalasta. Kasvillisuuden ja 

rakennusten näköestevaikutus voimistuu ja voimalat näkyvät suppeammalle alueelle kuin vastaa-

vassa maisemassa lähempänä sijaitsevat voimalat. Etäisyyden myötä tuulivoimalat sulautuvat taus-

tamaisemaan ja visuaaliset vaikutukset jäävät vähäisiksi myös asutuksen kohdalla.  

 

Selkeän sään aikana tuulivoimalan tornin voi havaita jopa 40 kilometrin päästä. Tuulipuiston ja 

arvioitavan kohteen välinen etäisyys on merkittävä tekijä maisemavaikutusten muodostumisessa. 

On yleisesti todettu, että jopa 5–7 kilometrin etäisyydellä voimala on selkeästi havaittavissa mai-

semakuvassa, suuremmilla etäisyyksillä voimalaitosten hallitsevuus vähitellen vähenee. 
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Kuva 9-9. Kuvasovite (kohde 4) Pölkin kylältä, josta lähimpään voimalaan etäisyyttä on noin 8 km. Kuvauspaikka 

on merkitty aiemmin esitettyyn kuvaan. 

9.2.8 Sähkönsiirronvaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Suunnittelualueen sisäisessä sähkönsiirrossa käytettävät maakaapelit muuttavat maisemaa paikal-

lisesti, sillä maakaapelit näkyvät maisemassa pitkänä ja kapeana avoimena alueena. Huoltoteiden 

yhteyteen kaivettavat maakaapelit lisäävät tielle varattavan alueen leveyttä. Tuulivoimaloiden tuot-

tama sähköenergia siirretään maakaapelein yleiskaava-alueille rakennettaville sähköasemille, joilta 

liitytään voimajohtoon. 

 

Uusi voimajohto sijoitetaan nykyisen voimajohdon viereen alueelle, joka on pääosin suljettua met-

sämaisemaa. Suunniteltu voimajohto ylittää ja ohittaa yksittäisiä peltokuvioita ja turvetuotantoalu-

een. Uuden voimajohdon rakentamisen johdosta on raivattava metsään 28 m leveä kaista. Uusi 

siirtoreitti ei aiheuta visuaalista haittaa asutuskeskuksiin eikä tieympäristöön. Tuulipuiston sisäisen 

sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulipuistoon rakennetaan yksi sähköasema, jonne sähkö johdetaan 

maakaapeleilla. Maakaapelit vedetään pääasiassa kaapelikanaviin, jotka louhitaan huoltoteiden yh-

teyteen. Uuden voimalinjan vaikutus maisemaan on verraten vähäinen, koska se rakennetaan ole-

van voimalinjan viereen metsäaukkoa leventämällä. Voimalinja-aukon leventäminen vaikuttaa met-

sämaiseman vaihtumiseen avoimeen maisemaan. Vaikutus asutusalueisiin on melko vähäinen.  

9.2.9 Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten suuruus 

Osayleiskaavan vaikutuksia maisema- ja kulttuuriympäristöön on arvioitu kattavasti suunnittelu-

alueelle toteutetussa osayleiskaavan mukaisessa Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen 

ympäristövaikutusten arvioinnissa.  

 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien visualisten vaikutusten voimakkuutta ja laajuutta 

on YVA-selostuksessa arvioitu näkyvyysanalyysin avulla. Vaikutuksen kestoa on arvioitu tuulivoi-

maloiden käyttöiän perusteella ja vaikutusten voimakkuutta on arvioitu vertaamalla muutosta ny-

kytilaan ja arvioimalla muutoksen vaikutuksia avautuviin tai sulkeutuviin näkymiin, kyläkuvaan, 

ympäristön tilalliseen hahmottumiseen, maiseman rakeisuuteen ja mittakaavaan sekä maiseman ja 

kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin. Arvioinnissa 

on lisäksi huomioitu myös maisemarakenne ja siihen kohdistuvat vaikutukset.  
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Arvioinnin tulos on keskisuuri kielteinen. Hankkeesta seuraavan muutos on havaittavissa lähinnä 

valtatieltä ja sen varrella olevilta pysäköintialueilta. Näkymät avautuvat pääosin kapeiden aukkojen 

kautta. Lisäksi tuulivoimalat näkyvät Talasjärven pohjoispuolella sijaitsevalta pysäköintialueelta ja 

joiltakin asuinalueilta. Hanke-alueen läheisyydessä osa asutuksesta sijaitsee metsäreunoilla, jolloin 

näkymät ovat pääosin kasvillisuuden peittämiä. Osalle hanke näkyy avoimen järvimaiseman yli. 

Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu osittain niin, että alueen käyttö ja kokemus alueesta 

muuttuu kielteiseen suuntaan 

 

9.3 Vaikutukset luonnonsuojeluun 

Osayleiskaava-alueelle suunnitteilla olevalle Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa laa-

ditaan suunnittelualuetta lähimpänä sijaitsevien Natura 2000 -alueiden (Saarisuo-Valleussuo-Löy-

tösuo-Hirvilampi, Pohjoisneva, Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva sekä Peuralamminneva) osalta eril-

linen Natura-arviointi (Liite 11).  

 

Saarisuo-Valleussuolle sijoittuvat Natura-aluerajauksen kanssa osin limittyvät kaksiosaisen yksi-

tyismaiden suojelualueen Mäkelän suo -kohteet. Alue kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan (Val-

leussuo-Löytösuo) sekä soidensuojelualueisiin (Saarisuon-Valleussuon soidensuojelualue). Näiden 

alueiden suojelu pohjautuu alueen pääosin ojittamattomiin luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kal-

taisiin suoalueisiin.  

 

Suoluonnon kannalta merkittävimpiä epäsuoria vaikutuksia osayleiskaavasta ja alueelle suunnitel-

lusta tuuli- ja aurinkovoimahankkeesta voisi kohdistua alueille rakennustoimien aiheuttamien hyd-

rologisten muutosten kautta. Lähimmät rakennettavat alueet sijoittuvat kuitenkin niin etäälle suo-

jelualueista, että rakentamistoimien ja niiden myötä muuttuvien alueiden merkitys vesitalouden 

muutosten sekä rakentamisaikaisen kiintoaines-kuormituksen osalta jää todennäköisesti suojelu-

alueilla käytännössä merkityksettömäksi.  

 

Osayleiskaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden ollessa toiminnassa lähimmälle Saarisuo-Valleus-

suo-Löytösuo-Hirvilammen alueelle ulottuva melu on melumallinnuksen perusteella enimmillään 

40–45 dB suunnittelualueen rajan läheisyydessä. Melun lisääntymisellä voi olla vähäinen haittavai-

kutus suojelualueella esiintyvälle linnustolle näiden liikkuessa suunnittelualueella tai aivan suunnit-

telualueen rajan tuntumassa, mutta vaikutus jää voimalapaikkojen ja rakennusalueiden etäisyyden 

vuoksi vähäiseksi tai käytännössä merkityksettömäksi. 

9.4 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana vaikutukset eläimistöön ja lajistoon kohdistuvat ensisijai-

sesti alueille, joille tehdään rakentamistoimia. Vaikutukset voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin. 

Välittömissä vaikutuksista lajin esiintymispaikka/elinympäristö häviää rakentamisen seurauksena. 

Välillisten vaikutusten, kuten häiriön lisääntymisen tai ympäristön vesitalouden muuttumisen seu-

rauksena, kuten häiriön lisääntymisen tai esiintymispaikan/elinympäristön laatu voi laatu heiken-

tyä. Tuulivoimahankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset lajistoon ovat yleisesti vähäisiä. Tuulivoi-

mahankkeen toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset ovat vastaavanlaisia kuin rakentamisvai-

heessa. Vaikutukset aiheutuvat voimaloiden purkamisesta ja siihen liittyvästä liikenteestä ja mah-

dollisesta purettujen osien välivarastoinnista.  

 

Aurinkopaneeleista aiheutuvista vaikutuksista ei ole juurikaan tutkittua tietoa saatavilla, mutta 

myös paneelien osalta suurimpien vaikutusten voi arvioida muodostuvan rakentamisvaiheessa. Li-

säksi on mahdollista, että paneelit ja niiden yhteyteen toteutettava huoltotiestö ja varjostuksen 

estämisen vuoksi puuttomaksi jätettävät reunavyöhykkeet tulevat aiheuttamaan jossain määrin 

muutoksia hydrologiassa. Aurinkopaneelialueet on suunniteltu toteutettavaksi käytöstä poistetuille 
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tai poistettaville turvetuotantokentille, joten lähtökohtaisesti niiden perustaminen ei edellytä puus-

ton tai kasvillisuuden poistamista erityisen laajoilta alueilta.   

Vaikutukset liito-oravaan 

Maastoselvityksissä havaittuun Nurmijoen jokivarren liito-oravan elinympäristöön ei kohdistu muu-

toksia voimalapaikkojen tai tiestön rakentamisen vuoksi. Elinympäristöstä säilyy puustoiset yhtey-

det sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Liito-oravan ei tiedetä olevan erityisen meluherkkä laji, 

joten rakentamistöistä tai toiminnassa olevista tuulivoimaloista ei arvioida aiheutuvan kyseisen re-

viirin liito-oraville merkittävää haittaa. Sekä rakentamisen että toiminnan aikaiset vaikutukset ar-

vioidaan jäävän liito-oravan kannalta kokonaisuudessaan merkityksettömiksi.  

 

Osayleiskaavassa on osoitettu liito-oravan elinympäristöksi soveltuvat Nurmijoen jokivarren alueet 

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi (luo-1) 

Vaikutukset viitasammakkoon 

Viitasammakko on todennäköisesti hyötynyt alueen turvetuotantokäytöstä ja sen vuoksi toteute-

tuista vedenhallintarakenteista sekä pintavalutuskentistä, joihin on muodostunut lajin lisääntymis- 

ja levähdyspaikaksi soveltuvaa ympäri vuoden vesipinnalla pysyvää kosteikkoa. Suunnittelualueelta 

havaittiin yksi viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka, joka sijaitsi suunnittelualueen etelä-

osissa Pahkasuolla turvetuotantoa varten kaivetussa lampareessa. Kyseinen alue sijaitsee etääm-

mällä suunnitelluista voimaloista ja muista rakenteista, eikä siihen arvioida kohdistuvan heikentäviä 

vaikutuksia hankkeen toteuttamisesta. Mahdolliset vaikutukset voisivat aiheutua rakentamisen ai-

kana kiintoaineskuormitteisten pintavalumien tai ojien kautta lampareeseen päätyvien vesien vai-

kutuksesta. Etäisyyden ja lähimpien rakennettavien alueiden väliin jäävän turvatuotantokentän 

luonteen vuoksi ei ole todennäköistä, että hankkeella olisi lampareen veden laatua heikentävää 

merkittävää vaikutusta.  

 

Turvetuotanto alueella tullaan jollain aikavälillä lopettamaan. Turvetuotantoon liittyvien pintava-

lutuskenttien jäädessä tarpeettomiksi on mahdollista, että nämä alkavat jossain vaiheessa kasva-

maan hiljalleen umpeen ja siten muuttumaan viitasammakolle epäsoveliaiksi.  

 

Osayleiskaavassa on osoitettu Pahkasuon turvetuotantoa varten kaivetulle lampareelle luonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1). 

Vaikutukset lepakoihin 

Suunnittelualueella tavattiin selvityskäyntien yhteydessä pohjanlepakoita sekä viiksisiippoja, lisäksi 

Talasjärven kaakkoispuolelta löytyi lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikaksi määritelty kolo-

haapa. Kyseistä kohdetta lähin voimalapaikka on mukainen T9. Voimalan tai sen läheisyyteen to-

teutettavien muiden rakenteiden edellyttämä rakennusalue ei ulotu lepakoiden käyttämälle lisään-

tymis- ja levähdyspaikalle saakka, mutta siitä saattaa aiheutua lisääntynyt törmäysriski ja riski 

altistua voimaloiden aiheuttamalle barotraumalle lepakoiden siirtyessä saalistusalueidensa sekä ko-

lopuun välillä. Erityisesti Talasjärven kaakkoispuolen laskupuron ympäristö tunnistettiin lepakoille 

tärkeäksi saalistusalueeksi. Voimaloita ei sijoitu tunnistettujen merkittävimpien saalistusalueiden ja 

kolopuiden välille. Lepakkoselvityksen yhteydessä ei ole arvioitu todennäköisimpiä lepakoiden siir-

tymäreittejä näiden alueiden välillä, mutta karttatarkastelun perusteella on todennäköistä, että siir-

tyminen kolopuulta saalistusalueille voisi tapahtua Talasjärven eteläistä rantaa (pohjanlepakko) ja 

läheisyydessä olevia metsäalueita pitkin (viiksisiipat). Näille alueille ei kohdistu hankkeen vaikutuk-

sesta muutoksia lukuun ottamatta Talasjärven kaakkoispuolelle suunniteltua aurinkopaneelialuetta. 

Aurinkopaneelien mahdolliset vaikutukset on käsitelty seuraavissa kappaleissa.  
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Viiksisiippojen riski törmätä voimalan lapoihin tai altistua tuulivoimalan aiheuttamalle paineenvaih-

telulle lähtökohtaisesti arvioitavissa pienemmäksi kuin pohjanlepakoilla., sillä viiksisiipat pysyttele-

vät pääosin suojaisemmilla metsäalueilla ja saalistuslentelyssä korkeus jää pohjanlepakon saalis-

tuskorkeutta matalammalle. Pohjanlepakoille on tyypillistä saalistella avoimemmilla alueilla (tiet, 

hakkuuaukkojen reuna-alueet), minkä vuoksi ne saattavat hakeutua herkemmin voimaloiden lähei-

syyteen. Viiksisiippojen kannalta heikennystä voi kuitenkin aiheuttaa voimala-alueista aiheutuva 

metsäisempien kohteiden pirstoutuminen joillain alueilla.  

 

Talasjärven kaakkoispuolisen laskupuron ympäristön kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistu-

via muutoksia on arvioitu luvun 9.5. yhteydessä. Mikäli puuttomaksi jätettävä vyöhyke aurinkopa-

neelialueiden ympärillä tulee ulottumaan laskupuron ympäristöön, on tällä myös lepakoiden käyt-

tämää saalistusaluetta heikentävä vaikutus. Kyseisellä alueella toteutettavat puuston poistotarpeet 

tulisi arvioida huolellisesti, sillä kyseistä kohdetta voidaan pitää paikallisesti ja alueellisesti luonto-

arvojen osalta merkittävänä. 

 

Osayleiskaavassa Talasjärven kaakkoispuolella sijaitseva laskupuro ympäristöineen on osoitettu 

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo-1). 

Vaikutukset saukkoon  

Saukko on todennäköisimmin suunnittelualueella enemmänkin satunnainen vierailija, joka liikkuu 

ja etsii ravintoa laajalla alueella varsinaisen lisääntymis- ja levähdyspaikkansa ympäristössä. Sau-

kon elinympäristöä ovat erityisesti virtavesien läheisyydessä sijaitsevat jokivarret. Tuulivoimalat 

sekä tiestö sijaitsevat etäämmällä vesialueista ja mahdollisia vaikutuksia saukolle voi aiheutua lä-

hinnä rakennusvaiheessa pintavesien lyhytaikaisien laatumuutosten kautta kiintoainespitoisuuden 

lisääntymisestä johtuen. Vaikutuksen voi kuitenkin arvioida jäävän käytännössä merkityksettö-

mäksi, kun huomioidaan saukon laaja elinpiiri sekä todennäköisten lisääntymis- ja levähdysalueiden 

sijoittuminen varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolelle.   

Vaikutukset metsäpeuraan 

Luontoselvityskäyntien yhteydessä tehtiin yksi jälkihavainto metsäpeurasta suunnittelualueella. La-

jin pääasiallinen elinympäristö sijoittuu suunnittelualueen pohjoispuolisille Natura-alueille ja met-

säpeuran osalta arviointi toteutetaan tarkemmin hankkeen yhteydessä laadittavassa Natura-arvi-

oinnissa. Hankkeesta metsäpeuroille aiheutuvat vaikutukset arvioidaan kuitenkin jäävän vähäisiksi 

tai merkityksettömiksi.  

 

Aurinkopaneeleiden sijoittuessa lähinnä turvetuotantoalueelle, ei niistä aiheudu merkittävää 

elinympäristöjen pirtaloistumista. Mikäli alueet tullaan aitaamaan, aiheuttaa tämä kuitenkin liikku-

misesteen useimmille lajeille.  

Yhteenveto vaikutuksista luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin sekä muuhun huomionarvoiseen 

eläimistöön  

Tunnistetut luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamat lisääntymis- ja levähdyspaikat sijoittuvat 

etäämmälle alueista, joille hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset kohdistuvat. Myöskään 

epäsuoria, merkittäviä vaikutusmekanismeja, jotka ulottuisivat kyseisille Lsl:n 49 §:n tarkoittamille 

kohteille, ei tunnistettu. Viitasammakon elinympäristöä oleva lammikko suunnittelualueen etelä-

puolella saattaa kuitenkin tulevaisuudessa luontaisesti heikentyä lajille soveltumattomaksi alueen 

lähtiessä kasvamaan umpeen turvetuotannon loputtua, mutta tämä tapahtunee hankkeen toteut-

tamisesta tai toteuttamatta jättämisestä huolimatta.  
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Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tunnistetun kolopuun sijoittuminen suhteellisen lähelle 

Talasjärven lounaispuolen voimalaa T9 aiheuttaa jossain määrin kohonneen törmäysriskin erityi-

sesti pohjanlepakoille. Voimala ei kuitenkaan sijoitu todennäköisimmäksi arvioidun siirtymäreitin 

varrelle kolopuun ja tunnistetun saalistusalueen välille. Lepakoiden määrää suunnittelualueella voi-

daan kokonaisuudessaan pitää suhteellisen vähäisenä, eikä suunnittelualue edusta lepakoille erityi-

sen hyvin soveltuvaa elinympäristöä. Alueen paikallispopulaatiotasolla tarkastellen hankkeella saat-

taa kuitenkin olla vähäisiä haitallisia vaikutuksia.  

 

Alueella satunnaisemmin esiintyville saukolle sekä metsäpeuralle aiheutuvat vaikutukset jäävät to-

dennäköisesti vähäisiksi. Jälkihavainto saukosta sijoittuu joenrantaan, joka ei ole suoraan hankkeen 

rakentamisen tai toiminnan aikaisille vaikutuksille altis. Suunnittelualueelle sijoittuu kuitenkin run-

saasti jokia, puroja, ojia ja lampia, jolloin on todennäköistä, että saukko liikkuu alueella ravinnon-

hankinnassa. Myös pesäpaikoiksi soveltuvia kohteita esiintyy suunnittelualueella, vaikkakaan var-

sinaista pesäpaikkaa ei selvityskäyntien yhteydessä havaittu. Varsinaista talviaikaista saukkoselvi-

tystä ei tehty YVA-menettelyn yhteydessä, mutta lumijälkilaskennassa merkkejä saukkojen talviai-

kaisesta liikkumisesta alueella ei havaittu. Tämä ei kuitenkaan täysin poissulje mahdollisuutta sille, 

etteikö laji mahdollisissa sulapaikoissa suunnittelualueella saalistelisi myös talvella. 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyssä osayleiskaavan mukaisen han-

kevaihtoehdon osalta vaikutukset luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja muihin huomionarvoisiin 

lajeihin arvioitiin tuulivoimaloiden osalta kohtalaisen kielteisiksi ja aurinkovoimaloiden osalta 

suuriksi kielteisiksi. 

9.5 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

Tuulivoimarakentamisen seurauksena kasvillisuus häviää tuulivoimaloiden ja niiden nostoalueiden, 

uutena perustettavan sekä parannettavan nykyisen tiestön sekä sähkönsiirtoon liittyvien alueiden 

rakentamispaikoilta. Nämä alueet muuttuvat rakennetuksi ympäristöksi, kuten tuulivoimalapai-

koiksi, sähkönsiirron tarvitsemiksi johtoaukeiksi tai tiealueiksi. Osa alueista on nykyisellään tur-

peennostokäytössä tai vanhoja turvetuotantoalueita, joissa aiemman turpeennoston aiheuttama ih-

misvaikutus on voimakkaasti havaittavissa ja näillä alueilla vaikutukset jäävät kaikkiaan vähäisim-

miksi alueiden jo menetetyn luonnontilaisuuden vuoksi. Tuulivoimahankkeissa merkittävimmät kas-

villisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat hankkeen rakentamisvaiheessa.  

 

Vaikka tuulivoimarakentaminen levittäytyy laajalti suunnittelualueelle, kattaa se vain pienen osan 

suunnittelualueen kokonaispinta-alasta. Tuulivoimapuistoissa rakentamisalueet sijoittuvat erilleen 

toisistaan, eivätkä muodosta suuria kokonaisuuksia. Osa tuulivoimaloista ja huoltoteistä on suun-

niteltu nykyisten metsäautoteiden läheisyyteen, jolloin rakentamisalueiden ulkopuolelle jää laajem-

pia rakentamisen ulkopuolelle jääviä metsäalueita. Voimalapaikkojen rakentaminen ja metsäauto-

teiden määrä alueella kuitenkin lisääntyy ja levennetyt tielinjaukset lisäävät reunavaikutuksen suu-

ruutta ja elinympäristöjen jakautumista pienempiin osiin. Lisäksi hankkeessa suunniteltujen uusien 

tieosuuksien toteuttamisella on luonnonympäristöä pirstova vaikutus. Alueiden erillisyydestä joh-

tuen rakentamistoimien toteuttamisesta ei kuitenkaan aiheudu laajoja kumuloituvia vaikutuksia 

alueen luonnonympäristöön.  

