
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YVA-ohjelma 

Kauhajoen ja Kurikan Harjannevan tuulivoimapuisto 

 



 

 

  

 

2/92 

 

 

 

 

 

Projekti: Harjannevan tuulivoimahanke, YVA-menettely 

Työnumero: 23702883  

Asiakas: Ilmatar Kauhajoki Oy  

Päiväys: 7.2.2022 

Tekijä: Tarja Ojala 



 

 

 

Sweco | YVA-ohjelma 

Työnumero: 23702883 

Päiväys: 7.2.2022 Versio:   

Dokumenttiviite: 

p:\fitku04\we\23702883_ilmatar_kauhajoki_harjanneva_yva_oyk\000\c_suunnitelmat\ohjelmavaihe\23702883_ilm

atar_harjanneva_yva_ohjelma_20220210.docx  

  

3/92 

Yhteystiedot ....................................................................................................................................................... 5 

Tiivistelmä .......................................................................................................................................................... 6 

1 Hankkeen kuvaus .................................................................................................................................... 9 

1.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet .................................................................................................................. 9 
1.2 Hankkeesta vastaava ............................................................................................................................ 10 
1.3 Hankkeen sijaintipaikka ja maankäyttötarve ......................................................................................... 10 
1.4 Hankkeen aikataulu ............................................................................................................................... 11 
1.5 Hankevaihtoehdot.................................................................................................................................. 12 
1.6 Hankkeen tekninen kuvaus ................................................................................................................... 15 

1.6.1 Tuulivoimapuiston rakenteet .............................................................................................................. 15 
1.6.2 Tuotanto ............................................................................................................................................. 17 
1.6.3 Sähköverkkoon liittyminen .................................................................................................................. 17 
1.6.4 Liikenne .............................................................................................................................................. 18 
1.6.5 Jätteet ................................................................................................................................................. 18 
1.6.6 Maankäyttö ja rakentaminen .............................................................................................................. 19 

1.7 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin ..................................................................................... 19 
1.8 Hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat ........................................................................................ 19 

2 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn periaatteet ........................................................................... 21 

2.1 Lainsäädäntö ......................................................................................................................................... 21 
2.2 Arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ............................................................................................................. 21 
2.3 Arviointiselostus (YVA-selostus) ........................................................................................................... 22 
2.4 Osapuolet .............................................................................................................................................. 23 
2.5 Vuorovaikutus ja viestintä ...................................................................................................................... 24 
2.6 YVA-menettelyn kulku ........................................................................................................................... 26 

3 Ympäristön nykytilan kuvaus ................................................................................................................. 27 

3.1 Hankealueen yleiskuvaus ...................................................................................................................... 27 

3.1.1 Asutus ................................................................................................................................................. 27 
3.1.2 Elinkeinot ja virkistyskäyttö ................................................................................................................. 30 
3.1.3 Liikenne .............................................................................................................................................. 31 

3.2 Maankäyttö ja kaavoitus ........................................................................................................................ 32 
3.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet .............................................................................................. 32 
3.4 Maakuntakaava ..................................................................................................................................... 34 

3.4.1 Yleis- ja asemakaavakaava ................................................................................................................ 37 
3.4.2 Vaikutusalueen tuulivoimahankkeet ................................................................................................... 37 

3.5 Maisema ja kulttuuriympäristö ............................................................................................................... 38 

3.5.1 Maisemamaakuntajako ...................................................................................................................... 39 
3.5.2 Maisemapiirteet .................................................................................................................................. 40 
3.5.3 Maisemakuva ..................................................................................................................................... 41 
3.5.4 Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueet ja -kohteet ................................................. 42 

3.6 Luonnonympäristö ................................................................................................................................. 47 

3.6.1 Kasvillisuus ja luontotyypit .................................................................................................................. 47 
3.6.2 Linnusto .............................................................................................................................................. 51 
3.6.3 Lepakot ............................................................................................................................................... 55 
3.6.4 Metsäpeura......................................................................................................................................... 55 
3.6.5 Suurpedot ........................................................................................................................................... 57 
3.6.6 Luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja muut 

luonnonympäristön arvoalueet ........................................................................................................... 58 
3.6.7 Pohjavedet.......................................................................................................................................... 60 

Sisältö 



 

 

 

Sweco | YVA-ohjelma 

Työnumero: 23702883 

Päiväys: 7.2.2022 Versio:   

Dokumenttiviite: 

p:\fitku04\we\23702883_ilmatar_kauhajoki_harjanneva_yva_oyk\000\c_suunnitelmat\ohjelmavaihe\23702883_ilm

atar_harjanneva_yva_ohjelma_20220210.docx  

  

4/92 

3.6.8 Pintavedet........................................................................................................................................... 61 
3.6.9 Maa- ja kallioperä ............................................................................................................................... 64 
3.6.10 Ilmasto ................................................................................................................................................ 66 

4 Ympäristövaikutusten arviointi ............................................................................................................... 67 

4.1 Arvioinnin lähtökohta ............................................................................................................................. 67 
4.2 Tunnistetut todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ............................................................. 70 
4.3 Tarkasteltava alue ................................................................................................................................. 72 
4.4 Rakentamisen ja purkamisen aikaiset vaikutukset ................................................................................ 73 
4.5 Yhteisvaikutukset................................................................................................................................... 74 
4.6 Vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen ....................................... 74 

4.6.1 Sosiaaliset vaikutukset ....................................................................................................................... 74 
4.6.2 Meluvaikutukset .................................................................................................................................. 75 
4.6.3 Varjostusvaikutukset .......................................................................................................................... 76 
4.6.4 Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset ........................................................................................ 76 
4.6.5 Terveysvaikutukset ............................................................................................................................. 78 
4.6.6 Turvallisuusvaikutukset ...................................................................................................................... 78 
4.6.7 Liikennevaikutukset ............................................................................................................................ 78 
4.6.8 Vaikutukset viestintäverkkoihin .......................................................................................................... 79 
4.6.9 Virkistyskäyttövaikutukset .................................................................................................................. 79 
4.6.10 Työllisyysvaikutukset .......................................................................................................................... 79 
4.6.11 Vaikutukset aineelliseen omaisuuteen ............................................................................................... 79 

4.7 Luonnonympäristövaikutukset ............................................................................................................... 79 

4.7.1 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ................................................................................. 80 
4.7.2 Linnustovaikutukset ............................................................................................................................ 80 
4.7.3 Vaikutukset lepakoihin ........................................................................................................................ 83 
4.7.4 Vaikutukset Natura-alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin .................................................................... 83 
4.7.5 Vaikutukset muuhun eläimistöön ....................................................................................................... 83 
4.7.6 Vaikutukset pohjavesiin ...................................................................................................................... 84 
4.7.7 Vaikutukset pintavesiin ....................................................................................................................... 84 
4.7.8 Vaikutukset maa- ja kallioperään ....................................................................................................... 85 
4.7.9 Vaikutukset ilmastoon ........................................................................................................................ 85 
4.7.10 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen .................................................................................... 86 
4.7.11 Muut luontovaikutukset ....................................................................................................................... 86 

4.8 Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen ....................................................................... 86 
4.9 Muut erityiset vaikutukset ...................................................................................................................... 87 
4.10 Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot ............................................................................................ 87 
4.11 Epävarmuustekijät ................................................................................................................................. 87 
4.12 Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuus .................................................................................... 88 
4.13 Toiminnan vaikutusten seuranta ........................................................................................................... 88 

5 Lähteet ................................................................................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sweco | YVA-ohjelma 

Työnumero: 23702883 

Päiväys: 7.2.2022 Click or tap here to enter text.    5/92 

Yhteystiedot 
Hankevastaava 

Ilmatar Kauhajoki Oy 

Unioninkatu 30  

00100 Helsinki 

https://ilmatar.fi/projekti/harjanneva/ 

Hankekehityspäällikkö 

Timo Laitinen 

040 550 5500 

timo.laitinen@ilmatar.fi 

 

YVA-yhteysviranomainen     

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 

Ylitarkastaja  

Elina Venetjoki     

Puh. 295 016 403   

elina.venetjoki@ely-keskus.fi      

 

YVA-konsultti  

Sweco Infra & Rail Oy 

Rautatienkatu 33 

90100 Oulu 

Kaavoitus    YVA-menettely 

Arkkitehti    Projektipäällikkö  

Iikka Ranta    Tarja Ojala 

Puh. 040 763 1061   Puh. 040 6739 637 

iikka.ranta@sweco.fi   tarja.ojala@sweco.fi  

  

 

https://ilmatar.fi/projekti/harjanneva/
mailto:timo.laitinen@ilmatar.fi


 

 

 