 

Aurinkopaneelialueet perustetaan käytöstä poistetuille turvetuotantoalueille, jolloin näille alueille ei 

rakentamisvaiheessa kohdistu merkittäviä puuston tai kasvillisuuden poistotarpeita.   

 

Rakentamisvaiheessa voimalapaikkojen, uuden ja parannettavan tiestön, sähkönsiirron edellyttä-

mien rakenteiden sekä aurinkopaneelialueiden sekä niitä ympäröivän avoimeksi jätettävän vyöhyk-

keen mahdollinen puusto ja suurin osa muusta kasvillisuudesta häviää. Metsäisemmillä alueilla 

tämä aiheuttaa elinympäristöjen pirstaloitumista sekä suorien vaikutusten että reunavyöhykkeillä 
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tapahtuvien elinympäristömuutosten kautta. Turvetuotantoalueilla vaikutuksia alueen luonnon ny-

kytilaan verrattuna voidaan pitää kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta merkityksettömänä, puus-

toisilla alueilla tulee tapahtumaan muutos luonnonympäristöstä teolliseksi ympäristöksi. Tuulivoi-

maloiden nostoalueiden perustamisalueilla sekä tiestön tarpeista tapahtuvan puuston poiston myötä 

näitä ympäröivillä alueella vesitalous tulee muuttumaan, mutta vaikutus jää todennäköisesti melko 

paikalliseksi. Vaikutusalueen laajuuteen vaikuttaa voimalapaikkokohtaisesti alueella nykytilan-

teessa vallitseva luontotyyppi, poistettavan puuston ja muun kasvillisuuden lopullinen määrä, voi-

malapaikan stabiloimiseksi vaihdettavien maa-ainesten määrä sekä topografia.  

 

Pärepuusaaren itäpuolelle sijoittuva luonnontilaisen kaltaiseksi arvioitu suokohde sijoittuu voimalan 

T8 välittömään läheisyyteen. Kyseinen kohde tullaan todennäköisesti menettämään ainakin osin 

voimalapaikan rakentamisen myötä. Suoluontokohteiden läheisyydessä tapahtuvat muutokset hyd-

rologiassa ovat tyypillisesti luontotyypin kannalta jopa merkityksellisempiä ja laaja-alaisemmin koh-

teen nykytilaan vaikuttavia kuin reuna-alueiden läheisyydessä tehtävät puuston ja kasvillisuuden 

poistotoimenpiteistä aiheutuvat vaikutukset.  

 

Rakentamisvaiheessa pintavesien kautta lähimpiin ojauomiin voi päätyä hetkellisesti kohonneita 

pitoisuuksia kiintoainesta, mutta näiden vaikutuksen arvioidaan jäävän lyhytkestoiseksi ja vaiku-

tusalueen rajautuvan lähelle syntypistettä. Kiintoaineskuormituksesta aiheutuvat vaikutukset arvi-

oidaan jäävän kokonaisuudessaan vähäiseksi, sillä suunnittelualueella sijaitsevat arvokkaat pienve-

sikohteet sijaitsevat joko kauempana rakentamisalueista tai muutoksen kohteena oleviin alueisiin 

nähden näiden yläjuoksulla, jolloin kiintoaineskuormitus kulkeutuu pääosin näistä alueista poispäin.  

 

Aurinkopaneelit edellyttävät puustottoman vyöhykkeen perustamista paneelialueiden läheisyyteen 

niiden etelä-, länsi- ja itäpuolelle varjostusvaikutusten ehkäisemiseksi. Suunniteltu aurinkopanee-

lialue sijoittuu Talasjärven kaakkoispuolisen laskupuron huomionarvoiseksi arvioidun puronvar-

siympäristön läheisyyteen ja puustottoman vyöhykkeen laajuudesta riippuen vyöhyke tulee ulottu-

maan puronvarrelle saakka, mikä aiheuttaa sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia luontotyypille. 

Suorina vaikutuksina on puroa ympäröivien puiden poistaminen ja siten alueen luonnontilan muut-

tuminen; epäsuoria vaikutuksia kohdistuu tätä laajemmalle reunavyöhykevaikutukset sekä esimer-

kiksi varjostusolosuhteiden muuttumisen myötä.  

 

Toiminnan aikana tuulivoimaloista ei aiheudu juurikaan vaikutuksia kasvillisuudelle ja luontotyy-

peille. Voimaloiden ja aurinkopaneelien ympäristössä sekä voimajohtoaukeilla kasvillisuutta ja 

puustoa tullaan pitämään lyhyenä, mikä estää luontaisen kasvillisuuden muodostumista näille alu-

eille.  

 

Voimaloiden ja aurinkopaneelialueiden purkamisesta aiheutuvia vaikutuksia voidaan pitää rakenta-

misaikaisia vastaavina voimalapaikoilla. Alueiden kehittyminen purkamisen jälkeen riippuu jatko-

käytölle laadituista suunnitelmista, mutta todennäköisimmin rakenteiden ja perustusten poistami-

sen jälkeen kohteiden annetaan metsittyä ja alueet otetaan metsätalouden käyttöön. Perustettava 

ja perusparannettava tiestö tulee jäämään alueelle muun liikenteen käyttöön hankkeen elinkaaren 

päätyttyä. 

 

Kaavan mahdollistamasta hankkeesta kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin aiheutuvat vaikutukset on 

arvioitu molemmissa vaihtoehdoissa varovaisuusperiaate huomioiden kohtalaisen kielteisiksi. 

Vaikka suunnittelualue on pääosin luontoarvoiltaan tavanomaista ja voimakkaasti ihmistoiminnan 

muokkaamaa, esiintyy sillä muutamia luontoarvoiltaan merkittävämmäksi tunnistettuja kohteita, 

jotka sijoittuvat suunniteltujen voimala- tai aurinkopaneelialueiden läheisyyteen ja joihin todennä-

köisesti tulee kohdistumaan merkittäviä vaikutuksia. Vaikutusten merkittävyys voi kuitenkin pie-

nentyä riippuen kyseisten yksittäisten kohteiden jatkosuunnittelusta. 
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9.6 Vaikutukset riistaeläimiin 

Hirvieläinten käyttäytymisestä tuulivoimaloiden läheisyydessä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, 

että voimaloiden suorat, käytönaikaiset vaikutukset, esim. melu ja visuaaliset häiriötekijät, ovat 

kokonaisuudessaan suhteellisen pieniä, eivätkä eläimet merkittävällä tavalla vierasta niiden elinym-

päristöön sijoitettavia voimalarakenteita. Rakentamisaikainen häiriö karkottaa hirviä alueelta, 

mutta tyypillisesti ainakin osa hirvistä palaa myöhemmin alueelle. Hirvieläimille soveltuvaa ravintoa 

kehittyy voimaloiden ja tiestön rakentamisen jälkeen raivattujen alueiden lähtiessä pusikoitumaan.  

 

Tietoa riistalajien sekä tuulivoimaloiden välisestä vuorovaikutuksesta on rajoitetusti. Pohjois-Ame-

rikassa on havaittu hirvien oleskelevan myös käynnissä olevan voimalan lähettyvillä (Multiple Re-

source Management Inc. 2006). Norjassa tehdyn pro gradu -työn (Reksten, 2016) mukaan metsä-

kauris, saksanhirvi ja hirvi häiriintyivät tuulivoimala-alueelle rakennetuista teistä. Tiestön vaikutus 

on ensisijaisesti elinympäristöjä pirstova. Lajikohtaisia eroja oli kuitenkin kyseisen selvityksen pe-

rusteella havaittavissa. Metsäkauriit (Capreolus capreolus) välttelivät rakennettuja alueita tutki-

muslajeista suhteellisesti vähiten. Metsäkauriit todennäköisesti hyötyvät tuulivoimaloiden ja tiestön 

rakentamisen aikaansaamasta pioneerikasvustosta (heinät, ruohot, varvut), joka on niiden pää-

sääntöistä ravintoa. Tutkimuksen kolmivuotisen tarkastelujakson aikana metsäkauriiden havaittiin 

osoittavan sopeutumista voimalarakentamisesta alueelle aiheutuviin muutoksiin.  

 

Aurinkopaneeleiden sijoittuessa lähinnä turvetuotantoalueelle, ei niistä aiheudu merkittävää 

elinympäristöjen pirtaloistumista. Mikäli alueet tullaan aitaamaan, aiheuttaa tämä kuitenkin liikku-

misesteen useimmille lajeille.  

 

Hankkeella ei arvioida olevan sellaisia haitallisia vaikutuksia alueella esiintyviin lajeihin tai niiden 

elinympäristöihin, että lajien alueellinen esiintyminen vaarantuisi. 

9.7 Vaikutukset linnustoon 

9.7.1 Vaikutukset pesimälinnustoon 

 

Elinympäristöjen muutokset  

Suunnittelualueen metsät ovat pääasiassa nuoria tai keski-ikäisiä mäntyvaltaisia talousmetsiä, eikä 

niillä ole erityistä potentiaalia uhanalaisten lajien elinympäristöinä. Turvetuotantoalueen linnustol-

lista arvoa voidaan pitää lähes merkityksettömänä. Suurin osa tuulivoimaloista sijoittuu voimak-

kaasti hoidetuille turvekankaille tai kuivahkoihin männiköihin tai hakkuualoille, joissa pesimälajisto 

ja pesivät määrät ovat lähtökohtaisesti varsin pienet. Tiestön osalta hankkeessa hyödynnetään 

mahdollisuuksien mukaan nykyisiä teitä, joita vahvistetaan, mutta myös uutta tiestöä alueelle tul-

laan rakentamaan. Rakennettavana olevilta alueilta lintujen lisääntymisympäristöt menetetään käy-

tännössä kokonaan, vaikka kenttäalueiden ja tiestön reunoille muodostuukin joillekin avomaan la-

jeille soveltuvia uuselinympäristöjä ja teiden reunustat tarjoavat joillekin lintulajeille talousmetsää 

parempia ruokailumahdollisuuksia paljaiden sorapintojen ja nuoren pensaikon sekä kosteiden ojien 

johdosta.  

 

Häiriövaikutukset 

Merkittävimmät pesimälinnustoon kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat todennäköisesti Kylkikan-

kaan kaakkoispuolisen metson soidinpaikan kautta. Soidinkeskus sijoittuu hakkuuaukolle suunni-

tellun voimalapaikan T12 itäpuoliselle alueelle. Vaikka soidinpaikkaan ei kohdistu suoria vaikutuk-

sia, rakentamisen aikainen ihmistoiminnan aiheuttama visuaalinen häiriö sekä rakentamistoimista 

aiheutuva melu todennäköisesti karkottavat soitimen muualle kyseiseltä alueelta. Metso karttaa 

herkästi ihmistoiminnan aiheuttamaa häiriötä ja lajin elinkierron kannalta ihmistoiminnalle herkin 
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vaihe on ryhmäsoidin, mikä edellyttää rauhallista sijaintia. On mahdollista, että metsot voivat myö-

hemmin palata takaisin samoille alueille voimalan toiminta-aikana. Varsinainen rakentamistoimin-

nan aiheuttama häiriö kestää noin vuoden.  

 

Metsäkanalintuselvityksen perusteella vuotuinen vaihtelu suunnittelualueella esiintyvien metsäka-

nalintujen kannoissa vaikuttaa suurelta. On myös mahdollista, että vuosien välisiä eroja selittää 

enemmänkin jokin ulkoinen tekijä. Soidinkeskusten vähyyden sekä ympäröivien alueiden luonne 

huomioiden on kuitenkin todennäköistä, että metsäkanalinnuille alueellisesti merkittävimmät soi-

din- ja pesimäalueet sijaitsevat varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella.  

 

Törmäyskuolleisuus 

Suurin osa suunnittelualueella pesivistä lajeista on metsäympäristölle tyypillisiä lajeja, jotka etsivät 

ravintonsa pääasiassa metsän sisältä läheltä maan pintaa. Esimerkiksi varpus- ja kanalinnut lentä-

vät pesimäaikanaan vain harvoin tuulivoimaloiden lapojen korkeudella noin sadan metrin korkeu-

della maanpinnasta tai ylempänä, minkä takia näiden lajien törmääminen lapoihin on epätodennä-

köistä. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä pesivistä lajeista kokonsa tai käyttäytymisensä 

puolesta törmäysalttiimpina voi pitää kurkea, metsähanhia ja laulujoutsenia sekä petolintuja (arvi-

oinnit esitetty erillisessä vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liitteessä). Lisäksi metsäkanalin-

nuilla on tunnettu taipumus törmätä voimaloiden torneihin.  

 

Kaavan mahdollistaman hankkeen vaikutusten ei arvioida ulottuvan minkään suunnittelualueella 

pesivän lajin populaatioihin alueella.  

 

Pesimälinnustoon kohdistuvat vaikutukset on arvioitu suuriksi kielteisiksi. 

 

Rakentamisesta aiheutuvan melun ja muun häiriön haittoja voidaan vähentää ajoittamalla hank-

keen rakennustyöt lintujen pesimäkauden ulkopuolelle keskeisillä alueilla. Petolintuja voidaan pyr-

kiä houkuttelemaan turvallisemmille alueille voimaloista rakentamalla tekopesiä.  

9.7.2 Vaikutukset muuttolinnustoon 

Muuttolinnuston törmäyskuolleisuutta arvioitaessa eri lajien ja lajiryhmien välillä on suuria eroja 

siinä, miten niiden on havaittu väistävän tuulivoimapuistoja. Jotkin suurikokoiset lajit, esimerkiksi 

kurki ja useimmat petolinnut, pyrkivät kiertämään koko tuulivoimapuiston. Osa lajeista taas lentää 

suoraviivaisemmin tuulivoimapuiston läpi, mutta pyrkivät väistämään silti kohdalle osuvaa tuulivoi-

malaa. Tuulivoimaloiden läpi lentävät linnut pääsääntöisesti pystyvät väistämään tuulivoimalat, mi-

käli voimaloiden väliin jäävä vapaa vyöhyke on vähintään 500 metriä leveä (FCG 2015, FCG 2017). 

Vaikka kyseiset selvitykset on laadittu Pohjanlahden rannikkoalueen muutosta, voidaan väistämis-

todennäköisyyttä pitää myös sisämaan muutossa käytännössä vertailukelpoisena.  

 

Eri lajien erilaisia väistöominaisuuksia kuvataan lintujen törmäysmallinnuksissa käytettävillä väis-

tökertoimilla. Suurimmalla osalla lajeja väistökerroin (väistöprosentti) on tutkimusten mukaan 98 

tai jopa 99 %, eli tuulivoimalaa kohti lentävistä linnuista yksi tai kaksi yksilöä sadasta ei väistä sitä. 

Lajikohtaiset vaihtelut väistölle vaihtelevat merikotkan 95 % ja hanhien 99,98 % välillä (Scottish 

Natural Heritage 2018). Lisäksi on huomattava, että suurikokoisellakin linnulla tuulivoimalan root-

torialan läpilennoista vain noin 10 % johtaa osumaan. Koska osa linnuista muuttaa tuulivoimaloiden 

lapakorkeuden ala- ja osa yläpuolelta eikä roottoriala kata koko tuulivoimapuiston poikkileikkaus-

pinta-alaa, alle tuhannesosa tuulivoimapuiston kautta tapahtuvista läpilennoista johtaa linnun tör-

määmiseen. Uusimmissa suunniteltavissa tuulivoimaloissa roottorikoot ovat entisestään suurentu-

neet ja niiden kierrosnopeus on alhaisempi. Tämä lisää läpilentävän linnun mahdollisuutta välttää 

osuma lavan kanssa. Hankkeessa on laadittu kevät- ja syysmuutonseurantojen tulosten perusteella 
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erillinen törmäysmallinnus (AFRY 2022), jossa on arvioitu laji- tai lajiryhmittäin hankkeen aiheut-

tamaa törmäysriskiä eri hankevaihtoehdoissa. Törmäysmallinnus on esitetty kokonaisuudessaan 

kaavaselostuksen liitteenä 18 (vain viranomaiskäyttöön). 

 

Törmäysmallinnuksen tulosten perusteella muuttavien lintujen osalta Kauniskankaan tuulivoima-

hanke ei vaikuta aiheuttavan törmäyksiä niin runsaasti, että sillä olisi populaatiotason vaikutuksia 

millekään tarkastellulle lajille. Enimmillään arvioidaan kurjen törmäävän voimaloihin noin joka kol-

mas vuosi, mitä voinee pitää hyvin vähäisenä määränä ohimuuttavan populaation kokoon suh-

teutettuna. Kurjen osalta arvio on todennäköisesti ennemmin ylä- kuin aliarvio. Muiden lajien osalta 

arvioidut törmäysmäärät ovat huomattavasti vähäisempiä. 

 

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen aiheuttama estevaikutus itsessään jää todennäköisesti melko 

vähäiseksi, mutta sekä törmäys- että estevaikutuksen merkittävyys kasvaa lähialueille suunnitel-

tujen tai jo toteutettujen tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia tarkasteltaessa. Yhteisvaikutuksia 

on käsitelty myöhemmin luvussa 9.18 

 

Muuttolinnustoon kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi kielteisiksi. 

 

Muuttolinnuille aiheutuvaa törmäysriskiä voidaan tarvittaessa vähentää pysäyttämällä tai hidasta-

malla voimaloita kriittisiksi havaittuina ajankohtina. Tuulivoimaloihin voidaan liittää tutkajärjestel-

miä ja videokameroita, joita voidaan käyttää apuna siihen, milloin ja minkä voimaloiden osalta  

pysäytys on ajankohtainen. 

9.8 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Osayleiskaavan maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat paikallisesti tuuli- ja aurinkovoimahank-

keen rakentamisalueille. Tuulivoimala-alue edellyttää noin puolen hehtaarin laajuisen raivatun alu-

een sisältäen rakentamisen, huoltotoimien ja tuulivoimalan vaatiman kenttäalueen. Kenttäalue mai-

semoidaan pois lukien huoltotoimenpiteisiin tarvittava alue. Puuston raivaustoimenpiteiden vaiku-

tukset kohdistuvat maaperän pintaosiin. Maaperän muokkaaminen tapahtuu suunnittelualueen 

huolto- ja tieyhteyksien, kaarteiden, nosto- ja asennusalueiden sekä perustusten kattamilta alu-

eilta. Tuulivoimaloiden perustamistavasta riippuen eloperäiset maat ja pintakerrokset joko poiste-

taan tai kaivetaan halkaisijaltaan noin 20–25 m leveältä alueelta. Tuulivoimalan sijoittuessa mah-

dollisesti kalliopinnalle kalliota louhitaan, jolloin vaikutuksia aiheutuu myös kallioperään.  

 

Aurinkovoima-alueet vievät laskennallisesti tilaa noin 230 hehtaaria pääosin turvesuoalueilta , jota 

voidaan mahdollisesti ojittaa kuivumisen tehostamiseksi. Lähtökohtaisesti voimalat sijoitetaan kui-

valle maaperälle, eikä merkittäviä pohjatöitä kuten kaivamista tai eristävien kankaiden ja sora- tai 

hiekkakerrosten levitystä ole odotettavissa. Normaalitilanteessa tuuli- ja aurinkovoimaloiden toi-

minnan aikana ei synny suoria vaikutuksia maa- ja kallioperään. Aurinkovoimalan ja tuulivoimalan 

muuntajien ympäristöriskit ovat samankaltaisia. Niissä mahdollisesti käytettävistä muuntajaöljystä 

ja SF6-kaasusta voi huoltojen yhteydessä sattuneesta onnettomuustilanteesta aiheutua pilaantu-

misriskiä maaperään. 

 

Tiestön suunnittelu toteutetaan hyödyntämällä olemassa olevia teitä, suuri osa tulevasta huolto-

tiestöstä on kuitenkin katsottu olevan suurimmaksi osaksi uutta tai parannettavaa. Rakennettavat 

huoltotiet ovat leveydeltään noin 6 metriä. Tarvittaessa tielinjauksista kaadetaan puustoa noin 12–

15 metrin leveydeltä, ja kaarteiden kohdalla leveys voi olla jopa kaksinkertainen. Vaikutuksia koh-

distuu pintamaihin niiden poiston yhteydessä ja kallioisen alueen kohdalla louhinnan vaikutukset 

kohdistuvat kallioperään. 
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Tuulivoimalat puretaan ja kuljetetaan pois toiminnan jälkeen, perustukset joko puretaan tai jäte-

tään sijoilleen. Olemassa oleva tiestö jätetään purkamatta ja luovutetaan muuhun käyttöön. Maa-

kaapelin rakenteet poistetaan ja alue vapautetaan maanomistajan muuhun käyttöön. Tuulivoima-

loiden purkamisen työvaiheet ja asennuskalusto ovat rakennusvaihetta vastaavat, näin ollen pur-

kamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat rakennusvaiheen kanssa samankaltaisia. Myös aurinkovoi-

malat ja niiden telineen puretaan ja kuljetetaan pois kierrätettäväksi ja hyötykäytettäväksi muualle. 