Sweco | YVA-ohjelma 

Työnumero: 23702883 

Päiväys: 7.2.2022 Click or tap here to enter text.    6/92 

 

 

Hankekuvaus ja -vaihtoehdot  

Hankkeessa Ilmatar Kauhajoki Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle Kauhajoen 

ja Kurikan kaupunkien eteläosaan Nummijärven ja Ikkeläjärven väliselle alueelle. Hankealueelta 

on etäisyyttä Kurikan ja Kauhajoen keskustoihin yli 20 km. Hankealue on yksityisten maanomis-

tajien omistuksessa, ja valtaosa hankealueen maa-alueesta on vuokrattu hankeyhtiölle tuulivoi-

mapuiston kehittämistä, rakentamista ja käyttöä varten. Hankealueelle suunnitellaan enintään 13 

tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 7–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija enintään 250 

metriä ja kokonaiskorkeus enintään 350 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 2 500 ha. 

YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):  

• VE0: Hanketta ei toteuteta  

• VE1: Toteutetaan enintään 13 voimalan hanke 

• VE2: Toteutetaan enintään 10 voimalan hanke  

Lähimmät liityttävissä olevan voimajohdot ovat Fingridin 110 kV voimajohto idässä ja Fingridin 

400 kV voimajohto luoteessa. Luoteisen vaihtoehdon osalta tarkastelleen sekä ilmajohto- että 

kaapelivaihtoehtoa (SVE 1 ja SVE 2), itäisen vaihtoehdon osalta ilmajohtovaihtoehtoa (SVE 3). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely  

YVA-lain (252/2017) liitteessä 1 on lueteltu hankkeet, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten ar-

viointimenettelyä. Hankeluettelon kohdan 7 e) mukaan hanke edellyttää YVA-lain mukaisen arvi-

ointimenettelyn soveltamista, koska yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään kymmenen tai 

kokonaisteho vähintään 45 megawattia. YVA-menettelyssä arvioidaan toiminnasta aiheutuvat 

ympäristövaikutukset sekä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia 

suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan se tuottaa tietoa 

päätöksenteon perustaksi. 

Yhtä aikaa YVA-menettelyn kanssa on käynnistetty tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen Kauha-

joen kaupungin alueelle. YVA- ja kaavamenettelyjen kuuleminen ja vuorovaikutustilaisuudet ovat 

yhteiset. Yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sopii Kauhajoen ja Kuri-

kan kaupunkien kanssa siitä, missä alueen sanomalehdissä YVA-menettelyn vireille tulosta kuu-

lutetaan. Lisäksi YVA-ohjelman on nähtävillä ELY-keskuksen sivuilla. 

Vuorovaikutus  

Eri sidosryhmien välinen vuorovaikutus ja kansalaisten osallistuminen ovat keskeinen osa hank-

keen YVA-menettelyä. YVA-menettelyn ohjelma- ja selostusvaiheissa järjestetään vuorovaiku-

tustilaisuudet, joissa asukkailla ja muilla kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus ilmaista mieli-

piteensä hankesuunnitelmista ja hankkeen ympäristövaikutusten selvittämisestä. 

Suunnitteluun voi osallistua seuraavilla tavoilla:  

▪ Mielipiteen / muistutuksen esittämisellä edellä kuvatuissa vaiheissa 

▪ Yleisötilaisuuksissa, jotka järjestetään erikseen Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien asuk-

kaille 

▪ Vastaamalla hankkeesta YVA-selostusvaiheessa järjestettävään asukaskyselyyn (netti-

kysely) 

Tiivistelmä 
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▪ Ottamalla suoraan yhteyttä hankkeesta vastaavaan, joka tiedottaa hankkeen etenemi-

sestä myös osoitteessa https://ilmatar.fi/projekti/harjanneva/ 

Ympäristön nykytilan kuvaus  

Hankealueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavat, lisäksi hankkeen itäinen voima-

johto sijoittuu osittain Parkanon kaupungin alueelle, joka kuuluu Pirkanmaan maakuntaan ja jolla 

on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Etelä-Pohjanmaalla ovat voimassa Etelä-Poh-

janmaan kokonaismaakuntakaava, joka on vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005; Vaihe-

maakuntakaava I (tuulivoima), joka on vahvistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016; Vaihe-

maakuntakaava II (kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot), joka on tullut voimaan 11.8.2016; Vai-

hemaakuntakaavan II muutos (kauppa ja keskustatoiminnot), joka on tullut voimaan 21.4.2020; 