Osayleiskaavan sekä Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikutuksia maa- ja kalliope-

rään on arvioitu kattavasti hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä. Hankkeen maa- ja kallioperään 

kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty pääosin karttatarkastelun perusteella. Alueen maa- ja 

kallioperän geomorfologisia muotoja, laatua sekä suojeltavia ja harvinaisia kohteita on tarkasteltu 

olemassa olevan maa- ja kallioperätiedon perusteella verraten hankesuunnitelmassa esitettyyn inf-

rastruktuurin sijoittumiseen. Arvioinnissa on huomioitu tuuli- ja aurinkovoimaloiden perustustek-

niikka ja materiaalit sekä niihin liittyvä maa- ja kallioperän muokkaaminen tai poistaminen. Arvio 

on tehty saatavilla olevan hankesuunnitelman perusteella.  

 

Osayleiskaavan mahdollistamassa tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa käsiteltävät massamäärät ovat 

keskisuuria, ja niitä on tarkoitus hyödyntää mahdollisuuksien mukaan maisemoinnissa ja rakenta-

misessa. Maanrakennustöiden massatasapainon hyödyntämisen vuoksi käsiteltävät maa-ainekset 

eivät vaadi suunnittelualueen ulkopuolista sijoituspaikkaa.  

 

Tuulivoimaloiden perustamistavat valikoituvat myöhemmin pohjatutkimustulosten perusteella. 

Maanpeitteen ollessa alle 1 metrin syvyydessä voidaan perustuksessa käyttää kallioankkurointia, 

jolloin vaikutukset maaperään jäävät vähäisemmiksi. Aurinkovoima-alueella ei ole tarvetta merkit-

tävälle maanmuokkaukselle ja vaikutukset kohdistuvat lähinnä pintamaihin. Tieverkoston alustavaa 

suunnittelua tehdään samaan aikaan hankkeen kaavoitusprosessin kanssa ja laskennalliset arviot 

on tehty olemassa olevan tiedon perusteella. Tieverkostoa rakennettaessa vaikutukset kohdistuvat 

pintamaihin niiden poiston ja tasoituksen yhteydessä. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimalan toiminnasta ei aiheudu muutoksia maa- ja kallioperään. Huoltojen yhtey-

dessä tullaan käsittelemään öljyjä, joihin liittyy onnettomuustilanteissa maaperän pilaantumisriski. 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakenteista ei arvioida liukenevan haitallisia aineita maaperään, näin 

ollen toimintavaiheeseen ei liity vähäistä suurempaa maaperän pilaantumisriskiä.  

 

Toiminnan päättymisen yhteydessä tuulivoimaloiden purkamisen aiheuttamat vaikutukset maape-

rään ovat samankaltaisia kuin rakennusvaiheessa. Huomioiden maakaapeloinnin sekä perustusten 

materiaalit ja niiden riskittömyys maaperään, katsotaan, ettei perustusten mahdollisesta jättämi-

sestä sijoilleen ja maisemoinnista aiheudu enempää vaikutuksia perustusten poistoon verraten. 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyssä osayleiskaavan mukaisen han-

kevaihtoehdon vaikutukset maa- ja kallioperään on arvioitu vähäisesti kielteisiksi. 

9.9 Vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen 

Osayleiskaavan vaikutusten vesistöihin ja pohjaveteen liittyvät pääosin kaavassa osoitettujen tuuli- 

ja aurinkovoima-alueiden rakentamiseen. Tuuli- ja aurinkovoimala-alueen rakentamisvaiheessa 

suunnittelualueella tehtävät maanrakennustyöt voivat aiheuttaa paikallisia ja lyhytkestoisia vaiku-

tuksia pinta- ja pohjavesien muodostumiseen ja laatuun. Rakentamistoimenpiteiden aikana poiste-

taan pintamaata, mikä saattaa lisätä vesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Aurin-

kovoimala-alueelle ei lähtökohtaisesti tehdä laaja-alaista vettä läpäisemätöntä aluetta tai muuten 

tehdä merkittäviä pohjatöitä. Alue ojitetaan tarvittaessa kuivumisen tehostamiseksi. Käytettävästä 

kalustosta aiheutuu pieni riski öljypäästöihin liittyen.  
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Voimaloiden toiminnasta ei aiheudu päästöä alueen vesistöihin, joten tuulivoimapuiston ja aurinko-

voimala-alueen ollessa toiminnassa ei synny varsinaisia vaikutuksia alueen pinta- tai pohjavesiin. 

Rakennustöiden yhteydessä mm. rummut ja muut valuntaa ohjaavat rakenteet suunnitellaan siten, 

että vaikutuksia nykytilaan verrattuna syntyy mahdollisimman vähän. Kuitenkin vähäisiä vaikutuk-

sia valumamääriin voi syntyä tie- ja nostoalueiden hulevesien muodossa. Aurinkovoimalan piipa-

neelit eivät sisällä ympäristölle myrkyllisiä aineita. Tuulivoimaloiden betoniperustukset nostavat 

voivat nostaa niiden lähialueiden vesien pH:ta hieman kalsiumin liuetessa perustuksista. Tuulivoi-

maloissa tai muuntamoissa käytettävistä öljyistä aiheutuu pieni päästöriski. 

 

Toiminnan päättyessä rakenteet puretaan ja alueet maisemoidaan mahdollisimman luonnontilaisen 

kaltaiseksi. Purkamisvaiheessa vaikutukset pinta- ja pohjavesiin ovat samankaltaisia kuin raken-

nusvaiheessa tai voivat jäädä jopa vähäisemmiksi riippuen esimerkiksi siitä, puretaanko voimaloi-

den perustuksia. Kuitenkin vähäisiä vaikutuksia valumamääriin voi syntyä tie- ja nostoalueiden hu-

levesien muodossa. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vesistövaikutukset rajoittuvat pääasiassa suunnittelualueelle. Tar-

kemmin vaikutukset kohdistuvat alueille ja niiden lähiympäristöön, joille kohdistuu maanrakennus-

toimenpiteitä. Näitä ovat voimaloiden perustusten alueet sekä huoltoteiden alueet sekä vähäisem-

mässä määrin voimalinjojen alueet. Niillä alueilla, joilla on karkeita maalajeja ja tehdään teitä tai 

tiivistystä, vettä läpäisemättömän pinnan kasvu voi pienentää pohjaveden muodostumista hieman. 

 

Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona Kauniskan-

kaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä. Suunnittelualueen ja sen lä-

hiympäristön sekä YVA-menettelyssä tarkastellun hankkeeseen liittyvän suunnitellun sähkönsiirto-

reitin alueen vesistöt sekä luokitellut pohjavesialueet tunnistettiin olemassa olevaan aineistoon poh-

jautuen. Tuulivoimapuistoalueella sekä sähkönsiirron edellyttämällä alueella sijaitsevien pienvesien 

luonnontila tarkistettiin kesän 2021 maastokäyntien yhteydessä. Arvioinnissa huomioitiin hanke-

suunnitelmassa esitetty tuulivoimaloiden, aurinkovoimala-alueen ja sähkönsiirron sijainnit. Lisäksi 

otettiin huomioon rakenteiden perustustekniikka ja käytettävät materiaalit sekä näiden mahdolliset 

vaikutukset maaperään ja sitä kautta pohja- ja pintavesiin. 

 

Hankkeen yleispiirteiset vaikutukset alapuolisten vastaanottavien vesistöjen laatuun ja tilaan arvi-

oitiin, huomioiden vesipuitedirektiivi sekä alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjel-

mat. Arvioinnissa huomioitiin myös ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen yleinen pohjave-

sien pilaamiskielto. 

 

Osayleiskaavassa osoitetut kaikki tuuli- ja aurinkovoimala-alueet sijoittuvat Napolanjoen valuma-

alueelle (14.645). 

 

Osayleiskaavan mahdollistaman hankkeen rakentamisaikana kiintoaineen ja humuksen määrä voi-

vat lisääntyä suunnittelualueen ulkopuolelle laskevien ojien purkupaikkojen kohdilla. Kulkeutuvan 

kiintoaineksen määrä ja laatu ovat riippuvaisia töidenaikaisista virtaamaolosuhteista sekä maape-

rän laadusta. Uusien ojien kaivu ja vanhempien ojien perkaaminen aiheuttavat lähinnä lyhytaikaista 

samentumaa, kiintoainespitoisuuden kasvua ja ravinnepitoisuuden kohoamista. Rakentamistöiden 

aiheuttama kiintoaineskuormitus voi aiheuttaa lyhytaikaista samentumaa Hirvijoen vesimuodostu-

massa. Vaikutukset jäävät kuitenkin lyhytaikaisiksi eivätkä kulkeudu laajalle alueelle. Nykytilaan 

verrattuna pitkäaikaista vaikutusta tierakentamiseen liittyvän ojaston muutosten myötä arvioidaan 

aiheuttavan vain vähän, sillä alue on nykyiselläänkin voimakkaasti ojitettu. 

 

Tuulivoimapuiston ollessa toiminnassa ei normaalitilanteessa varsinaisia vaikutuksia alueen pinta-

vesiin synny. Kuitenkin vähäisiä vaikutuksia valumamääriin voi syntyä vettä läpäisemättömän 
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pinta-alan kasvaessa tie- ja nostoalueiden hulevesien muodossa. Tehtävät ojitukset ja maanraken-

nustyöt voivat alentaa pohjaveden pintaa hieman rakentamisalueiden läheisyydessä. Vaikutus jää 

paikalliseksi, eikä ulotu esimerkiksi lähistön asuinkiinteistöille. Maaperään sijoitettavista rakenteista 

(voimaloiden perustukset, huoltoteiden pohjarakenteet, maakaapelit) ei arvioida liukenevan haital-

lisia yhdisteitä, jotka voisivat kulkeutua pohjavesiin. Tämän vuoksi toimintavaiheessa pohjaveden 

pilaantumisriski on alhainen ja vastaa minkä tahansa vähän liikennöidyn alueen riskejä. Rakenta-

misen ja huollon aikana noudatetaan poltto- ja voiteluaineiden sekä muiden maaperälle tai pohja-

vesille haitallisten aineiden käsittelyssä annettuja säädöksiä ja ohjeita. 

 

Osayleiskaavalla ei ole vaikutusta Hirvijoen tai muiden alapuolisten vesistöjen ekologiseen tilaan, 

eikä hankkeen toteuttaminen estä niiden hyvän tilan saavuttamista. 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset pinta- ja 

pohjavesiin on arvioitu kokonaisuudessaan vähäisesti kielteisiksi. 

9.10 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

Osayleiskaavan vaikutuksia ilmastoon on arvioitu osana Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahank-

keen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Kauniskankaan tuulivoimapuiston on suunniteltu 

tuottavan tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnan verkkoon. Kauniskankaan tuulivoimapuiston 

on suunniteltu tuottavan tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnan verkkoon. Kauniskankaan tuu-

livoimapuiston yhteenlaskettu teho on noin 80–150 MW ja arvioitu vuosituotanto noin 280–525 

GWh valitusta voimalan yksikkötehosta riippuen. Esimerkiksi vuonna 2020 Keski-Suomen sähkön-

tuotanto oli 2152 GWh, josta tuulivoimalla tuotettiin 59 GWh. Tuuli- ja aurinkovoima on fossiilitonta 

ja uusiutuvaa energiaa eikä sen normaali toimintavaihe aiheuta päästöjä ilmaan, veteen tai maa-

perään. Tuulivoiman hiilidioksidipäästöt ovat noin 10–11 g/kWh ja niiden muodostuminen painottuu 

pääosin rakentamisen, kuljettamisen ja huollon aikaisiin päästöihin. Tuulivoimala tuottaa takaisin 

näihin vaiheisiin kulutetun energian reilusti alle vuodessa tai jopa puolessa vuodessa laskutavasta 

riippuen (Suomen Tuulivoimayhdistys ry). 

 

Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa päästöjen vähenemiseen riippuu siitä, mitä sähköntuotan-

tomuotoa tuulivoimalla korvataan. Mikäli tuulivoimalla korvataan hiililauhdevoimaloiden sähköntuo-

tantoa, on hiilidioksidipäästöjen vähennys noin 800–900 gCO2/kWh. (Tuulivoimayhdistys) Mikäli 

tuulivoimalla tuotettu sähkö korvataan kasvihuonepäästöjä synnyttäviä energianlähteitä, voidaan 

osaltaan tuulipuiston toteuttamisella hillitä ilmastonmuutosta. Lisäksi tuuli- ja aurinkovoimalla on 

merkittävä rooli luotaessa energiaomavaraista maakuntaa. 

 

Hankkeen vaikutuksia ilmastoon on arvioitu vertaamalla kuinka paljon hanke korvaa kasvihuone-

päästöiltään haitallisempia sähköntuotantomuotoja ja sitä kautta hillitsee ilmastonmuutosta. Arvi-

ointi perustuu Tilastokeskukselta saatuihin tietoihin Suomessa käytettyjen sähköntuotantomuoto-

jen keskimääräisistä kasvihuonepäästöistä. Kauniskankaan tuulivoimapuiston hiilidioksidipäästöt on 

laskettu voimaloiden tehon 80–150 MW ja päästökertoimen perustella. Vuotuisena käyttöajan esi-

merkkinä on tässä tapauksessa käytetty 3500 tuntia, jolloin tuulivoimapuiston arvioitu vuosituo-

tanto olisi 280–525 GWh.  

 

Taulukossa alla (Taulukko 19) on esitetty eri tuotantomuotojen lasketut hiilidioksidipäästöt. Hank-

keella voidaan arvioida saavutettavan noin 55 700–195 000 tonnin säästöt Suomen sähköntuotan-

non vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä, mikäli Suomen energiatuotantomuotojen ja energiamää-

rän arvioidaan pysyvän vakiona sekä suunnitellun tuulivoimapuiston korvaavan eri sähköntuotan-

tomuotoja niiden keskimääräisen käytön mukaan. 
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Taulukko 19. Eri polttoaineiden hiilidioksidipäästöt vuosituotannon ollessa 280–525 GWh (Kauniskankaan arvioitu 

vuosituotanto VE1 ja VE2.) Tilastokeskuksen päästökertoimet 2020. 

 Päästökerroin (t CO2/TJ) Päästö (t/a) 

Tuulivoima 0 0 

Maakaasu 55,3 55 742–104 517 

Kevyt polttoöljy 73,1 73 685–138 159 

Kivihiili 92,7 93 442–175 203 

Palaturve 103,2 104 026–195 048 

 

Nykyaikaisten tuulivoimaloiden rakentamisesta ja huolloista aiheutuva energiankulutus on pientä 

verrattuna niillä tuotettuun energiamäärään. Esimerkiksi 3 MW tuulivoimalan valmistamisen ja pys-

tyttämisen kuluttaman energian on arvioitu elinkaarianalyysien perusteella vastaavan enimmillään 

5 % tuulivoimalan toiminta-aikanaan tuottamasta energiamäärästä. Tuulivoimalan on arvioitu tuot-

tavan tämän energiamäärän 4–12 toimintakuukauden aikana laskentatavasta ja käytetyistä oletuk-

sista riippuen (Schleisner, 2000; Crawford, 2009). Suurempien tuulivoimaloiden ollessa kyseessä, 

suhdeluku on vastaava.  

 

Tuuli- ja aurinkovoimatuotannon avulla voidaan kasvihuonepäästöjen lisäksi saavuttaa säästöjä 

myös ilmapäästöjen osalta, sillä mm. typen oksidien ja rikkidioksidin määrät ovat tuulivoimatuo-

tannossa häviävän pieniä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Vuonna 2021 Suomen kotimaisen 

sähkön tuotanto oli 86 TWh, josta nettotuonnin osuus oli 20,1 %. (Energiateollisuus 2022). Kau-

niskankaan hankkeen avulla pystytään lisäämään Suomen energiaomavaraisuutta ja vähentämään 

ulkomailla tuotetun sähkön osuutta.  

 

Kauniskankaan osayleiskaavan mukaisella tuuli- ja aurinkovoimahankkeella on ympäristövaikutus-

ten arviointimenettelyssä olevan pieni myönteinen vaikutus ilmastoon päästöjen osalta. Vaikka 

aurinkovoiman vuosituotannon laskennallinen arvio puuttuu, voidaan sen arvioida olevan merkit-

tävä aurinkopuiston koostuessa 280 000 paneelista. Aurinkopuiston tuottama sähkömäärä huomi-

oiden vaikutus on kohtalainen myönteinen, sillä päästöjä vähentävä vaikutus kasvaa yhteistuo-

tannon toteutuessa pelkkään tuulivoimapuistoon verrattuna. Ilmastovaikutusten arvioinnissa hank-

keen molempia VE1 ja VE2 vaihtoehtoja on käsitelty yhdessä, sillä ilmaston ja ilman näkökulmasta 

näiden kahden välinen ero on merkityksetön. Hanke edistää Suomen energiaomavaraisuutta ja 

Suomen hallituksen asettamien ilmastotavoitteiden toteuttamista. Hankkeen avulla pystytään vä-

hentämään haitallisempien sähköntuotantomuotojen käyttöjä sekä sähköntuontia ulkomailla. Vai-

kutuksen merkittävyys arvioidaan vähäiseksi, sillä ilmaston käsite on laaja, eikä hankkeella ole 

suurta tai kohtalaista vaikutusta ilmastoon tai ilmanlaatuun. 

 

9.11 Meluvaikutukset 

Vaikutuksen muodostuminen 

Tuulivoimahankkeen rakentamisaikaiset meluvaikutukset koostuvat lähinnä tuulivoimaloiden ja nii-

den komponenttien kuljetuksen ja asentamisen aikaisesta melusta, huoltoteiden ja nostoalueiden 

rakentamisesta, perustan peittämisestä/suojaamisesta ja sähkölinjojen ja kaapelien vetämisestä 

aiheutuvasta melusta. Meluvaikutuksia voi aiheutua muun muassa räjäytystöissä kaapelien asen-

nusvaiheessa sekä tuulivoimaloiden perustamisesta kallioperään liittyvistä töistä. Aurinkovoimaloi-

den rakentamisen aikana melua aiheutu komponenttien kuljetuksesta ja asentamisesta. Rakenta-

misen aikaisten meluvaikutusten arviointi perustuu olemassa oleviin tutkimuksiin ja selvityksiin 

vastaavanlaisten rakentamistoimenpiteiden meluvaikutuksista. Hankkeen toiminnan päättämisen 

aikaiset meluvaikutukset ovat pitkälti rakentamisvaiheen mukaisia. 
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Tuulivoimahankkeen meluvaikutukset ovat merkittävimmät tuulivoimaloiden toimintavaiheessa ot-

taen huomioon mm. toimintavaiheen suhteellisen pitkä toiminta-aika. Tuulivoimaloiden toiminnan 

aikainen melu aiheutuu lapojen aerodynaamisesta melusta sekä sähköntuotantokoneiston melusta. 

Tuuli-voimaloiden toiminnan aiheuttamia meluvaikutuksia suunnittelualueen ympäristössä arvioi-

daan laadittavien melumallinnusten avulla. Aurinkovoimapuisto ei aiheuta melua toiminnan aikana. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen rakentamisen aikaisten meluvaikutusten arviointi perustuu ole-

massa oleviin tutkimuksiin ja selvityksiin vastaavanlaisten rakentamistoimenpiteiden meluvaiku-

tuksista.  

 

Hankkeen melumallinnukset on tehty Ympäristöministeriön hallinnon ohjeiden 2/2014 "Tuulivoima-

loiden melun mallintaminen" raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Melumal-

linnukset on tehty ISO 9613-2 -melulaskentastandardin mukaisesti Numerola Oy:n implemen-

toidulla ohjelmistolla. 

  

Lisäksi on toteutettu pienitaajuisen melun laskenta Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 

mukaisesti erillislaskentana lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla. 

 

Melumallinnusten tuloksia verrataan valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaisiin ulkomelun 

ohjearvoihin sekä arvioitujen sisämelujen osalta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

545/2015 rajoihin. Hankkeessa mallinnetaan pelkästään tuulivoimapuiston aiheuttama melu, ei 

muita äänilähteitä, sillä alueella ei liikennemelua lukuun ottamatta ole muita äänilähteitä. 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston suunnittelualueen meluvaikutusten arviointi perustuu 

tuulivoimahankkeelle kaavoituksen kanssa yhtäaikaisesti toteutettuun YVA-selostukseen sekä sii-

hen Numerola Oy:n laatimiin melumallinnuksiin. Melumallinnuksesta on tehty erillisraportti, joka on 

esitetty selostuksen liitteenä (Liite 24). Liitteessä on esitetty mm. mallinnuksen lähtötiedot, lasken-

taparametrit ja melun leviämiskartat. 

 

Valtioneuvosto on antanut asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) 

tuulivoimaloiden melusta aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta aiheutuvan 

muun merkittävän ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ohjearvoja sovelletaan maankäyttö- 

ja rakennuslain mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja val-

vonnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa. Asetuksessa 

virkistysalueella tarkoitetaan yleisessä virkistyskäytössä olevia alueita, maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa yleiseen virkistyskäyttöön osoitettuja alueita ja ylei-

selle virkistyskäytölle erityisen tärkeitä luonnonsuojelualueita 

 

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot pysyvälle asutuk-

selle ja loma-asutukselle ovat LAeq 45 dB(A) päivällä klo 07–22 ja LAeq 40 dB(A) yöllä klo 22–07. 

Sisätilojen melun osalta tulee noudattaa Asumisterveysasetuksessa (545/2015) annettuja sisätilo-

jen melun toimenpiderajoja. 

 

Melulaskennat on tehty ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 ”Tuulivoimaloiden melun mallintami-

nen” -raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Melumallinnukset on tehty ISO 

9613-2 -melulaskentastandardin mukaisesti Numerola Oy:n implementoidulla ohjelmistolla.  

 

Maaston korkeusaineistona on käytetty maanmittauslaitoksen laserkeilaukseen perustuvasta kor-

keusmallia 2 m, jonka pystysuuntainen tarkkuus on 0,3 m ja vaakasuuntainen resoluutio 2 m. 
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Melutasot tuulivoimaloiden ympäristössä laskettiin laskentapisteverkkoon, jonka korkeus on ohjeis-

tuksen mukaisesti 4 m maanpinnasta ja vaakaresoluutio 10 m. Laskentapisteverkon tuloksista on 

tuotettu meluvyöhykekartat.  

 

Mallinnukset tehtiin YVA-menettelyn yhteydessä kahdesta hankevaihtoehdosta. Tuulivoimalamal-

lina käytettiin Vestas V162 6.2 MW PO6200 voimalatyyppiä. Napakorkeutena kaavanmukaisessa 15 

voimalan hankevaihtoehdossa voimaloiden T5, T8, T9, T10, T11 ja T15 osalta 160 m ja muiden 

voimaloiden osalta 200 m. Tuulivoimalaitoksen melupäästöön on mallinnuksessa lisätty 2 dB var-

muusvara, jolloin se vastaa mallinnusohjeen 2/2014 ja Vna 1107/2015 vaatimusten mukaista ää-

nitehotason takuuarvoa (LWAd, declared value). Voimaloiden äänitehotaso (LWAd) on 106,8 dB (104,8 

dB + 2 dB). Mallinnuksessa käytetyt taajuusjakaumat vastaavat tuulennopeutta 11 m/s napakor-

keudella.  

 

Mallinnuksen yhteydessä on tarkasteltu suunnittelualueella sijaitsevien 11 asuin- ja lomarakennuk-

sen (ns. reseptoripisteiden) kokonaismelun ja pienitaajuisen melun tasoja. 

 

Tuulivoimalaitosten pienitaajuisen melun laskenta tehtiin ympäristöministeriön ohjeessa 2/2014 

esitetyn mukaisesti edellä esitettyihin reseptoripisteisiin. Pienitaajuisen melun (20–200 Hz) sisä-

melutason taajuuspainottamattomat terssikaistakohtaiset toimenpiderajat on annettu asumister-

veysasetuksessa (545/2015). Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen laskenta antaa pieni-

taajuisen ulkomelun tasot reseptoripisteissä. Tulokset eivät ole täten suoraan vertailukelpoisia toi-

menpiderajojen kanssa, vaan tulkinnassa pitää huomioida myös rakennusten ulkovaipan ääneneris-

tävyys. Rakennusten sisälle aiheutuvia pienitaajuisia melutasoja arvioitiin Turun ammattikorkea-

koulun (Keränen ym.) tekemässä ”The sound insulation of façades at frequencies 5–5000 Hz” tut-

kimuksessa esitettyjen pientalojen julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. Ko. tutkimuksen 

tulokset on esitelty julkaisussa ”Building and Environment 156 (2019) 12–20”. 

Meluvaikutukset 

Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoimaloiden vaatimien perustusten ja tieyhteyksien 

maarakennustöistä ja rakentamiseen liittyvästä liikenteestä. Varsinainen voimalan pystytys ei ole 

erityisen meluavaa toimintaa ja vastaa normaalia rakentamis- tai asennustöistä aiheutuvaa melua. 

Rakentamisen aikana meluavimpia työvaiheita ovat mahdolliset louhinta- tai paalutustyöt. Myös-

kään aurinkovoimaloiden asentaminen ei poikkea tavanomaisesta asennustyöstä aiheutuvasta me-

lusta. 

 

Tuulivoimaloiden toiminnan aikana kaavanmukaisessa hankevaihtoehdossa keskiäänitasot jäävät 

ohjearvojen alapuolelle kaikkien lähialueen asuin- ja lomarakennusten kohdalla (Taulukko 20, Kuva 

9-10. Kaavan mukaisen vaihtoehdon VE1 melumallinnus.). Suurin melutaso LAeq 39,8 dB on mal-

linnuksen mukaan reseptoripisteen K4 (loma-asunto Talasjärven rannalla) kohdalla. Hankkeen me-

luvaikutusten suuruus arvioidaan kokonaisuudessaan keskisuuriksi kielteisiksi.  
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Taulukko 20. Kaavanmukaisen hankevaihtoehdon keskiäänitasot LAeq reseptoripisteiden kohdilla. 

Reseptori VE2, äänitaso LAeq dB Reseptori VE2, äänitaso LAeq dB 

K1 35,0 K7 37,2 

K2 39,5 K8 33,1 

K3 38,2 K9 34,5 

K4 39,8 K10 34,9 

K5 39,1 K11 35,8 

K6 37,8 

 

 

 

Kuva 9-10. Kaavan mukaisen vaihtoehdon VE1 melumallinnus. 

Suunnittelualueen kaakkoisosassa sijaitsee luonnon monimuotoisuuden perusteella arvokkaaksi 

määritelty Natura-alue (Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilammen), jossa ylittyy lievästi Valtio-

neuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvo 40 dB.  

 

Voimakkaimmat pienitaajuisen ulkomelun tasot ovat reseptorissa K4 (loma-asunto Talasjärven ran-

nalla). Kyseisen reseptorin kohdalle on laskettu myös pienitaajuiset sisämelutasot, jotka osoittavat, 

että sisämelu jää asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen alapuolelle (Kuva 9-11). 
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Kuva 9-11. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä 4. 

Vaikka melutasot eivät mallinnusten mukaan ylitäkää ohjearvoja tai toimenpiderajoja, se ei tarkoita 

sitä, ettei tuulivoimaloiden melu saattaisi ajoittain kuulua ympäristön asuin- ja lomarakennusten 

kohdalla tai muualla ympäristössä. Hanke muuttaa taustamelutasoltaan hiljaisen alueen 

äänimaisemaa ajoittain. Ohjearvoja ja toimenpiderajoja pienemmätkin melutasot saatetaan 

joissakin tilanteissa kokea häiritseviksi. Melun kokeminen häiritseväksi on yksilöllistä ja se riippuu 

äänitason lisäksi myös muista seikoista, esimerkiksi tuulivoimalaitosten näkyvyydestä maisemassa, 

odotuksista alueen äänimaiseman suhteen ja kuulijan ennakkoluuloista tuulivoimaa kohtaan.  

 

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä arvioidun kaavanmukaisen 

hankevaihtoehdon meluvaikutukset on arvoitu kohtalaiseksi kielteiseksi. YVA-menettelyn 

mukaan tuulivoimaloiden meluvaikutusten suuruus kaavanmukaisessa hankevaihtoehdossa on 

keskisuuri, jolloin toiminnan aiheuttamat melutasot eivät ylitä ohjearvoja vakituisilla asuin- tai 

lomarakennuksilla, mutta melu voi olla ajoittain kuultavissa ja erotettavissa nykyisistä 

taustaäänistä.  

 

YVA-menettelyn yhteydessä on arvioitu myös tuulivoimahankkeeseen liittyvän 

sähkönsiirtoyhteyden meluvaikutukset. Osa YVA-menettelyssä arvioitavaa sähkönsiirtoreittiä 

sijoittuu kaavan suunnittelualueelle. YVA-selostuksen mukaan sähkönsiirron meluvaikutukset 

arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. Voimajohdon rakentamisen aikana tehdään pieniä 

maanrakennustöitä, jotka eivät ole erityisen meluavia toimia.  Fingrid Oyj:n teettämien 400 kV 

voimajohdon ja sähköasemien melumittausten perusteella äänitaso oli johtoalueen reunalla (20 

metriä sivussa johdon keskilinjasta) oli 25–45 dB ja sähköasemia ympäröivän aidan vieressä 33–

40 dB. Voimajohdon ja sähköaseman meluvaikutukset ovat siten vähäisiä ja paikallisia. Näiden 

tulosten valossa sähkönsiirron melutaso on jo johtoalueella ja aivan sähköaseman vieressä alle 

päivä- ja yöajan ohjearvojen (55/50 dB), joten vaikutusalue on hyvinkin rajallinen. 
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9.12 Välke- eli vilkkuvan varjon vaikutukset 

Vaikutuksen muodostuminen 

Välkevaikutuksia (liikkuva varjo) esiintyy ainoastaan auringon säteiden vaikutuksesta, kun tuulivoi-

malat ovat toiminnassa. Vaikutusalue riippuu tuulivoimamallin dimensioista ja lavan muodosta sekä 

alueellisista sääolosuhteista. Välke ulottuu tyypillisesti pisimmillään noin 1,5–3 kilometrin etäisyy-

delle voimalasta. Välkevaikutuksen etäisyyteen ja esiintyvyyteen vaikuttavat tuulivoimalan korkeus 

ja roottorin halkaisija sekä lavan paksuus, vuodenajan- ja vuorokauden aika, maaston muodot sekä 

näkyvyyttä rajoittavat tekijät kuten kasvillisuus ja pilvisyys.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan välkevaikutusten arviointi perustuu 

tuulivoimahankkeelle kaavoituksen kanssa yhtäaikaisesti toteutettuun YVA-selostukseen sekä sii-

hen Numerola Oy:n laatimiin välkemallinnuksiin (Liite 24). 

 

Tuulivoimaloiden välkevaikutukselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Ympäristöministeriön 

ohjeissa tuulivoimapuiston suunnitteluun (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016) suositellaan käytet-

täväksi muiden maiden suosituksia. Tanskassa on määritetty vuotuisen todellisten (Real Case) väl-

ketuntien suositusarvoksi 10 tuntia. Ruotsissa vastaava arvo on 8 tuntia ja korkeintaan 30 minuuttia 

päivässä. Kauniskankaan tuulivoimahankkeen välkelaskenta perustuu todennäköisen tilanteen mal-

linnukseen (Real Case).  

 

Tuulivoimaloiden aiheuttama välkevaikutus arvioitiin Numerola Oy:n implementoimalla geometri-

sella laskentamallilla, joka huomioi auringon paikan vuoden eri aikoina, tuulivoima-alueen ja sen 

lähiympäristön maastonmuodot sekä tuulivoimaloiden dimensiot. Laskennan tuloksena saadaan 

tieto siitä, kuinka monta tuntia vuodessa alueen eri kohteet ovat välkevaikutuksen alaisena.  

 

Tarkasteltualeen maanpinnan korkeuserot on saatu käyttämällä maanmittauslaitoksen korkeusmal-

lin 10 m -aineistoa. Välkevaikutus on laskettu 1,5 metrin korkeudelle.  

 

Välkemallinnuksessa osayleiskaavan mukaisessa 15 voimalan vaihtoehdossa voimaloille T5, T8, T9, 

T10, T11 ja T15 on käytetty napakorkeutta 160 metriä, sekä roottorin halkaisijaa 162 metriä. Muille 

voimaloille on käytetty napakorkeutta 200 metriä ja roottorin halkaisijaa 200 metriä. 

 

Paikallinen pilvisyys on huomioitu skaalaamalla eri roottoriorientaatioilla laskettuja varjostusaikoja 

Pelmaan sääasemalta mitattujen auringonpaistetuntien suhteellisella osuudella teoreettisesta mak-

simipaistetuntien määrästä. Suomen tuuliatlaksen tuulisuusestimaatti on otettu tuulivoima-alueen 

keskeltä korkeudelta 200 metriä.  

 

Mallinnuksen yhteydessä on tarkasteltu suunnittelualueella sijaitsevien 11 asuin- ja lomarakennuk-

sen (ns. reseptoripisteiden) välkemäärien tasoja. 

 

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä välkevaikutusten vaikutuskohteiden herk-

kyys alueella on arvioitu keskisuuriksi, jolloin vaikutusalueella sijaitsee jonkin verran häiriintyviä 

kohteita, kuten haja-asutusta tai pieniä asuinryhmiä ja loma-asutusta. Vaikutusalueella ei kuiten-

kaan sijaitse virallisia virkistysalueita. 

 

Välkemallinnukset toteutettiin sekä ilman puuston vaikutusta että puuston vaikutuksen kanssa. 

Suomen olosuhteissa puusto voi rajoittaa merkittävästi näkyvyyttä voimaloille ja vähentää vuo-

tuista välkevaikutusta.  
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Välkkeen eli vilkkuvan varjon vaikutukset 

YVA-selostuksessa arvioidun osayleiskaavan mukaisen vaihtoehdon mallinnusten perusteella ilman 

puustoa vuotuinen välkevaikutus ylittää 10 tuntia reseptoripisteen K2 kohdalla (Taulukko 21, Kuva 

9-12). Välkemäärä ylittää kahdeksan tuntia reseptoreiden K4 ja K5 kohdilla. Päiväkohtainen välke-

aika jää alle 30 minuutin ohjearvon kaikkien alueen rakennusten kohdalla. Välkevaikutukset lähi-

alueen lomarakennuksiin ja vakituiseen asutukseen arvioidaan kohtalaisen kielteiseksi.  

 

Mallinnusten perusteella puuston kanssa vuotuinen välkevaikutus ylittää 10 tuntia reseptoripisteen 

K2 kohdalla (Taulukko 21, Kuva 9-13). Välkemäärä ei ylitä kahdeksan tuntia reseptoreiden yhden-

kään reseptorin kohdalla. Päiväkohtainen välkeaika jää alle 30 minuutin ohjearvon kaikkien alueen 

rakennusten kohdalla. Välkevaikutukset lähialueen lomarakennuksiin ja vakituiseen asutukseen ar-

vioidaan kohtalaisen kielteiseksi.  

Taulukko 21. Välkevaikutus reseptorikiinteistöjen kohdalla osayleiskaavan mukaisessa vaihtoehdossa ilman puus-

toa ja puuston vaikutus huomioituna. 

Resep-

tori 

Vuotuinen  

välkeaika 

(h:min) 

 ilman puus-

toa 

Suurin päiväkohtainen 

välkeaika (min)  

ilman puustoa 

Vuotuinen  

välkeaika 

(h:min) 

Puusto huo-

mioitu 

Suurin päiväkohtainen 

välkeaika (min) 

Puusto huomioitu 

K1 6:15 11 6:15 11 

K2 10:17 10 10:16 10 

K3 7:25 5 0:57 3 

K4 9:54 12 0:29 4 

K5 8:16 11 0:32 4 

K6 6:40 12 0:00 0 

K7 5:15 12 5:14 12 

K8 1:22 4 1:22 4 

K9 2:55 6 2:55 6 

K10 5:01 6 2:04 5 

K11 4:38 11 4:38 11 
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Kuva 9-12. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä osayleiskaavan mukaisessa vaihtoehdossa ilman 

puuston vaikutusta. 

 

Kuva 9-13. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä osayleiskaavan mukaisessa vaihtoehdossa puuston 

vaikutus huomioituna. 
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Kauniskankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä osayleiskaavan mukaisen vaihtoehdon vuo-

tuinen välkevaikutus ylittää 10 tuntia yhden reseptoripisteen kohdalla ja 8 tuntia kahden resepto-

ripisteen kohdalla, sekä puusto huomioituna 10 tuntia yhden reseptoripisteen kohdalla. Välkevai-

kutus on arvioitu kohtalaisen kielteiseksi.  

9.13 Vaikutukset liikenteeseen 

Vaikutusten muodostuminen 

Kaavan mahdollistaman tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikutukset liikenteeseen ovat suurimmil-

laan rakentamisen aikana, joka kestää arviolta 1–2 vuotta. Alueelle rakennetaan uusia teitä, joita 

tarvitaan tuulivoimaloiden rakentamista, ylläpitoa ja huoltoa varten. Lisäksi alueen olemassa olevia 

teitä parannetaan vastaamaan rakentamisen tarpeita. Alueen rakentamisessa tarvittavien materi-

aalien kuljetukset lisäävät raskaan liikenteen määrää alueen läheisyydessä ja sinne johtavilla rei-

teillä. Alueelle kuljetetaan mm. tie- ja kenttäalueiden rakentamiseen tarvittavia maa-aineksia, voi-

maloiden perustuksiin tarvittavaa betonia ja muita materiaaleja sekä asennuskalustoa. Liikentee-

seen kohdistuvien vaikutusten laajuus riippuu siitä, minkä verran raskaan liikenteen määrä hank-

keen myötä lisääntyy teiden nykyisiin liikennemääriin verrattuna ja mikä kyseisten teiden välitys-

kyky on. 

 

Suuret tuulivoimalakomponentit kuljetetaan alueelle yli 50 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Suu-

rista erikoiskuljetuksista aiheutuu kuljetusreitille merkittävä, mutta lyhytkestoinen ja väliaikainen 

haitta muulle liikenteelle. Erikoiskuljetusten takia saatetaan esimerkiksi joutua rajoittamaan muuta 

liikennettä liittymissä kuljetuksen kääntymisen ajaksi tai poistamaan väliaikaisesti liikennemerk-

kejä, portaaleja tai liikennevaloja.  

 

Hankkeen toiminnan aikana hankkeen liikennevaikutukset aiheutuvat lähinnä pienimuotoisesta 

huoltoliikenteestä. Huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautoilla muutaman kerran vuodessa 

jokaista voimalaa kohti, eikä niistä arvioida aiheutuvan merkittävää vaikutusta alueen liikentee-

seen. 

 

Sulkemisvaiheessa hankkeen liikennevaikutukset vastaavat rakentamisvaiheen vaikutuksia, kun ra-

kenteet puretaan ja kuljetetaan alueelta pois. Sulkemisvaiheessa ei kuitenkaan tarvita vastaavia 

tienparannustoimenpiteitä kuin rakennusvaiheessa, minkä vuoksi raskaan liikenteen määrä on sul-

kemisvaiheessa rakentamisvaihetta pienempi. Jos voimaloiden perustukset jätetään paikoilleen, 

pienenevät sulkemisvaiheen liikennevaikutukset edelleen verrattuna rakentamisvaiheen aikaisiin 

vaikutuksiin. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen liikennevaikutuksia on arvioitu asiantuntija-arviona. Rakentamisen aikaisia liikennemää-

riä on arvioitu tuulivoimalakomponenttien kuljetuksista ja rakentamiseen tarvittavien massojen kul-

jetuksesta syntyvien liikennesuoritteiden perusteella. Hankkeen liikennevaikutusten arvioinnissa 

keskitytään lähinnä hankkeen liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen aiheuttamiin vaikutuksiin. 

Lisäksi arvioidaan hankkeeseen liittyvän liikenteen muita vaikutuksia, kuten meluvaikutusta ja vai-

kutuksia suunnittelualueen tiestön ja siltojen kuntoon.  

 

Liikennevaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeessa käytettävät kuljetusreitit, tiestön nykyiset 

liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuus sekä toisaalta hankkeen aiheuttamat liikennemäärät 

hankkeen eri toimintavaiheissa. Liikennevaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon myös tuulivoi-

mapuiston lähialueen tiestön nykyiset onnettomuusmäärät, tiestön leveys ja tiestön kunto. Lisäksi 

kuljetusreittien varrella sijaitsevat mahdolliset häiriintyvät kohteet selvitetään. Tarkastelualueena 

ovat pääteiltä tuulivoimaloille johtavat olemassa olevat ja perustettavat tiet sekä maantieverkosto. 
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Liikennevaikutusten arvioinnissa käytetyt liikennemääräarviot ovat maksimiennusteita, joissa on 

oletuksena, että kaikki alueen rakentamisessa tarvittava materiaali tuodaan alueen ulkopuolelta. 

Käytännössä suuri osa tarvittavista maa-aineksista ja betonin vaatimasta hiekasta saadaan suun-

nittelualueelta tai sen lähistöltä, mikä pienentää arviossa esitettyjä kuljetusmääriä erityisesti kau-

empana alueesta sijaitsevalla päätieverkolla. 

 

Rakentamisvaiheen liikennemääräarviot on laskettu seuraavilla tiedoilla: 

- Tuulivoimalakomponentit tuodaan alueelle erikoiskuljetuksina, joita arvioidaan olevan n. 

10–12 voimalaan kohden, jolloin tarvitaan 150–180 erikoiskuljetusta. 

- Pystytyksessä käytettävä nosturi tuodaan alueelle 5–10 rekkakuljetuksella, jonka jälkeen 

nosturin siirtäminen rasittaa lähinnä suunnittelualueen sisäistä huoltotieverkostoa. 

- Perustuksissa käytettävä betonin kuljetukseen tarvitaan noin 80–100 betoniauton käyntiä 

voimalaa kohden, jolloin muodostuu 1200–1500 kuljetusta. 

- Nostoalueiden rakentamisessa tarvitaan mursketta ja hiekkaa noin 2 500 m3/voimala, mikä 

tarkoittaa 1 875 kuljetusta. 