Vaihemaakuntakaava III (turvetuotanto, suoluonnon suojelu, puolustusvoimien alueet, bioener-

gialaitokset ja energiapuun terminaalit), joka on kuulutettu voimaan 23.8.2021. Pirkanmaan voi-

massa oleva maakuntakaava on niin sanottu kokonaiskaava, joka kattaa koko silloisen Pirkan-

maan alueen ja käsittelee kaikki maankäytön osa-alueet. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 hy-

väksyttiin vuonna 2017 ja vahvistettiin Korkeimman hallinto-oikeuden toimesta vuonna 2019. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa, jolle varsinainen hankealue sijoittuu, ei ole osoitettu Har-

jannevan alueelle varausta tuulivoimatuotannolle. Harjannevan alue on kuitenkin valittu jatkotar-

kasteluun vuonna 2021 valmistuneessa kolmen Pohjanmaan maakunnan tuulivoimaselvityk-

sessä. 

Hankealue sijoittuu voimakkaasti ojitetulle alueelle, missä soiden väliin jää karuja mäntyä kasva-

via kivennäismaakankaita. Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia, ja 2 km etäisyys-

vyöhykkeen sisään jää ainoastaan yksi lomarakennus, jonka käyttötarkoitus tullaan selvittämään 

YVA-selostusvaiheessa. Hankealueen pohjois- ja itäosaan sijoittuu turvetuotantoalueita ja han-

kealueen länsipuolelle luvitettu maa-ainestenottoalue. Liikennöinnin hankealueelle on suunniteltu 

tapahtuvan Harjakankaantien kautta. Hankealueella harjoitetaan alkutuotantoa (lähinnä metsäta-

loutta ja turvetuotantoa). Hankealueen virkistyskäyttö koostuu normaalista metsäalueen käytöstä 

sekä metsästyksestä. Hankealueelle sijoittuu moottorikelkkaura. 

Ympäristövaikutusten kannalta herkät alueet on selvitetty noin kymmenen kilometrin etäisyydeltä 

hankealueesta. Hankealue rajautuu eteläreunaltaan Mustasaarennevan Natura-alueeseen, joka 

on suojeltu luontodirektiivin mukaisen alueena. Mustasaarennevan Natura-alueeseen kuuluu 

kaksi pientä aluetta, joista toinen sijoittuu hankealueen itäosaan ja toinen pohjoisosaan. Hanke-

alueen länsipuolella alle kilometrin etäisyydellä on Koihnannevan Natura-alue, jonka suojelupe-

rusteena ovat sekä luonto- että lintudirektiivi. Hankealueen läheisyydessä ei ole kansainvälisesti 

tai Suomen arvokkaita lintualueita (IBA, FINIBA). Lähin maakunnallisesti arvokas lintualue 

(MAALI) on hankealueen länsipuolella 8 km etäisyydellä sijaitseva Ylimysjärvi. Liityntävoimajoh-

don maakaapelivaihtoehdon läheisyyteen sijoittuu yksityinen suojelualue Hakoneva. Hankealu-

een sisään sijoittuu yksi uhanalaisen ja yksi silmälläpidettävän eliölajin esiintymä. Hankealue si-

joittuu susireviirin alueelle.  

Hankealueelle sijoittuu pienialainen vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, Rytineva. Lisäksi 

voimajohtovaihtoehtojen alueille sijoittuu pohjavesialueita. Hankealue sijoittuu Kyrönjoen (42) 

päävesistöön. 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 

arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä tai maisemaa edustavia alueita tai kohteita. Etäisyyttä 

valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin Hämes-Havusen umpipi-

haan Kauhajoella ja Jalasjärven kirkkoympäristöön Jalasjärvellä on molempiin noin 15 km. Han-

kealueen länsipuolella noin 13 km etäisyydellä on valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-aluei-

siin kuuluva Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema-alue. Kurikassa sijaitsevalle valtakunnallisesti 

arvokkaalle maisema-alueelle Luopajärven viljelylakeus matkaa hankealueelta on noin 21 km.  

Etäisyyttä Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema-alueeseen on sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista 
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hankealueen luoteiselta voimajohtoreitiltä SVE 1 lyhimmillään 7,4 km, hankealueen luoteiselta 

voimajohtoreitiltä maakaapelilla SVE 2 11,2 km ja itäiseltä voimajohtoreitiltä SVE 3 noin 20 km. 