- Voimaloiden nostoalueilta ja huoltoteiden kohdalta poistettavat kaivumassat sekä niiden 

rakentamisessa tarvitaan mursketta ja hiekkaa noin 6000 m3/ km ja kunnostettavalle huol-

totielle noin 2000 m3/km, mikä tarkoittaa 4 860 kuljetusta. 

- Henkilöliikenteen liikennemäärien muutosten arvioidaan olevan niin pieniä, ettei niillä ole 

kokonaisuuden kannalta merkitystä. 

- Tämän perusteella arvioidaan, että kuljetuksia olisi yhteensä noin 8 400 kpl rakentamisvai-

heessa ja toimintavaiheessa tehdään huoltokäyntejä keskimäärin kolme jokaista voimalaa 

kohden. Huoltokäyntejä olisi noin 45 kertaa vuodessa jokaista voimalaa kohti. 

Vaikutukset maantieliikenteeseen, liikenteen järjestämiseen ja liikenneturvallisuuteen 

Hankkeen rakentamisvaihe kestää arviolta noin 1–2 vuotta ja tarvittavat kuljetukset jakautuvat 

melko tasaisesti koko rakentamisajalle. Kuljetusmäärät ovat todennäköisesti suurimmillaan silloin, 

kun alueen teitä ja asennuskenttiä rakennetaan ja perustuksia valetaan. Hankkeen liikennevaiku-

tukset on arvioitu sillä oletuksella, että kaikki rakennusmateriaalit tuodaan alueelle sen ulkopuo-

lelta. Rakentamisessa tarvittavat kiviainekset pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan saa-

maan suunnittelualueen lähialueelta, jolloin niiden kuljetukset eivät merkittävästi lisää raskasta 

liikennettä suunnittelualueen ulkopuolella. Alueen tiestön parantamisella on myös myönteinen vai-

kutus teiden kuntoon ja liikennöitävyyteen tulevaisuudessa. 

 

Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden kunnossapitoon että paikallisten 

maanomistajien tarpeisiin. Tiestön suunnittelussa pyritään hyödyntämään pitkälti alueen olemassa 

olevia teitä, joita suoristetaan ja vahvistetaan. Rakennettavat huoltotiet ovat sorapintaisia ja niiden 

leveys on keskimäärin noin kuusi metriä. Tarpeen mukaan metsäisessä maastossa tielinjauksista 

kaadetaan puustoa noin 12–15 metrin leveydeltä reunaluiskien ja työkoneiden tarvitseman tilan 

vuoksi. Kaarteissa raivattavan tielinjauksen leveys saattaa olla jopa kaksinkertainen erikoispitkän 

kuljetuksen (siivet, tornin osa) vaatiman tilan vuoksi.  

 

Erikoiskuljetuksina alueelle tuotavat raskaimmat tuulivoimalan osat painavat noin 100 tonnia. Kul-

jetusreitillä olevien siltojen, rumpujen ja teiden kantavuudet sekä alikulkujen korkeudet tarkiste-

taan erikoiskuljetusten takia. Erikoiskuljetusten aiheuttama haitta muulle liikenteelle riippuu mer-

kittävästi kuljetusten reitistä ja ajankohdasta. Kauniskankaan tuulivoimaloiden osat saapuvat to-

dennäköisesti alueelle Vaasan sataman kautta. Tällöin kuljetusmatka satamasta alueelle on noin 

160 kilometriä. Erikoiskuljetusten käyttämä reitti varmistuu jatkosuunnittelussa, jolloin sitä voidaan 

arvioida tarkemmin.  
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Kuljetusten määrä olisi aiemmin esitettyjen arvioiden perusteella noin kaksi vuotta kestävän raken-

nusvaiheen aikana enintään noin 8 400 kpl ja tyhjänä ajot huomioiden vastaavasti noin 16 800 kpl. 

Tämä tarkoittaisi enintään noin 12 kuljetusta päivässä ja tyhjänä ajot huomioiden enintään noin 24 

kuljetusta päivässä. 

 

Arvio raskaan liikenteen määrän kasvusta hankkeen lähialueen teillä on esitetty seuraavassa tau-

lukossa (Taulukko 22). Suurin osa hankkeen aiheuttamasta liikennemäärän lisäyksestä kohdistuu 

todennäköisesti näille teille ja kauempana suunnittelualueesta vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. 

Arviot liikennemäärien lisäyksistä on tehty kappaleessa esitettyjen lähtöoletusten perusteella ja ne 

ovat suuntaa antavia. Käytännössä kaikki alueelle tuleva raskas liikenne kulkee joka tapauksessa 

valtatien 16 kautta, sillä suunnittelualueen lähialueiden pienempiä yleisiä teitä ei tulla käyttämään 

kuljetuksissa.   

Taulukko 22 Rakennusvaiheen aikainen arvioitu liikennemäärän kasvu (raskas liikenne) valtatiellä 16 Kauniskan-

kaan suunnittelualueen kohdalla. Liikennemäärien lisäyksien laskemisessa ei ole huomioitu tyhjänä ajoa. 

Vt 16 suunnittelualueen koh-

dalla 

Nykytilanne Osayleiskaava-

ratkaisu 

KVL 1 430–1 448 1 442–1 460 

KVL, kasvu-%  0,8 % 

KVL, raskas liikenne 264–267 276–281 

KVL, raskas liikenne kasvu-%  4,5 % 

Raskaan liikenteen osuus, % 18,5 % 19,1 % 

 

Raskaita kuljetuksia aiheutuisi noin 12 päivässä (tyhjänä ajo huomioiden 24 kuljetusta), mikä lisäisi 

valtatien 16 raskaan liikenteen määrää noin 4,5 %:lla (tyhjänä ajo huomioiden noin 9 %). Raskaan 

liikenteen osuus liikenteen kokonaismäärästä kasvaisi noin 0,6 prosenttiyksikköä 19,1 %:iin. Suh-

teessa liikenteen kokonaismäärään raskaan liikenteen määrä siis kasvaisi vain vähän. Jos rakenta-

miseen tarvittava murske otetaan suunnittelualueelta tai sen läheisyydestä, on raskaan liikenteen 

määrän lisäys suunnittelualueen ulkopuolella arvioitua pienempi. Edellä mainitut perustelut sekä 

vaikutusten suhteellisen lyhyt kesto huomioiden liikennevaikutusten suuruus suunnittelualueen lä-

hialueella arvioidaan pieneksi. 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyssä osayleiskaavan mukaisen han-

kevaihtoehdon vaikutukset liikenteelle on arvioitu kokonaisuudessaan vähäisesti kielteisiksi. 

9.13.2 Vaikutukset lentoliikenteeseen 

Fintraffic ANS:n paikkatietoaineiston (ANS Finland 26.4.2018) perusteella Kauniskankaan suunnit-

telualue ei sijoitu korkeusrajoitusalueelle. Ilmailulain (864/2014) mukaan alueesta riippuen kaikille 

yli 30–60 metriä korkeille rakennelmille on haettava lentoestelupa. Kauniskankaan suunnittelualue 

sijaitsee alueella, jolla lentoestelupaa on haettava yli 60 metriä korkeille rakennelmille. Lähin yksi-

tyinen lentopaikka sijaitsee noin 17 kilometrin etäisyydellä ja lähin yleinen lentopaikka noin 35 

kilometrin etäisyydellä. Alueelle haetaan lentoesteluvat siinä vaiheessa, kun alueen kaavoitus on 

valmistunut ja voimaloiden määrä ja lopulliset paikat varmistuneet. Kauniskankaan tuulivoimapuis-

tolla ei arvioida olevan vaikutusta lentoliikenteeseen. 

9.14 Vaikutukset turvallisuuteen 

Kaavan mahdollistamaan hankkeen YVA-menettelyssä tunnistettiin hankkeeseen liittyviä mahdolli-

sia häiriötapahtumia ja vaikutusketjuja sekä häiriöiden seurauksia. Näitä voivat olla esim. törmäys-

riskit ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Tuulivoimapuiston turvallisuusvaikutukset liittyvät muun mu-

assa lapojen rikkoutumisesta ja talviaikaisen jään irtoamisesta aiheutuviin vaaratilanteisiin. Lisäksi 
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tuulivoimapuistolla voi olla turvallisuusriskejä lento- ja tieliikenteelle. Tuulivoimaloita ei aidata, 

mutta aurinkovoima-alue aidataan turvallisuussyistä. 

 

Rakennusaikana vapaata liikkumista tuuli- ja aurinkovoima-alueella joudutaan turvallisuussyistä 

rajoittamaan, kuten työmaa-alueilla yleensäkin. Sen sijaan tuuli- ja aurinkovoima-alueen valmis-

tuttua alueen tiestö on vapaasti alueen maanomistajien ja muiden käyttäjien käytettävissä eikä 

tuulivoimapuisto rajoita liikkumista alueella.  

9.14.1 Irtoavat kappaleet 

Tuulivoimalan osien irtoaminen nykyaikaisissa voimaloissa on erittäin harvinaista. Tuulivoimaloita 

huolletaan säännöllisin väliajoin, jolloin huoltojen yhteydessä varmistetaan tuulivoimaloiden osien 

kunto ja mahdollisiin ongelmiin reagoidaan välittömästi. Nykyisissä voimaloissa tuulivoimalan osan 

irtoamisen aiheuttama riski voimalan läheisyydessä oleville toiminnoille on hyvin pieni.  

 

VTT:n tilastojen mukaan tuulivoimaloihin liittyviä turvallisuuspoikkeamia on Suomessa ollut vuosina 

1996–2011 kuusi kappaletta. Potentiaalisesti vaarallisiksi tapauksiksi on määritelty kaksi tuulivoi-

malan siiven kärjessä olevan jarrun vaurioitumista ja putoamista. Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa 

ei käytetä tällaista ns. kärkijarrua, joten tämä onnettomuustyyppi ei ole mahdollinen nyt rakennet-

tavissa tuulivoimaloissa. 

 

Kokonaisuudessaan tuulivoimalaitoksen rikkoontumisesta aiheutuvaa turvallisuusriskiä voidaan pi-

tää erittäin pienenä, eikä tuulivoimalat estä alueen käyttöä esimerkiksi virkistystarkoituksiin, kuten 

marjastukseen. Suunnittelualueen lähiasutukselle tuulivoimalat eivät aiheuta turvallisuusriskiä. 

9.14.2 Jäätyminen ja jään irtoaminen 

Käytännön kokemusten perusteella jään muodostuminen voi aiheuttaa käytännössä vaaraa sisä-

maan tykkylumialueilla. Riski vahinkojen aiheutumiseen on tällöinkin äärimmäisen pieni. Nykyai-

kaiset voimalat voidaan varustaa jääntunnistusjärjestelmillä, jotka tunnistavat jäätävät olosuhteet 

tai siipiin muodostuneen jään. Voimala voidaan tällöin tarvittaessa pysäyttää, kunnes sääolosuhteet 

muuttuvat tai jää on sulanut. Lisäksi jään muodostuminen on estettävissä teknisin keinoin kuten 

siipilämmityksellä. 

 

Tuulivoimaloiden lapoihin ja rakenteisiin voi kertyä lunta ja jäätä olosuhteista riippuen eri tavoin. 

Lumi- ja räntäsateella jäätä tai lunta kasaantuu lapoihin ja muihin rakenteisiin. Nollan tuntumassa 

kostea ilma härmistyy kuuraksi ja alijäähtyneet vesipisarat jäätyvät osuessaan voimalaan. Jäätä-

vässä vesisateessa puolestaan syntyy kovaa ja kirkasta jäätä. Syntynyt kuura ympäröi lapaa tasai-

sesti, kun taas lumi kasaantuu lavan yläpuolisille pinnoille. Kuura ja lumi ovat vaarattomia, sillä 

lumi putoaa yleensä suoraan voimalan juurelle ja kuura häviää vähitellen voimalan käynnistyttyä 

(Haapanen 2014). 

 

Vaarallisinta jäätä on alijäähtyneistä vesipisaroista muodostunut tykkyjää tai jäätävästä sateesta 

syntynyt kirkas jääkerros. Ne ovat tiukasti kiinni lavan pinnassa ja muodostavat voimalan käydessä 

varsinaisen jäänheittoriskin. Mitä tiiviimpää jää on, sitä helpommin se irtoaa lavan taipuessa tuulen 

paineesta. Jään irtoaminen taipuisista lavoista rajoittaa automaattisesti jään paksuutta, mikä puo-

lestaan lyhentää jäänheittomatkaa. Tämä mekanismi on merkittävästi vähentänyt jäänheiton ris-

kejä (Haapanen 2014). 

 

Suomessa Pohjanlahden rannikolla kuten Porissa, Oulussa, Kemissä ja Torniossa on pitkät koke-

mukset tuulivoimasta, joissa tuulivoimalat sijaitsevat rannikolla tai rannikon läheisyydessä. Vaikka 

näissä osittain jo yli 10 vuotta vanhoissa tuulivoimaloissa siipien jäätymistä ei ole teknisesti estetty, 

jään ei tiedetä aiheuttaneen vahinkoja henkilöille tai omaisuudelle. Ilmiön harvinaisuuden vuoksi 
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virallisia mittaustuloksia ei ole vielä kertynyt, vaikka alueella on ollut voimaloita 1990-luvun alusta 

saakka. Saksasta ja Sveitsistä on kuitenkin saatu kokeellisia mittaustuloksia, joiden perusteella 

voidaan laskea myös Suomessa käytössä olevien voimaloiden jäänheittomatkat. 

 

Jäänheittomatkaa laskettaessa tärkeimmät tekijät ovat lähtönopeus ja -suunta, jotka riippuvat ir-

toamisajankohdan kehänopeudesta. Ilmanvastus hidastaa jään lentoa ja tuuli kääntää lentorataa 

myötätuuleen. Pisimmät lentomatkat voivat olla 100–200 metriä riippuen paikallisista olosuhteista 

ja voimalasta. Mitä helpommin jäät irtoavat, sitä pienempinä palasina ne irtoavat ja sitä lyhyempi 

on lentomatka. Jää lentää pisimmälle, jos se irtoaa noin 40–50 asteen kulmassa. Todennäköisin 

jään irtoamisajankohta on kuitenkin alhaalla heti sen jälkeen, kun lapa on ohittanut tornin: tornin 

kohdalla lapaan kohdistuva paineisku täräyttää jäät irti ja ne putoavat lähelle voimalaa. 

 

Jäätäviä sateita esiintyy Suomessa hyvin harvoin: kaikista sateista vain 2 prosenttia on jäätäviä. 

Jäämuodostelmat lavoissa heikentävät aerodynamiikkaa, jolloin voimala pysähtyy nopeasti eikä 

käynnisty ennen kuin jäät ovat irronneet, mikä yleensä tapahtuu lämpötilan muuttuessa pari as-

tetta. Suomalaisten kokemusten mukaan enimmät jäät putoavat suoraan voimalan juurelle seiso-

essa tai lähes heti käyntiin lähdön jälkeen. Kattavimmin ja kauimmin seuratut voimalat sijaitsevat 

Iin Kuivaniemessä, Oulun Riutunkarissa, Porin Tahkoluodossa ja Kotkassa. Käyttökokemuksien mu-

kaan jäätymistä esiintyy erittäin harvoin ja kun sitä esiintyy, jää on enimmäkseen ohuena kerrok-

sena lapojen yläreunassa. Yhtään valitusta lentävien jäiden aiheuttamista vahingoista ei tehty, 

vaikka monien voimaloiden välittömässä läheisyydessä on paljon liikennettä. 

 

Tutkimuslaitokset kuten VTT, DNV, GL, DEWI ja Risö ovat arvioineet WECO-projektissa MonteCarlo 

simulaation avulla, että todennäköisyys jään osumiselle henkilöön on 10–6 osumaa vuodessa ne-

liömetriä kohden. Jos siis 15 000 ihmistä ohittaa voimalat vuodessa, niin onnettomuus sattuu kerran 

300 vuodessa. Jäätävien kelien esiintymisen todennäköisyys on alhainen, eivätkä kaikki jäätävät 

säät johda jään muodostukseen. Lavoista irtoavat jääkappaleet ovat yleensä pieniä, muutamista 

kymmenistä grammoista puoleen kiloon. Mitä paksummaksi jää kasvaa ennen irtoamista sitä pi-

demmälle palat lentävät (Haapanen 2014). 

 

Mikäli voimalassa ei ole minkäänlaista jääkontrollia, on syytä varata riittävän suuri varoalue voima-

lan ympärille. Varoalue voi olla pienempi, jos jäätämistä voidaan seurata ja tarpeen tuleen rajoittaa 

voimalan toimintaa. Voimaloissa olevien lapojen epätasapainon (tärinän) ilmaisin pysäyttää voima-

lan, mikäli jäiden irtoaminen aiheuttaa lapojen epätasapainoa. Lapojen jäänestojärjestelmä on te-

hokas mutta kallis tapa pienentää riskejä ja tuotannon menetyksiä. 

 

Pohjanlahden rannikolla jää voi sopivissa olosuhteissa muodostaa siipeen ohuen pinnan, joka siiven 

aerodynaamisia ominaisuuksia heikentäessään aiheuttaa vähäisiä tuotannonmenetyksiä. Tykkylu-

mialueella mahdollisia paksuja jääkerroksia ei ole rannikolla käytännössä havaittu. Mikäli paksuja 

jääkerroksia pääsee siipiin muodostumaan se hidastaa roottorin pyörimisnopeutta siinä määrin, 

ettei jää sinkoudu kauas voimalasta. Suurin riski on suoraan voimalan alapuolella voimalaa käyn-

nistettäessä, jolloin siivistä ja rakenteista voi irrota niihin pysähdyksen aikana muodostunutta jäätä. 

Kokonaisuudessaan tuulivoimalaitoksista irtoavan jään aiheuttama turvallisuusriski on erittäin pieni, 

eikä se esimerkiksi estä suunnittelualueen virkistyskäyttöä. Lisäksi riskin mahdollisuutta pienentää 

se, että suunnittelualueen käyttö talviaikana on vähäistä, eikä suunnittelualueella ole virallisia vir-

kistysreittejä tai -alueita. Tuulivoimalan välitön lähialue voidaan kuitenkin varustaa putoavasta 

jäästä varoittavilla kylteillä. Suunnittelualueen lähiasutukselle irtoavasta jäästä ei koidu riskiä. Mah-

dollinen irtoava jää putoaa pääasiassa tuulivoimalan alle. 
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9.14.3 Paloturvallisuus 

Tuulivoimaloiden paloturvallisuus huomioidaan rakennuslupavaiheessa normaalimenettelyn mukai-

sesti. Tuulivoimalapalot ovat mahdollisia, mutta erittäin harvinaisia. Global Wind Energy Council on 

arvioinut, että tuulivoimaloilla sattuu yksi tulipalo vuodessa noin 20 000 tuulivoimalaa kohden. Voi-

malapalot voivat kuivissa olosuhteissa levitä maastopaloksi.  

 

Riskienhallinnalla muodostetaan kokonaisnäkemys kohteen riskeistä ja riskinoton vaikutuksista 

sekä ennaltaehkäistään ja pienennetään tunnistettuja vaaroja turvaten toiminnan ja suunnittelun 

optimaalinen onnistuminen. Riskienhallinnan tavoitteena on havainnoida ehkäisevät ja korjaavat 

toimenpiteet riittävän varhain. Riskien tunnistamisella on tärkeä rooli toiminnan jatkosuunnittelussa 

ja turvallisen toiminnan varmistamisessa. 

 

Tuulivoimala varustellaan niin, että riskit liittyen tulipaloihin on mahdollista minimoida. Palotilan-

teessa toimitaan poistumis- ja pelastustiesuunnitelman mukaisesti. Paloturvallisuutta parannetaan 

rakenteiden materiaalivalinnoista lähtien, ja mahdollisimman suuri osa tuulivoimalan rakenteista on 

valmistettu palamattomasta ja paloa hidastavasta materiaalista. Tuulivoimalassa ei myöskään säi-

lytetä mitään ylimääräistä syttyvää materiaalia ja tuulivoimala pidetään siistinä. Koska salamat 

iskevät helposti tuulivoimaloihin, tuulivoimalan lavat ja konehuone on varustettu ukkosenjohdatti-

min, jotka johtavat virran turvallisesti eristettynä maahan. Tuulivoimaloihin asennettava automa-

tiikka havaitsee mahdollisista salamaniskuista aiheutuneet viat. Tuulivoimalat ja niiden maadoituk-

set tarkistetaan ja huolletaan säännöllisin väliajoin.  Tuulivoimaloiden määräaikaishuollot suorite-

taan huolto-ohjelman mukaisesti ja tuulivoimalassa työskentelee aina vähintään kaksi henkilöä ris-

kien minimoimiseksi. 

 

Tuulivoimalan käytönaikaisia riskejä minimoidaan keskeytyksettömän (24/7) valvonnan avulla val-

vomosta käsin, eikä koehuoneessa ole henkilöitä roottorin pyöriessä. Tuulivoimaloiden käytöstä, 

huollosta ja sähkötöistä vastaa asianmukaisen pelastautumis- ja käyttökoulutuksen saaneet henki-

löt. Myös tuulivoimalat ja tuulivoimalan tuottama data, kuten esimerkiksi lämpötilat, tarkastetaan 

säännöllisin väliajoin. 

 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto suosittaa palo- ja henkilöturvallisuuden osalta kaavalausun-

noissa yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 metrin turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden 

laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaran arviointi edellytä tätä pienempää tai 

suurempaa etäisyyttä. Voimalaitospalo on kohtalaisen helposti havaittavissa korkean sijainnin takia 

verrattaessa esimerkiksi maastopaloon. Tuulivoimalan korkeuden vuoksi konehuonepaloa voi olla 

kuitenkin hankala sammuttaa pelastustoimen toimenpitein. Tuulivoimalat varustetaan automaatti-

sin palonilmaisulaittein. 

9.14.4 Sähkönsiirron turvallisuus 

Voimajohtoihin liittyvät turvallisuusriskit liittyvät jännitteellisen johdon synnyttämään sähkökent-

tään ja johdossa kulkevan virran luomaan magneettikenttään sekä esimerkiksi kaatuvan puun ai-

heuttamaan rakenteiden rikkoutumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut suosi-

tusarvot pienitaajuisille (mm. voimajohdot) sähkö- ja magneettikentille. Tampereen teknillisen yli-

opiston mittausten mukaan STM:n asetusten mukaisia suositusarvoja ei hankkeeseen suunniteltu-

jen 110 kV:n voimajohdoilla ylitetä. Voimajohtojen asennuksessa huomioidaan Fingridin vaatima 

johtoalue, joka sisältää johtoaukean ja sen molemminpuoliset reunavyöhykkeet. Puiden kasvukor-

keus on reunavyöhykkeellä rajoitettu, jotta puut eivät mahdollisesti kaatuessaan ulotu voimajoh-

toon.  
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9.14.5 Muut riski- ja häiriötilanteet 

Mahdollisia onnettomuustilanteita varten suunnittelualueelle varmistetaan pelastustoimelle ympä-

rivuotinen kulkukelpoisuus. Hankkeen tuulivoimaloiden turvallisuusratkaisuista tullaan rakennuslu-

pavaiheessa tekemään erillinen palotekninen suunnitelma. 

9.15 Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin 

Elinkeinovaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä riippuen siitä, tarkoitetaanko niillä osayleis-

kaavan mahdollistaman tuuli- ja aurinkovoimahankkeen eri vaiheiden aiheuttamia työllisyysvaiku-

tuksia vai hankkeen aiheuttamia rajoituksia tai haittoja nykyiselle elinkeinotoiminnalle. Suunnitte-

lualueella tai sen läheisyydessä harjoitettuja elinkeinoja ovat muun muassa maa- ja metsätalous 

sekä turvetuotanto. 

 

Tuulivoiman työllisyysvaikutukset Suomessa muodostuvat tuulivoimahankkeiden suunnittelusta, 

rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta, sekä tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien ja 

materiaalien teollisesta valmistamisesta. Paikallisella tasolla hanke työllistää erityisesti rakentamis-

vaiheessa maanrakennus- ja betoniyrityksiä. Lisänä tulevat epäsuorat työpaikat, jotka syntyvät 

hankepaikkakunnille etenkin vilkkaan rakennusvaiheen aikana, mikä näkyy mm. alueen majoitus-

liikkeissä. Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) arvion mukaan voimaloiden käytön aikana kym-

menen voimalan puisto vaatii kaksi huoltajaa työssäkäyntialueelle. Tuulivoimapuisto vaatii muuta-

kin kunnossapitoa kuin tuulivoimaloiden huollon, kuten teiden ja sähköverkon ylläpito- ja kunnos-

tustöitä, joihin käytetään usein paikallisia toimijoita (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022a). 

 

Kunta saa tuulivoimasta kiinteistöverotuloa. Tuulivoimalasta kiinteistöverotettavaa rakennelmaa 

ovat perustukset, torni sekä konehuoneen runko. Nyrkkisäännön mukaan maatuulivoimalan inves-

tointikustannuksista noin 30 % kuuluu kiinteistöveron piiriin. STY on arvioinut, että tuulivoimapuis-

tossa sijaitsevasta maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana kiinteistöveroa yli 400 000 eu-

roa / voimala, mikäli kunta on ottanut käyttöön korkeimman mahdollisen voimalaitoksen kiinteis-

töveroprosentin. Suurin osa Suomen tuulivoimaloista sijaitsee tuulivoimapuistoissa ja niitä verote-

taan voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin mukaan (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022b). 

 

Myös aurinkoenergialla on taloudellisia vaikutuksia kunnan verotuloihin ja työllisyyteen. Aurinko-

voimalat hyödyttävät kuntaa kiinteistöveron sekä mahdollisen työllisyyden ja taloudellisen toimin-

nan lisääntymisen myötä. Kuten tuulivoimaloiden kohdalla, myös aurinkovoiman kohdalla työlli-

syysvaikutukset muodostuvat aurinkovoimaloissa käytettävien komponenttien ja materiaalien teol-

lisesta valmistamisesta sekä hankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapi-

dosta. Aurinkovoimalan kiinteistövero maksetaan sijaintikunnan määräämän kiinteistöveroprosen-

tin mukaisesti (Uudenmaan liitto 2017). 

 

Osayleiskaavan elinkeinoelämään ja palveluihin aikaansaamia vaikutuksia on arvioitu kattavasti 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä. Vaikutukset elinkei-

noelämään on arvioitu asiantuntija-arviona muun muassa hankesuunnitelmien, muista vastaavista 

hankkeista saadun tiedon ja yleisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Elinkeinoelämään kohdistu-

vien vaikutusten arvioinnissa on huomioitu mm. suorien ja välillisten työpaikkojen määrä, Kyyjär-

ven kunnan työttömyysaste, työpaikat ja elinkeinojakauma. Myös mahdolliset kielteiset vaikutukset 

hankkeen lähialueen elinkeinoihin on otettu arvioinnissa huomioon. 

 

Osayleiskaavan toteutuessa Kauniskankaan alueelle toteutetaan 15 tuulivoimalan ja noin 230 heh-

taarin aurinkovoima-alue. Hankkeen toteuttaminen tuo alueelle uutta elinkeinotoimintaa tuuli- ja 

aurinkovoimatuotannon muodossa koko hankkeen elinkaaren ajalle, eli noin 25–30 vuodeksi. Hank-

keen toteuttaminen ei heikennä alueen muiden yritysten toimintaedellytyksiä, vaan ne pysyvät sa-

manlaisina, tai hanke jopa edistävää paikallisten yritysten toimintaa. Hankkeen työllistävä vaikutus 
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näkyy erityisesti rakentamisen aikana, mm. maanrakennusyrityksissä, sekä välillisesti majoitus- ja 

ravitsemusliikkeissä. Myös toiminnan aikana esimerkiksi voimaloiden huolto tai alueen teiden kun-

nossapito voi työllistää paikallisia. Toiminnan päätyttyä myös purkamisvaihe voi työllistää urakoit-

sijoita ja kierrätykseen erikoistuneita yrityksiä. 

 

Vaikutuksia kunnan elinkeinoelämän ja palveluihin muodostuu erityisesti hankkeen kiinteistövero-

tuottojen kautta. Sekä tuuli- että aurinkovoimaloita saatavat kiinteistöverotuotot lisäävät kunnan 

elinvoimaisuutta. Vaikutuksia kuntatalouteen muodostuu myös yhteisöverojen kasvuna. Myönteisiä 

taloudellisia vaikutuksia muodostuu myös alueen maanomistajille, jotka saavat lisätuloa maankäyt-

tökorvauksista. Maanvuokratulot tuovat merkittävän lisän metsäkiinteistöjen omistajille nykyisen 

metsätulojen lisäksi. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimapuisto vähentää maa-alaa metsätalouden käytöstä, mutta rakennettavat 

huoltotiet helpottavat alueella kulkemista ja täten myös metsätaloustoimien toteuttamista sekä 

puukuljetuksia alueella. Rakentaminen ja siihen liittyvät kuljetukset voivat rajoittaa metsänhoidol-

lisia toimenpiteitä, mutta toimintavaiheessa ei rajoituksia muodostu. Tuuli- ja aurinkovoimalat si-

joittuvat riittävän kauas olemassa olevista turvetuotantoalueista, eikä niillä ole vaikutusta turve-

tuotannon edellytyksiin alueella. 

 

YVA-menettelyssä Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikutukset elinkeinoelämään ja 

palveluihin arvioidaan vähäisiksi myönteisiksi. 

9.16 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyisyyteen 

Osayleiskaavan ja alueelle suunnitellun Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikutuksia 

alueen elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu kattavasti tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-me-

nettelyn yhteydessä.  

 

YVA-menettelyn yhteydessä on arvioitu, että osayleiskaavan mukaisen hankevaihtoehdon raken-

tamisvaiheessa hankkeen elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset painottuvat lii-

kenne- ja meluvaikutuksiin sekä maankäytön muutokseen suunnittelualueella ja erityisesti voima-

loiden rakennuspaikoilla. Meluvaikutukset rajoittuvat suunnittelualueelle ja aiheutuvat normaalista 

maanrakennustöistä, huoltoteiden parantamisesta ja uusien teiden rakentamisesta, voimalan pys-

tytyksestä sekä näihin liittyvistä maa-aines- ja erikoiskuljetuksista.  

 

Rakentamisen aikaisesta melusta aiheutuvat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kestoltaan lyhyt-

aikaisia, joten vaikutukset ovat vähäisiä elinolojen ja viihtyvyyden kannalta niin vakituinen kuin 

loma-asutus huomioiden. Liikennevaikutukset painottuvat nimenomaan rakentamisvaiheeseen ai-

heutuen yleensä maanrakennustöistä, kun mursketta ja betonia kuljetetaan alueelle. Mitä lähempää 

rakentamisessa tarvittava maa-aines saadaan, sitä vähemmän siitä aiheutuu liikennettä. Maanra-

kennustöiden lisäksi liikennevaikutuksia aiheuttavat erikoiskuljetukset, jotka kohdistuvat lähiteitä 

laajemmalle alueelle. Liikennöinti alueelle tapahtuu kuitenkin suoraan Vaasantieltä (valtatie 16) 

suunnittelualueelle kääntyvää tietä pitkin, jonka varrella ei ole asutusta. Suunnittelualueen lähialu-

eiden pienempiä yleisiä teitä ei tulla käyttämään kuljetuksissa. Vaikutukset on arvioitu osayleiskaa-

van mukaisen hankkeen toteutuessa vähäisiksi kielteisiksi. Tuuli- ja aurinkovoima-hankkeen ra-

kentamisen vaikutukset, huomioiden erityisesti liikennevaikutukset, elinolojen ja viihtyvyyden suh-

teen arvioidaan suuruudeltaan kokonaisuudessaan pieniksi kielteisiksi. 

 

Osayleiskaavan mukaisen hankevaihtoehdon toiminnan aikana vaikutukset elinoloihin ja viihty-

vyyteen painottuvat melu-, välke- ja maisemavaikutuksiin. Toiminnan aikaiset liikennevaikutukset 

jäävät vähäisiksi. Asukaskyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, miten vastaajat kokevat Kauniskankaan 
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tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikuttavan eri osa-alueisiin (Kuva 9-14). Vastaajat kokivat hank-

keen vaikuttavan erittäin tai melko kielteisesti melutilanteeseen, liikenteeseen rakentamisen ai-

kana, maisemaan, linnustoon, luonnosta nauttimiseen, retkeilyyn ja ulkoiluun, muuhun maaeläimis-

töön, asumisviihtyvyyteen rakentamisen aikana ja toiminnan aikana, kiinteistöjen arvoon sekä kiin-

teistöjen käyttömahdollisuuksiin. Myönteisimmin hankkeen koettiin vaikuttavan kunnan talouteen, 

kunnan elinvoimaan ja palveluihin sekä työllisyyteen. 

 

 

Kuva 9-14. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä toteutetun asukaskyselyn 

vastaajien mielipide kysyttäessä, miten koette tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikuttavan eri osa-alueisiin 

(n=16–55). 

Vastaajien näkemyksen mukaan tuuli- ja aurinkovoiman mahdollisesti aiheuttamia haittoja voitai-

siin lieventää esimerkiksi sijoittamalla tuulivoimalat kauemmas asutuksesta huomioiden suojaetäi-

syydet. Myös esimerkiksi tuulivoimaloiden pienempi koko sekä teknologian kehitys mainittiin. Asu-

kaskyselyyn vastanneista 50 % suhtautui kielteisesti Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahank-

keeseen (Kuva 9-15). Toisaalta 42 % vastanneista suhtautui hankkeeseen myönteisesti. 
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Kuva 9-15. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä toteutetun asukasky-

selyn vastaajien suhtautuminen Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeeseen kokonaisuudessaan (n=50). 

Meluvaikutukset on arvioitu osayleiskaavan mukaisessa tilanteessa merkittävyydeltään kohtalai-

siksi kielteiseksi. Vaikka mallinnuksen perusteella melutasot jäävät kaikkien lähialueen asuin- ja 

lomarakennusten kohdalla alle tuulivoimaloiden ulkomelutasolle annettujen ohjearvojen, ovat me-

lutasot kuitenkin hyvin lähellä ohjearvoja. Suurin melutaso LAeq 39,8 dB on mallinnuksen mukaan 

reseptoripisteen K4 kohdalla. Voimakkaimmat pienitaajuisen ulkomelun tasot ovat reseptorissa K4. 

Kyseisen reseptorin kohdalle on laskettu myös pienitaajuiset sisämelutasot, jotka osoittavat, että 

sisämelu jää asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen alapuolelle. Vaikka ohjearvot eivät ylity, 

se ei tarkoita sitä, ettei tuulivoimaloiden melu saattaisi ajoittain kuulua suunnittelualueella tai sen 

lähiympäristössä. Hanke muuttaa alueen äänimaisemaa. Huoli ympäristön melutilanteen muuttu-

misesta on luettavissa saaduista asukaskyselyn vastauksista sekä mielipiteistä. Vaikka melulle an-

netut ohjearvot eivät mallinnusten mukaan ylittyisikään, tuulivoimaloiden ääni saattaa kuitenkin 

häiritä yksittäisiä asukkaita varsinkin ns. meluherkkiä, joita osan ihmisistä on todettu olevan 

(Haahla & Heinonen-Guzejev 2012). Melun kokeminen on joka tapauksessa subjektiivista ja yksi-

löiden äänikokemukset poikkeavat usein toisistaan. Koska viihtyvyyshaitalle ei ole raja- tai ohjear-

voja, on yksiselitteistä arviota äänen häiritsevyydestä vaikeaa tai jopa mahdotonta tehdä. Kokemus 

melun häiritsevyydestä on kokijalle kuitenkin todellinen, riippumatta taustalla vaikuttavista teki-

jöistä, eikä kokemusta tule vähätellä. 

 

Välkevaikutukset eli liikkuvan varjon vaikutukset on arvioitu osayleiskaavan mukaisessa tilan-

teessa merkittävyydeltään kohtalaisiksi kielteiseksi, sillä mallinnuksen perusteella vuotuinen välke-

vaikutus ilman puustoa ylittää 10 tuntia yhden reseptoripisteen (K2) kohdalla ja 8 tuntia kahden 

reseptoripisteen (K4 ja K5) kohdalla. Mallinnusten perusteella puuston kanssa vuotuinen välkevai-

kutus ylittää 10 tuntia yhden reseptoripisteen (K2) kohdalla. Sen sijaan välkemäärä ei ylitä kah-

deksan tuntia reseptoreiden yhdenkään reseptorin kohdalla. Sekä ilman puustoa että puuston 

kanssa päiväkohtainen välkeaika jää alle 30 minuutin ohjearvon kaikkien alueen rakennusten koh-

dalla. Välkevaikutuksia kohdistuu siis kolmeen eri kiinteistöön. Lisäksi satunnainenkin välke voidaan 

kokea häiritsevänä. Asukaskyselyn perusteella välke ei ollut sellainen asia, mistä asukkaat olisivat 

olleet kovin huolissaan. 

 

Maisemavaikutukset (Kappale 9.2) on arvioitu osayleiskaavan mukaisessa tuuli- ja aurinkovoi-

mahankkeessa kokonaisuudessaan kohtalaisen kielteisiksi. Erityisesti lähivaikutusalueella (alle 3 
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km) ympäröivän maiseman luonne muuttuu tuulivoimaloiden ja huoltoteiden rakentamisen myötä. 

Voimakkaimmat maisemakuvalliset vaikutukset kohdistuvat Vaasantien lähiympäristöön ja Talas-

järven ympäristöön (esim. levähdyspaikka järven rannalla tien varrella). Etäisyyden kasvaessa voi-

malat sulautuvat taustamaisemaan ja visuaaliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kaukoalueella asu-

tukseen kohdistuva vaikutuksen voimakkuus on maisemavaikutusten arvioinnin mukaan pieni. Au-

rinkovoima-alueen maisemakuvallinen vaikutus jää paikalliseksi. 

 

Osayleiskaavan mukaisen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset arvioi-

daan kokonaisuudessaan suuruudeltaan keskisuuriksi kielteisiksi. Toiminnan päättyessä tuuli- 

ja aurinkovoimahankkeen purkamisvaiheessa vaikutukset ovat samankaltaiset kuin rakentamisvai-

heessa, kun puretut voimalat ja muu infrastruktuuri kuljetetaan alueelta pois. Purkamisvaiheen 

vaikutukset on arvioitu pieniksi kielteisiksi, minkä jälkeen alue maisemoidaan, millä voi olla mer-

kittävä myönteinen vaikutus esimerkiksi asumisviihtyvyydelle. Kokonaisuudessaan osayleiskaavan 

mukaisen hankevaihtoehdon vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen (huomioiden rakentamisen, 

toiminnan aikaisen ja toiminnan päättymisen vaikutukset) on arvioitu YVA-menettelyssä suuruu-

deltaan keskisuuriksi kielteisiksi. 

9.16.1 Virkistys ja metsästys 

Suurin osa suunnittelualueesta ja sen lähiympäristön vapaa-ajan toiminnasta tai virkistyskäytöstä 

perustuu luonnonläheisyyteen tai -rauhaan, joihin osayleiskaavan mukaisesta tuuli- ja aurinkovoi-

mahankkeesta voi aiheutua vaikutuksia.  

 

Luontoon perustuvaan harrastus- ja virkistystoimintaan kohdistuvat vaikutukset muodostuvat pit-

kälti samoista asioista kuin vaikutukset asuinviihtyvyyteen eli muutos maisemassa, rakentamisen 

tai toiminnan aikainen melu, välke, rakentamisen aikainen liikenne sekä rakentamisen tai osittain 

myös toiminnan aikainen estevaikutus erityisesti aurinkovoima-alueen osalta. 

 

Rakentamisvaiheessa vaikutukset metsästykseen ja virkistyskäyttöön aiheutuu alueen maankäy-

tön muutoksesta ja alueiden pirstoutumisesta, kun tuuli- ja aurinkovoimahankkeen rakentamisen 

myötä luonnonympäristö voimalapaikoilla muuttuu ja siihen liittyen rakennetaan uusia teitä ja pe-

rusparannetaan olemassa olevia teitä. Muita rakentamisen aikana virkistyskäyttöön ja metsästyk-

seen kohdistuvia vaikutuksia ovat rakentamisen aikainen melu, työmaaliikenne sekä voimaloiden 

rakentamisen aikainen muutos maisemassa, jotka vaikuttavat alueen virkistyskäyttöolosuhteisiin ja 

metsässä tapahtuvan ulkoilun yhteydessä syntyvään luontokokemukseen. Rakentamisvaiheessa 

liikkuminen suunnittelualueella saattaa turvallisuussyistä olla hetkellisesti rajoitettua, mutta vaiku-

tus kohdistuu vain rajalliseen määrään kulkijoita ja on väliaikaista. Sen sijaan alueen teiden paran-

taminen sekä uudet tiet helpottavat pääsyä joillekin alueille ja voivat näin ollen parantaa alueen 

virkistyskäyttömahdollisuuksia, esimerkiksi marjastuksen näkökulmasta, kun alue on helpommin 

saavutettavissa. Suunnittelualue sijaitsee metsästyksen kannalta keskeisellä alueella ja on lähes 

kokonaan eri metsästysseuran käytössä. Täten rakentamisvaiheessa estevaikutus voi jonkin verran 

vaikuttaa metsästykseen. Rakentamisen aikana alueella viihtyvät riistaeläimet saattavat karttaa 

suunnittelualuetta tai aktiivisen rakentamisen alueita melun ja liikenteen vuoksi. Tilanne palautunee 

osittain normaaliksi rakentamisvaiheen jälkeen, joskin alueelle rakennettu tiestö ja voimalat nosto-

kenttineen saattavat muuttaa nisäkkäiden totuttuja kulkureittejä. Rakentamisen aikaiset vaikutuk-

set virkistys- ja metsästyskäyttöön arvioidaan suuruudeltaan pieniksi kielteisiksi. 

 

Tuulivoimaloiden toiminnan aikaiset vaikutukset virkistystoimintaan ja metsästykseen aiheutuvat 

ympäristön muuttumisesta, sillä liikenteen aiheuttamat vaikutukset vähenevät rakentamisvaiheen 

jälkeen merkittävästi ja myös rakentamisesta aiheutuva estevaikutus vähenee voimaloiden valmis-

tuttua. Metsästäminen on kuitenkin tuulivoimala-alueella sallittua, ellei maanomistajat sitä ole erik-
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seen omilla maillaan kieltäneet. Toisaalta aurinkovoima-alueet poistuvat pysyvästi virkistys- ja met-

sästyskäytöstä, minkä lisäksi ampumista paneelien läheisyydessä tulisi välttää vaurioitumisriskin 

vuoksi. Aurinkovoima-alueet sijoittuvat pääasiassa entisille turvetuotantoalueille, jotka on todettu 

myös olevan tärkeitä riistaeläinten (metsäkanalinnut, hirvieläimet) kannalta. Erityisesti kielteisiä 

vaikutuksia metsästykseen kohdistuu, kun sopimus aurinkovoima-alueiden käytöstä metsästys-

maina päättyy. Hanke aiheuttaa muutoksia seuran metsästysjärjestelyihin aidattavan aurinko-

voima-alueen kautta. 

 

Tietoa riistalajien sekä tuulivoimaloiden välisestä vuorovaikutuksesta on rajoitetusti ja tulokset ovat 

osin vaihtelevia riippuen tutkimuksen kohteena olevasta alueesta sekä riistalajista. Pääsääntöisesti 

kuitenkin tuulipuistot aiheuttavat suurinta haittaa metsästyksen kannalta alueen rakentamisen ai-

kana, jolloin häiriövaikutus on suurimmillaan.  

 

Yleisesti ottaen tuulivoimalahankkeiden vaikutukset ovat vahvasti riippuvaisia lajista. Tuulivoima-

loiden suora vaikutus eläinten käyttäytymiseen voi olla seurausta eläimen reaktiosta voimaloihin 

visuaalisena elementtinä maisemassa ja/tai niiden aiheuttamaan ääneen. Lisäksi rakentamisesta 

aiheutuva elinympäristöjen tuhoutuminen ja/tai pirstoutuminen aiheuttavat haittaa erityisesti alu-

eilla, joilla luonnontilaisuudessa tapahtuvat muutokset ovat suurimpia. Aurinkovoima-alueiden ai-

taaminen estää riistalajien liikkumisen alueella. 

 

Tuulivoimarakentamisen epäsuorat vaikutukset johtuvat muun infrastruktuurin (sähkölinjat, tiet) 

rakentamisesta sekä lisääntyneestä ihmistoiminnasta alueella. Tuulivoima-alueen alueelle raken-

nettavat tiet pirstovat elinympäristöjä ja aiheuttavat estevaikutusta, joskin joissain tutkimuksissa 

(mm. Walter ym. 2006) tiestön estevaikutus on jäänyt merkityksettömäksi. Tiet myös lajista riip-

puen joko vähentävät (hirvi) tai lisäävät sopivaa habitaatin pinta-alaa reunavaikutuksen kautta 

(metsäkauris) sekä ylipäänsä lisäävät ihmisten aktiivisuutta alueella, jolloin vaikutukset ovat sitä 

voimakkaammat mitä koskemattomampi alue on ennen ollut. Puuston poisto muuttaa aluskasvilli-

suutta, joka voi hyödyttää sopeutuvaisimpia ja elinvaatimuksiltaan generalistisempia lajeja ja täten 

lisätä tiettyä riistaa alueella. Alueen rakentaminen muuttaa tuulisuusoloja, joka voi tuoda suojaa 

vertaimeviltä hyönteisiltä ja täten houkutella riistalajeja jäämään alueelle. Ainakin pienemmät hir-

vieläimet myös suosivat avoimempia alueita, joilta on hyvä näkymä ympäristöön. 

 

Rakentamisaikainen häiriö karkottaa hirviä alueelta, mutta tyypillisesti ainakin osa hirvistä palaa 

myöhemmin alueelle sopeutuessaan ”uuteen stressitasoon”. Tuuli- ja aurinkovoima-alueen liittyvän 

tieverkoston kehittymisen myötä alueen saavutettavuus (ihmisille) paranee, mikä voi myöhemmin 

lisätä metsästystä alueella. Voimakas metsästys on lajin ekologisesta näkökulmasta lisähäiriö, joka 

voi lisätä jo häirityn alueen välttelyä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen rakentamisen vaikutukset metsästykseen ja riista-

eläimiin ovat hyvin moninaisia. Hankkeen ei arvioida vaikuttavan metsästykseen suunnittelualueen 

ulkopuolella, mutta erityisesti aurinkovoima-alueiden aitaaminen ja poistuminen rajoittaa alueen 

käyttöä myös virkistyskäytön näkökulmasta, minkä lisäksi melu-, välke- ja maisemavaikutukset 

muuttavat alueen luontokokemusta. Melun ei ole todettu ylittävän toiminnan aikana lähimmillä 

asuin- tai lomarakennuksilla melulle asetettuja ohjearvoja, mutta melun voidaan todeta maisema-

muutoksen ja välkkeen ohella häiritsevän luonnonrauhaan hakeutuvan retkeilijän luontokokemusta 

ja vähentää halukkuutta retkeillä kyseisellä alueella, vaikka alueen tiestö paranisikin hankkeen 

myötä. Hanke muuttaa alueen luonnetta rakennetummaksi, kun se nykytilassa koetaan rauhal-

liseksi. Edellä esitetyn perusteella toiminnan aikaiset vaikutukset virkistyskäyttöön on arvioitu YVA-

menettelyn yhteydessä suuruudeltaan pieniksi kielteisiksi ja vaikutukset metsästyskäyttöön kor-

keintaan keskisuuriksi kielteisiksi, erityisesti johtuen aurinkovoima-alueen poistumisesta met-

sästyskäytöstä. 
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Toiminnan päätyttyä voimalarakenteet poistetaan alueelta ja alue maisemoidaan, jolloin alue pa-

lautuu jälleen sekä virkistys- että metsästyskäyttöön. Vaikutukset arvioidaan suuruudeltaan pie-

niksi kielteisiksi. 

 

Kokonaisuudessaan osayleiskaavan mukaisen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikutukset virkis-

tyskäyttöön ja metsästykseen (huomioiden rakentamisen, toiminnan aikaisen ja toiminnan päätty-

misen vaikutukset) arvioidaan suuruudeltaan keskisuureksi kielteisiksi. 

9.17 Luonnonvarojen hyödyntäminen 

Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen pystyy hyödyntämään omaksi 

edukseen. Luonnonvarat voidaan jakaa varantoihin ja virtoihin. Luonnonvarat kuten auringonsäteily 

ja tuuli ovat jatkuvia virtoja, joiden käyttö ei vaikuta niiden määrään. Varannot ovat uusiutumatto-

mia tai uusiutuvia. Uusiutuvat luonnonvarat eivät ehdy, ellei niitä käytetä enemmän kuin ne uusiu-

tuvat. Luonnonvarat voidaan jakaa myös aineettomiin ja aineellisiin. Aineellisilla luonnonvaroilla on 

omistaja ja omistajuus voidaan siirtää. Aineettomia luonnonvaroja ei voi omistaa ja niiden arvoa on 

vaikea mitata rahassa.  

 

Osayleiskaavan toteutumisesta muodostuu välittömiä vaikutuksia luonnonvaroihin tuuli- ja aurin-

kovoimaloiden, huoltoteiden ja nostoalueiden, sekä sähkönsiirron rakentamisen kautta. Luonnon-

varojen käyttöön liittyvistä ympäristövaikutuksista suurin osa kohdistuu tuulivoimaloiden ja sen 

oheisrakenteiden valmistukseen, jotka edellyttävät raaka-aineita (mm. terästä, vettä) sekä ener-

giaa.  

 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden toiminnan aikana vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat 

paikallisia, kun tuuli- ja aurinkovoimaloiden alue, huoltotiet ja muita tukirakenteita varten raivatta-

vat alueet eivät enää ole käytössä mm. marjastukseen, sienestykseen sekä metsänhoitoon. Raken-

tamisvaiheen jälkeen voimaloita ympäröivät alueet suojavyöhykkeen ulkopuolella ovat tavanomai-

seen tapaan käytössä em. toimintoihin. Aurinkovoima-alueet sijoitetaan pääosin turvetuotannosta 

poistuville alueille. Alueet aidataan, mikä estää aurinkovoima-alueilla liikkumisen. Aurinkovoima-

alueiden ympäriltä (itä-, etelä- ja länsisuunnasta) on myös kaadettava metsää varjostuksen ehkäi-

semiseksi noin 80 metrin etäisyydeltä. 

 

Osayleiskaavan toteuttaminen lisää mahdollisesti väliaikaisesti maa-aineksen ottotarpeita lähialu-

eella. Tuulivoimaloiden ja aurinkovoimaloiden rakentamisvaiheessa tarvitaan maa-aineksia perus-

tusten, huoltoteiden, nostoalueiden ja muiden tukitoimintojen rakentamiseen (Taulukko 23). Hank-

keen toteuttamisessa pyritään maanrakennustöiden osalta massatasapainoon, jolloin alueelle ei 

tarvitsisi tuoda maa-aineksia, eikä ylimääräisille maa-aineksille tarvita erillistä sijoituspaikkaa suun-

nittelualueen ulkopuolelta. Tie- ja kenttärakenteiden maa-ainekset, sekä betonin kiviaines pyritään 

hankkimaan suunnittelualueelta, mikäli mahdollista. Maa-aineksen ottoa ja lupaharkintaa ohjaa 

maa-aineslaki. 
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Taulukko 23. Arvio uusien ja kunnostettavien huoltoteiden pituuksista, nostoalueista sekä niiden rakentamiseen 

tarvittavista murske- ja hiekkamääristä. 

  

Tuulivoimaloiden lukumäärä 15 

Aurinkopaneelien lukumäärä 280 000 

Uusien huoltoteiden pituus 12 864 m 

Kunnostettava tieosuus 9 881 m 

Maa-aines, uudet huoltotiet 77 184 m3 

Maa-aines, kunnostettava tieosuus 19 762 m3 

Maa-aines, nostoalueet 37 500 m3 

Maa-aines yhteensä 134 446 m3 

 

Toiminnan aikana tuuli- ja aurinkovoimaloista voi katsoa myös olevan positiivinen vaikutus luon-

nonvarojen hyödyntämiseen, jos niiden tuottama uusiutuva energia vähentää uusiutumattomien 

energianlähteiden käyttöä.  

 

Osayleiskaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen alu-

eella. Kaavan mahdollistama hanke ei estä mm. metsätaloutta, marjastusta, metsästystä tai sie-

nestystä, eikä hankkeella ole todennäköisiä vaikutuksia läheiseen turvetuotantoalueeseen. 

 

Luonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset painottuvat tuuli- ja aurinkovoimahankkeen rakentamisen 

aikaisiin vaikutuksiin, jolloin tapahtuu suurin osa maa-ainesten kaivamisesta, uusien maa-aineiden 

tuomisesta alueelle, sekä puiden kaatamisesta. Toiminnan aikana vaikutukset rajoittuvat rakennet-

tujen alueiden käytön rajoittumiseen, sekä metsänhoitoon voimalinjojen reunavyöhykkeillä ja huol-

toteiden varsilla. 

 

Arvio huoltoteiden ja nostoalueiden rakentamiseen tarvittavista murske- ja hiekkamääristä on esi-

tetty seuraavassa taulukossa. Määrät on laskettu sillä olettamuksella, että yhdelle nostoalueelle 

tarvitaan mursketta / hiekkaa noin 2500 m3, uudelle huoltotielle 6000 m3 per kilometri ja kunnos-

tettavalle huoltotielle 2000 m3 per kilometri. 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyssä osayleiskaavan mukaiset vaiku-

tukset luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan olevan vähäisiä kielteisiä. Kielteiset vaikutuk-

set syntyvät luonnonvarojen ja energian käytöstä voimaloiden tuottamiseen, maa-ainesten käy-

töstä rakentamiseen, luonnonvarojen käytön estymisestä rakennetuilla alueilla, sekä metsän hak-

kaamisesta.  

9.18 Yhteisvaikutukset lähiseudun muiden tuulivoimahankkeiden kanssa 

 

Yhteisvaikutuksia arvioitiin lähiseudun muiden tuulivoimahankkeiden kanssa kuten Peuralinnan, 

korkeamaan ja Möksyn tuulivoimahankkeiden kanssa. Lisäksi Kauniskankaan koillispuolelle on 

suunnitteilla Hanhinevan tuulivoimahanke, josta on asetettu YVA-ohjelma sekä osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma nähtäville keväällä 2022. Lähialueen tuulivoimahankkeet on kuvattu luvussa 

5.11. Arvioinnissa on hyödynnetty lähiympäristön tuulivoimahankkeiden yhteydessä laadittuja sel-

vityksiä ja arviointeja julkisesti saatavilla olevin osin.  

 
Yhteisvaikutusten arvioinnissa on erityisesti kiinnitetty huomioita mahdollisesti laajimmalle ulottu-

viin vaikutuksiin, kuten linnusto- ja maisemavaikutuksiin. Linnustovaikutusten arvioinnissa otettu 

huomioon yhteisvaikutukset erityisesti muuton pullonkaula-alueelle sijoittuvien suunnitteilla ja ole-

massa olevien tuulivoimahankkeiden kanssa. 
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9.18.1 Linnusto 
Linnuston osalta yhteisvaikutuksia kohdistuu salassa pidettäviin lajeihin, joihin kohdistuvat vaiku-

tukset on arvioitu erillisessä vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liitteessä. 

9.18.2 Maisema- ja kulttuuriympäristössä 

Yhteisvaikutukset tarkoittavat ehdotetun hankkeen aiheuttamia lisävaikutuksia yhdessä muiden 

vastaavien hankkeiden vaikutusten kanssa tai hankkeen kokonaisvaikutuksia. 

 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon kaikki 10 kilometrin säteellä olevat uudet suuret 

toiminnassa tai rakenteilla olevat rakennustyöt tai tuulipuistot, joilla on rakennuslupa tai ne on 

määrä toimittaa paikallisille kaavoitusviranomaisille rakennuslupaa varten.  

 

Tuulivoimaloiden yhteisvaikutuksiin maisemarakenteessa ja maisemakuvassa vaikuttavat tekijät 

ovat muiden lähellä olevien tuulipuistojen sijainti ja suunnittelu sekä maiseman kokonaisluonne ja 

sen herkkyys tuulivoimapuiston kehitykselle. Todennäköiset yhteisvaikutukset maisemaan ovat 

suorat vaikutukset maiseman fyysiseen rakenteeseen sekä vaikutukset maiseman luonteeseen, 

jossa kaksi tai useampi hanke tuo maisemaan uusia piirteitä. Vaikutus voi muuttaa maisemaa siinä 

määrin, että alueen maisematyyppi muuttuu. 

 

Hankealueen ympärillä, 15 kilometrin säteellä sijaitsee noin 9 kehitteillä olevaa tuulivoimahanketta 

(Kuva 9-16). Kooste tuulivoimahankkeista Kauniskankaan hankealueen läheisyydessä on taulu-

kossa (Taulukko 8). Lähimmät tuulivoimahankkeet ovat: 

- Alajärvi, Möksy, etäisyys noin 3 km Kauniskankaan hankealueelta; 

- Soini, Korkeamaa, noin 4 km Kauniskankaan hankealueelta; 

- Hanhineva, Karstula ja Kyyjärvi, noin 7 km Kauniskankaan hankealueelta. 
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Kuva 9-16. Muut tuulivoimahankkeet noin 30 kilometrin etäisyydellä Kauniskankaan hankkeesta, joista lähimmät 

on osoitettu punaisella ympyrällä. 

Hankkeiden yhteisvaikutuksia on tutkittu kuvasovitteiden avulla samoista kuvauspisteistä, joista 

kuvasovitteita on laadittu Kauniskankaan hankkeeseen liittyen (Kuva 6 3). Kuvauspisteistä 9, 11 ja 

12 hanketta ympäröiviä tuulivoimaloita ei näy eli maisemakuva ei muutu. Maisemakuvan muutos 

on selkeästi näkyvissä kuvauskohteiden 4 (Kuva 9 11) ja 19 (Kuva 9 12) osalta. 
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Kuva 9-17. Hankkeiden yhteisvaikutuksia havainnollistava kuvasovite (kohde 4) Pölkin kylältä, josta etäisyyttä 

lähimpään tuulivoimalaan on noin 8 km. 

 

 

Kuva 9-18. Hankkeiden yhteisvaikutuksia havainnollistava kuvasovite (kohde 19) kauppakeskus Paletin pysäköin-

tialueelta (Kyyjärven ABC), josta etäisyyttä lähimpään tuulivoimalaan on noin 4,5 km. 
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10. KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDEN 

KÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Tavoite Toteutuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, 

verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustu-

vaa aluerakennetta, ja tuetaan eri aluei-

den elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyn-

tämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- 

ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä 

väestökehityksen edellyttämälle riittä-

välle ja monipuoliselle asuntotuotannolle 

 

 

Hankkeen tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto edistävät valta-

kunnallisia ja maakunnallisia uusiutuvan energiantuotannon ta-

voitteita. Paikallisia tuuli- ja aurinkoisuusolosuhteita käytetään 

energiantuotantoon. 

 

Hankkeen toteutumisesta ei kohdistu suuria muutoksia alue- 

tai yhdyskuntarakenteeseen, eikä sen toteuttaminen edellytä 

uusia asuin-, teollisuus- tai työpaikka-alueiden rakentamista. 

Suunnittelualue ei sijoitu taajama-alueille. Kaavan mahdollis-

tama maankäyttö ei estä toteuttamasta tavoitetta yhdyskunta-

rakenteen eheyttämisestä. 

 

Tuuli- ja aurinkoenergian rakentaminen sekä tuotanto tarjoa-

vat mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle ja työpaikoille. 

 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja re-

surssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-

selle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-

massa olevaan rakenteeseen. 

Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto vähentävät sähköntuotan-

non CO2-päästöjä korvaamalla fossiilisilla polttoaineilla tuotet-

tua sähköä markkinoilta. Tuuli- ja aurinkoenergia ovat uusiutu-

via energiamuotoja. Hankkeen toteuttaminen lisää uusiutuvien 

energianlähteiden hyödyntämismahdollisuuksia ja vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä sähköntuotannossa 

 

Hankkeen sähkönsiirtoratkaisu tukeutuu nykyisiin voimajohto-

käytäviin ja niiden laajentamiseen. Suunnittelualueen sisäinen 

sähkönsiirtoratkaisu toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen to-

teuttamisessa hyödynnetään nykyistä tiestöä sekä perusparan-

netaan olemassa olevia metsäautoteitä ja rakennetaan uutta 

huoltotieverkostoa. 

 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Tavoite Toteutuminen 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huo-

nosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-

ristö- ja terveyshaittoja. 

YVA –menettelyssä on selvitetty ihmisiin kohdistuvat vaikutuk-

set, melu- ja välkevaikutukset.  

 

Melun ulkomelutason ohjearvot eivät ylity asuin- ja loma-asun-

tojen kohdalla. Välkevaikutukset ovat pääosin alle suositusar-

vojen vakituisilla asuinrakennuksilla ja suunnittelualueen ym-

päristön lomarakennuksilla. Vähäisiä ylityksiä esiintyy vaihto-

ehdosta riippuen 1–3 kiinteistöllä. Välkevaikutus on mallinnuk-

sessa esitetty puuston kanssa peittovaikutuksella ja ilman 

puustoa. Selvitysten tulokset ja vaikutusarvioinnit huomioidaan 

kaavaratkaisussa sekä kaavamerkinnöissä ja –määräyksissä 

sekä tunnistettuja haitallisia vaikutuksia on pyritty lieventä-

mään kaavaratkaisulla ja -määräyksillä. 
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Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ei aiheuta tärinästä tai huo-

nosta ilman laadusta aiheutuvia terveyshaittoja. 

 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tul-

viin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuk-

siin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulva-

vaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvaris-

kien hallinta varmistetaan muutoin. 

Suojaetäisyydet tiestöön, voimalinjoihin ja asutukseen on huo-

mioitu suunnittelussa. Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu sähkö 

ei lisää ilmastonmuutokseen liittyviä sään ääri-ilmiöitä. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu tulva-

riskialueelle. 

 

Vaikutukset pintavesiin, maa- ja kallioperään on arvioitu sekä 

huomioitu tuulivoimaloiden ja niihin liittyvän infran sijoittami-

sessa. 

 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnet-

tomuusriskejä aiheuttavien toimintojen 

ja vaikutuksille herkkien toimintojen vä-

lille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai 

riskit hallitaan muulla tavoin. 

 

Tuulivoimaloiden sijoittamisessa on huomioitu riittävät suoja-

etäisyydet asutukseen ja loma-asutukseen ja voimajohtoihin, 

teihin 

Elinympäristön terveellisyyteen ja tur-

vallisuuteen liittyviä haittatekijöitä ovat 

erityisesti liikenteen ja tuotantotoimin-

nan päästöt maaperään, veteen ja il-

maan, altistuminen melulle sekä ympä-

ristöön ja vakavat onnettomuudet. 

Tuulivoimaloiden melu- ja välkevaikutukset on arvioitu. Tuuli-

voimalat on sijoitettu siten, etteivät melun ulkomelutason oh-

jearvot tai asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat 

asuntojen sisätiloissa ylity asuin- ja loma-asuinrakennusten 

kohdalla. 

 

Tuuli- ja aurinkovoima ovat uusiutuvaa energiaa, eikä niiden 

tuotannossa synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. 

 

Hanke ei vaikuta rakentamis- ja toiminta-aikanaan luokiteltu-

jen pohjavesien laatuun, määrään tai muodostumiseen, eikä 

sillä ole haitallisia vaikutuksia yhteiskunnan tai yksityisten ve-

denottoon. 

 

Otetaan huomioon yhteiskunnan koko-

naisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 

maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tar-

peet ja turvataan niille riittävät alueelli-

set kehittämisedellytykset ja toiminta-

mahdollisuudet. 

 

Puolustusvoimat on osallisena hankkeessa. Puolustusvoimilta 

on saatu lausunto 22.9.2021, jossa Puolustusvoimat ei vas-

tusta hanketta. Lausunnon jälkeen hankekoko on pienentynyt. 
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Tehokas liikennejärjestelmä  

Tavoite Toteutuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, 

verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustu-

vaa aluerakennetta, ja tuetaan eri aluei-

den elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyn-

tämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- 

ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä 

väestökehityksen edellyttämälle riittä-

välle ja monipuoliselle asuntotuotan-

nolle. 

 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja re-

surssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-

selle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-

massa olevaan rakenteeseen. 

 

Hankkeen liikenne tukeutuu valtatiehen 16. Suunnittelualueelle 

kohdistuva liikenne on suunniteltu alustavasti toteutettavaksi 

Vaasantieltä. 

 

Huoltotieverkoston rakentamisessa hyödynnetään mahdollisim-

man paljon alueella jo olevaa tieverkkoa. Hankkeen toteutta-

minen edellyttää kuitenkin myös uusia tieyhteyksien rakenta-

mista ja nykyisten teiden parantamista.  

 

Maankäyttöratkaisuilla ei heikennetä valtakunnallisen liikenne-

järjestelmän toimivuutta tai taloudellisuutta. 

 

Hankkeella ei ole vaikutusta, eikä sillä heikennetä kansainväli-

sesti tai valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyh-

teyksien jatkuvuutta tai kehittämistä. 

 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Tavoite  Toteutuminen 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden 

kannalta arvokkaiden alueiden ja ekolo-

gisten yhteyksien säilymistä. 

 

Hankkeessa on osoitettu maankäytön toiminnot siten, etteivät 

ne vaaranna arvokkaiden tai herkkien alueiden monomuotoi-

suuden säilymistä. 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkai-

den kulttuuriympäristöjen ja luonnonpe-

rinnön arvojen turvaamisesta. 

 

Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriperintöihin 

ja luontoarvoihin on arvioitu ja huomioitu suunnittelussa. 

Hankkeella ei ole merkittävää heikentävää vaikutusta alueen 

kulttuuriympäristölle tai rakennusperinnölle. 

 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltu-

vien alueiden riittävyydestä sekä viher-

alueverkoston jatkuvuudesta. 

Vaikutukset virkistyskäyttöön on arvioitu, eikä hankkeella hei-

kennetä laajoja yhtenäisten virkistysalueiden virkistyskäyttö 

mahdollisuuksia. Alueen suureen pinta-alaan verrattuna tuuli- 

ja aurinkovoiman rakentaminen pirstovat kuitenkin metsäta-

lousalueita. 

 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotalou-

delle sekä edistetään luonnonvarojen 

kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan 

maa- ja metsätalouden kannalta merkit-

tävien yhtenäisten viljely- ja metsäaluei-

den sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkei-

nojen kannalta merkittävien alueiden 

säilymisestä. 

 

Kaava-alueen pääkäyttötarkoituksena säilyy edelleen metsäta-

lous. Kaava-alueelle ei osoiteta maataloutta. Tuuli- ja aurinko-

voimaloiden rakennuspaikkojen ja huoltotieyhteyksien pinta-

ala on pieni verrattuna kaava-alueen pinta-alaan. 
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Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

Tavoite Toteutuminen 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuo-

tannon ja sen edellyttämien logististen 

ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat si-

joitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean 

voimalan yksiköihin. 

Hanke edistää valtakunnallisia ja maakunnallisia uusiutuvan 

energiantuotannon ja ilmastotavoitteita. Hankkeessa yhdisty-

vät kahden eri uusiutuvan energiantuotantomuodon sijoittumi-

nen alueelle, jolla fossiilisiin energialähteisiin rinnastettavan 

turpeen tuotanto korvataan. Turvetuotanto on väistyvä maan-

käyttömuoto alueella. 

 

Tuulivoimalat suunnitellaan rakennettavaksi useamman voima-

lan kokonaisuudeksi pääosin vireillä olevan maakuntakaavan 

kaavaluonnoksen tuulivoimaloiden alueelle ja osin alle kahden 

kilometrin etäisyydelle alueesta.  

 

 

Turvataan valtakunnallisen energiahuol-

lon kannalta merkittävien voimajohtojen 

linjaukset ja niiden toteuttamismahdolli-

suudet. Voimajohtolinjauksissa hyödyn-

netään ensisijaisesti olemassa olevia 

johtokäytäviä. 

 

 

Sähkönsiirrossa valtakunnan verkkoon hyödynnetään nykyisiä 

voimajohtokäytäviä niitä laajentaen. Hankkeen toteuttaminen 

edellyttää myös tuulivoimapuiston sisäisen ilmajohdon ja säh-

köaseman/sähköasemien rakentamista.  

 

Hankevastaava on keskustellut liityntävaihtoehdoista Fingrid 

Oyj:n kanssa. 

 

11. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

11.1 Toteuttamisen edellyttämät luvat ja päätökset 

Rakennuskielto 

Kyyjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 4.10.2021 § 145 päättänyt rakennuskieltojen asetta-

misesta kunnan alueelle sijoittuville käynnistetyille tuulivoimayleiskaava-alueille. Maan-käyttö- ja 

rakennuslain MRL 38 §:n mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen 

keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä 

sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella. 

Rakennusluvat 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa 

Kyyjärven kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennusluvat hakee hankevastaava. Raken-

nusluvan myöntämisen edellytys on, että hankkeen YVA-menettely on päättynyt ja yhteysviran-

omaisen perusteltu päätelmä on saatu, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta (Fintraffic ANS) on 

saatu lausunto lentoturvallisuuden varmistamiseksi ja Puolustusvoimilta on saatu lausunto tutka-

vaikutusten varmistamiseksi ja kaava on lainvoimainen. Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 77a §:n 

mukaisen tuulivoimakaavan perusteella voidaan rakennusluvat myöntää suoraan. 

 

Lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 64 §:n mukaisesti rakennuslupaa tai toi-

menpidelupaa haettaessa maston tai tuulivoimalan rakentamiseen, lupahakemukseen on liitettävä: 

1) selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan ja naapureihin 

2) selvitys hakijan lähimmistä suunnitelluista muista mastoista/tuulivoimaloista 
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Sähkömarkkinalain mukainen hankelupa ja sähköverkkoon liittyminen 

Tuulivoimapuiston 110 kV:n tai suuremman voimajohdon rakentamiselle tulee hakea Energiaviras-

tolta sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:n mukainen hankelupa. Lisäksi sähköverkkoon liittyminen 

edellyttää liittymissopimuksen tekemistä alueen voimalinjat omistavan Fingrid Oyj:n kanssa. Voi-

majohtojen rakentaminen saattaa edellyttää myös valtioneuvostolta haettavaa lunastuslupaa 

(603/1977). 

Ilmoitus voimalaitoksen rakentamisesta 

Sähköntuottajan tulee sähkömarkkinalain (588/2013) 64 §:n mukaisesti ilmoittaa Energiamarkki-

navirastolle voimalaitoksen rakentamissuunnitelmasta ja käyttöönottamisesta sekä voimalaitoksen 

pitkäaikaisesta tai pysyvästä käytöstä poistamisesta, mikäli voimalaitos on teholtaan vähintään yh-

den megavolttiampeerin (noin megawatin) suuruinen. Valtioneuvoston asetuksella (65/2009) an-

netaan tarkemmat säännökset ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä. 

Liittymissopimus sähköverkkoon 

Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä kantaverkkoa hallinnoivan 

Fingrid Oyj:n tai suunnittelualueen sähköverkkoyhtiön kanssa. 

Fingrid Oyj:ltä pyydettävä risteämälausunto ja ohjeistus 

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erilli-

nen risteämälausunto. Risteämä voi olla myös esimerkiksi tuulivoimala, aurinkovoimala, tie, ali-

kulku, maanmuokkaustoimenpide, rakennelma tai rakennus, joka sijoittuu voimajohdon läheisyy-

teen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi osoitettu kaavassa. Risteämälausun-

nossa esitetään annettua kaavalausuntoa yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökoh-

dat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon. 

 

Suunnittelualueen läpi kulkee Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohto, jonka osalta yhtiö on ohjeistanut 

sekä tuulivoimaloiden että aurinkovoimaloiden sijoittelussa. Fingrid Oyj:n kanta on, että tuulivoi-

malat tulee sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden (maksimikorkeus =napakor-

keus + lavan pituus) määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta mitattuna. Aurin-

kovoimaloiden osalta Fingrid Oyj:n kanta on, että aurinkovoimalat tulee sijoittaa kantaverkon voi-

majohtojen johtoaukeiden ulkopuolelle. Aurinkovoimalan sijoittamisessa on huomioitava tarvitta-

essa voimajohdon rakennusrajoitusalue sekä maadoituspotentiaalista aiheutuva vaarajännitealue. 

Ennen johtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuvan työskentelyn aloittamista Fingrid Oyj:ltä tulee 

pyytää työskentelyohjeet. 

Voimajohtolinjan tutkimuslupa 

Rakennettavalle voimajohdolle tulee voimansiirtoyhtiön hakea Maanmittauslaitokselta lunastuslain 

(603/1977) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa, joka oikeuttaa luvan saajan tutkimaan maastoa ja 

maaperän rakennettavuutta voimajohtoalueelta yksityiskohtaisempaa suunnittelua varten. 

Muut rakentamista koskevat luvat 

Muita rakentamista koskien lupia ovat mm. lupa huoltoteiden rakentamiseen ja liittymälupa (esim. 

liittymän muuttaminen). 

 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää sopimuksia maanomistajien kanssa. Hankekehittäjä on 

tehnyt alueen maanomistajien kanssa maanvuokraussopimuksia ja käy edelleen sopimusneuvotte-

luja osan maanomistajien kanssa. 
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Erikoiskuljetusluvat 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana alueelle tuotavat voimaloiden komponentit tarvitsevat eri-

koiskuljetuksia. Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitut 

mitta- ja/tai massarajat. Erikoiskuljetukset edellyttävät erikoiskuljetusluvan hakemista Pirkanmaan 

ELY-keskuksesta. 

 

Erikoiskuljetusluvan lisäksi kuljetusyritys tarvitsee suostumuksen alueelliselta ELY-keskukselta, mi-

käli se joutuu kajoamaan tierakenteisiin eli esim. purkamaan portaalitauluja kuljetusten tieltä. Vas-

taavasti kuljetusyritys tarvitsee luvan verkko- tai puhelinyhtiöltä, mikäli ilmajohtoja on nostettava 

tai purettava korkeiden kuljetusten alta. 

Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain mukaisen (527/2014) ympäristöluvan tarpeesta päättää kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen. Tuulivoimaloiden rakentaminen voi tapauskohtaisesti vaatia ympäristönsuo-

jelulain mukaisen ympäristöluvan, jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuh-

delaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia vaikutuksia voi-

vat olla lähinnä aiheutuva melu ja lapojen pyörimisestä aiheutuva varjon muodostuminen (vilkku-

minen) (YSL 28§, NaapL 17§). Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset eivät siten aiheuta ympäris-

töluvanvaraisuutta. Aurinkovoima-alueen rakentaminen ei vaadi ympäristölupaa. 

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa 

Luonnonsuojelulain (1096/1996, LSL) 37 ja 38 §:n mukaisesti Suomessa luonnonvaraisesti esiinty-

vät nisäkkäät ja linnut ovat rauhoitettuja, lukuun ottamatta metsästyslain (615/1993) 5 §:ssä tar-

koitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä, sekä taloudellisesti hyödynnettäviä kalalajeja. 

Luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997) on myös säädetty erityisesti suojeltaviksi lajeiksi uhanalai-

sia eliölajeja, joiden häviämisuhka on ilmeinen. Näiden erityisesti suojeltavien lajien säilymiselle 

tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä LSL 47 §:n nojalla. Vastaa-

vasti nk. direktiivilajeihin, eli luontodirektiivin (1992/43/ETY) liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläin-

lajeihin, kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 

kielletty 49 § nojalla. Lajien lisäksi tulee ottaa huomioon 29 §:ssä mainitut luontotyypit, jotka ovat 

suojeltuja LSL:n nojalla. ELY-keskus voi yksittäistapauksissa myöntää luvan poiketa säännöksistä. 

Natura-arviointi 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoima-alueen läheisyydessä on useampia Natura 2000 -verkoston 

kohteita. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat Natura 2000 -verkoston kohteet, jotka tulevat 

arvioitaviksi hankkeen yhteydessä, ovat Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi (FI0900043, 

SAC/SPA), Pohjoisneva (FI0800012, SAC) ja Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva (FI0900093, 

SAC/SPA). Lisäksi tehdään tarveharkintatasoinen arviointi kohteelle Peuralammin-neva 

(FI0900031, SAC/SPA). Natura-arviointi tullaan esittämään kaavaehdotusvaiheessa selostuksen 

liitteenä (Liite 11). 

Maa-aineslupa 

Toiminnalle voidaan myös tarvittaessa hakea maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja maa-ainesten ot-

tamista koskevan asetuksen (926/2005) 1 §:n mukaista ottamislupaa, mikäli alue louhitaan ennen 

kuin rakennusluvan vaatimat suunnitelmat ovat valmistuneet. Luvan ainesten ottamiseen myöntää 

kunnan määräämä viranomainen. 

 

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran ja hiekan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla 

varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Lain tavoitteena on ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä 
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tukevalla tavalla. Maa-aineslaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa maa-aines-

ten ottamisesta on säädökset ainesten ottamiseen, ottamishakemuksen, ottamissuunnitelman ja 

ottamisluvan sisältöön sekä ottoalueiden jälkitöihin.  

 

Mikäli maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva hanke edellyttää sekä ympäristölupaa että maa-ai-

neslain mukaista lupaa, haetaan toiminnoille yhteistä lupaa yhdellä ympäristölupahakemuksella 

(YSL muutos 423/2015, 47 §). Luvan käsittelyssä lupaviranomainen arvioi, tarvitseeko toiminta 

myös maa-aineslupaa. 

Lentoestelupa ja lentoestelausunto 

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja – turvallisuu-

teen tulee selvittää. Ilmailulain (864/2014) 158 §:n lentoesteisiin kohdistuvien säädösten mukaan 

lentoestelupaa edellytetään tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä 

mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen es-

teiden asettamista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenne- ja viestintävirasto Trafico-

milta. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen koh-

dalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin lupaehtojen mukaisesti. Lupahakemukseen 

on liitettävä Fintrafic Lennonvarmistus Oy:n lausunto lentoesteestä. 

 

Lentoestelupaa varten tulee ensin pyytää lentoestelausuntoa ilmaliikennepalveluiden tarjoajalta 

Fintrafic Lennonvarmistus Oy:ltä. Lentoestelupaa ei tarvitse hakea Traficomilta silloin, jos lentoes-

telausunnossa todetaan, että kyseinen lentoestelausunto riittää selvitykseksi esteen pystyttämi-

selle. Velvoittavat ehdot esteen pystyttämiselle kirjataan lentoestelausuntoon. 

Puolustusvoimien lausunto 

Suunnittelun aikana selvitetään Puolustusvoimilta tuulivoimarakentamisen vaikutukset sotilasilmai-

luun sekä puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn ja muihin joukkojen ja 

alueiden käyttöön vaikuttaviin seikkoihin. Pääesikunta antaa lausunnon tuulivoima-alueiden lopul-

lisesta hyväksyttävyydestä. 

 

Puolustusvoimien Pääesikunta on antanut 22.9.2021 lausunnon Kauniskankaan tuulivoimahank-

keesta. Annettu lausunto koskee 23 tuulivoimalaa, joiden korkeus on 280 m. Puolustus-voimat 

toteaa lausunnossaan, että suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien 

vaikutusalueelle. Ilmavoimien Esikunnan asiantuntijan antaman lausunnon mukaan, kyseisen hank-

keen tuulivoimaloista aiheutuvien tutkavaikutusten arvioidaan olevan kuitenkin niin vähäisiä, ettei 

niistä aiheudu merkittävää haittaa aluevalvonnalle. Lisäksi puolustusvoimien eri organisaatioiden 

laatimien topografisten tarkastelujen perusteella hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia puolus-

tusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin ja sotilasilmailuun. 

11.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaava on toteuttamiskelpoinen sen tultua lainvoimaiseksi. Tuuli- ja aurinkovoima-alueen rakenta-

minen ja tuotannon aloittaminen riippuvat lupamenettelyistä ja hankevastaavan aikataulusta. 

 

11.3 Seuranta 
Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä on esitetty ehdotus 

hankkeen ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi. YVA-selostuksen mukaan selostuksessa arvi-

oitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella laaditaan suunnitelma hankkeen ympäris-

tövaikutusten tarkkailemiseksi. Tarkkailun avulla voidaan havainnoida muun muassa sitä, kuinka 

hyvin ympäristövaikutusten arviointi vastaa todellisuutta. Lisäksi suunnitelman avulla voidaan sel-

vittää sitä, aiheuttavatko rakennustyöt sellaisia ympäristön tilan muutoksia, että niiden estämiseksi 



Ramboll - Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava 

 

  

 

156/159 

on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Vaikutusten seuranta tuottaa myös tärkeää informaatiota 

toteutuneiden tuulivoimahankkeiden mahdollisista ympäristövaikutuksista. 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa 

ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on: 

 

• tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista 

• selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta 

• selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta 

• selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet 

• käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja. 

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee tapauksen mukaan esittää ehdotus hankkeen 

seurantaohjelmaksi. Seuranta kattaa keskeisimmät ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jotka 

ovat nousseet esiin ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisen aikana. Seurannalla saadaan tietoa 

tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan aikaisista vaikutuksista, mikä tuottaa tietoa hankkeen 

riskienhallinnalle, hankkeesta vastaavalle sekä eri sidosryhmille. Lisäksi seuranta tuottaa lisätietoa 

käytettäväksi jatkossa vastaavien tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Seu-

rannan vaiheita ovat: 

 

• ennen rakentamista vallitsevia olosuhteita koskevien tietojen täydentäminen tarvit-

taessa,  

• rakentamisen aikaisten olosuhteiden ja vaikutusten seuranta 

• toiminnan aikaisten olosuhteiden ja vaikutusten seuranta 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa ympäristöluvan tarpeen määrittävät paikalliset 

viranomaiset eli käytännössä Kyyjärven kunta. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tar-

vitaan, jos tuuli- tai aurinkovoimalan toiminnasta saattaa aiheutua lähiasutukselle naapuruussuh-

delaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tarkkailua koskevat velvoitteet määrätään hankkeen 

lupapäätöksen lupaehdoissa ja ympäristöviranomainen hyväksyy virallisen tarkkailuohjelman. 

 

11.3.1 Elinolot ja viihtyvyys 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten seurannaksi tuuli- ja aurinkovoimapuiston 

käyttöönoton jälkeen olisi hyvä tehdä seurantakysely tai haastattelu hankkeen lähiympäristön asuk-

kaille tuuli- ja aurinkovoimapuiston koetuista vaikutuksista ja niiden merkityksistä. Aiheellisten va-

litusten osoittamia ongelmakohtia tulisi mahdollisuuksien mukaan poistaa.  
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13. YHTEYSTIEDOT 

Kaavoitustyötä ohjaa Kyyjärven kunta ja kaava toimii Ramboll Finland Oy. Tuulivoimahankevas-

taava on WestWind Oy.  Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Kyyjärven kunnan aluearkkiteh-

tipalveluilta tai Rambollin yhteyshenkilöiltä. Lisäksi tietoa kaavoituksesta on saatavissa myös kun-

nan internetosoitteesta http://kyyjarvi.fi  

 

Kunta:  Kyyjärven kunta 

Postiosoite:  Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi 

Yhteyshenkilöt: Tekninen Johtaja Marjukka Latva-Laturi, puh. 044 459 7102 

  sähköposti: etunimi.sukunimi@kyyjarvi.fi  

   

Aluearkkitehtipalvelut (Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski ja 

Kinnula) 

Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, puh. 044 4598 405 

  sähköposti: etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi 

 
Kaavoitusta ohjaava Keski-Suomen ELY-keskus  

viranomainen  

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Postiosoite:   PL 250, 40101 Jyväskylä  

Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Ulla Nissinen, puh. 029 5024 700 

  sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

Kaavakonsultti: Ramboll Finland Oy 

Postiosoite:  Niemenkatu 73, 15140 Lahti 

Yhteyshenkilö: Kaavan projektipäällikkö Pirjo Pellikka, puh. 040 532 2380 

sähköposti: etunimi.sukunimi@ramboll.fi  

YVA-projektipäällikkö Pia Kautonen, puh. 040 587 8396 

  sähköposti: pia.kautonen@ramboll.fi 

 

Hankkeesta vastaava:  WestWind Oy 

Postiosoite:  Soinintie 2008, 43500 Karstula 

Yhteyshenkilö:  Pekka Purola, puh. 040 018 1812 

  sähköposti: pekka.purola@ppwerst.fi 
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