Ympäristövaikutusten arviointi  

Hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään YVA-selostusvaiheessa. Hankkeen kannalta keskei-

siä arvioitavia ympäristövaikutuksia ovat mm. seuraavat: Vaikutukset maisemaan, eliölajeihin (lin-

nusto, susi, mahdollisesti metsäpeura), pohjaveteen, Natura 2000 verkostoon ja muihin luonnon-

suojelualueisiin/kohteisiin, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen (virkistys, melu, välke), ilmastoon 

(positiivinen) ja luonnonvarojen hyödyntämiseen (positiivinen). 

Ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan mm. seuraaviin tietoihin ja selvityksiin: asukas-

kysely, haastattelut, vuorovaikutustilaisuudet, meluselvitys, välkeselvitys, kasvillisuus- ja luonto-

tyyppiselvitys, pesimälinnustoselvitys, muuttolintuselvitykset, kanalintujen soidinpaikkaselvitys, 

pöllöselvitys, petolintutarkkailu, tietokantatiedot petolintujen tunnetuista pesäpaikoista ja muusta 

uhanalaisesta lajistosta, lepakkoselvitys, viitasammakkoselvitys, havainnekuvat ja näkyvyysana-

lyysit sekä arkeologinen selvitys. Jo tehtyjen ja vielä tehtävien selvitysten perusteella suoritetaan 

asiantuntija-arvio eri ympäristövaikutuksista ja niiden merkittävyydestä.  Arvioinnissa tullaan kes-

kittymään erityisesti toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, mutta myös rakentamisen aikaiset ja toimin-

nan lopettamisen jälkeiset vaikutukset huomioidaan. Toiminnan aikaisia riskejä ja ympäristöon-

nettomuuksien mahdollisuuksia tuodaan esille ja esitetään menetelmiä niihin ennalta varautu-

miseksi. Vaikutuksista Mustasaarennevan ja Koihnannevan Natura-alueeseen laaditaan Natura-

arviointi. Vaikutuksista susiin laaditaan susiselvitys. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään IMPERIA-hankkeen (SYKE 2015) arviointimallia ja työ-

kaluja, joiden avulla voidaan arvioida vaikutusten merkittävyyttä järjestelmällisesti eri osatekijöi-

den perusteella. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutok-

sen suuruudesta. Vaikutusten arviointi kohdennetaan erityisesti niihin vaikutuksiin, jotka ennalta 

arvioiden ovat merkittäviä. Vaikutusten arvioinnissa käytetyt arviointimenetelmät kuvataan ja esi-

tetään ehdotukset toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan mahdollisia haitallisia ympäristövaiku-

tuksia. Lisäksi esitetään alustava ympäristövaikutusten seurantaohjelma sekä kuvataan hank-

keen suhde maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyt-

töä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.  

Olemassa olevia lähtötietoja täydennetään eri tietolähteistä. Melu- ja välkevaikutukset mallinne-

taan matemaattisesti. Maisemavaikutuksia arvioidaan havainnekuvien ja näkyvyysanalyysien pe-

rusteella. Luontovaikutuksia arvioidaan luontoselvitysten pohjalta. Vesistö- ja liikennevaikutukset 

arvioidaan laadullisesti ja kuvataan sanallisesti. Selvitysten perusteella tehdään asiantuntija-arvio 

eri ympäristövaikutuksista ja yhteisvaikutuksista sekä niiden merkittävyydestä. Lisäksi arvioidaan 

toiminnan riskejä ja esitetään toimenpiteitä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.  

Aikataulu  

YVA-menettelyn ja hankkeen alustava aikataulu on seuraava: YVA-ohjelma on nähtävillä helmi-

maaliskuussa 2022. Joulukuussa 2022 valmistuva YVA-selostus ovat nähtävillä alkuvuodesta 

2023. Sekä YVA-ohjelma- että selostusvaiheessa pidetään vuorovaikutustilaisuudet erikseen 

kummassakin kaupungissa. YVA-menettely päättyy arviolta keväällä 2023, jolloin Etelä-Pohjan-

maan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. Tuuli-

voimaloiden rakentaminen edellyttää rakennuslupia, jonka jälkeen voidaan aloittaa noin vuoden 

kestävä rakentamisvaihe.  
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1.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta on Suomessa yli 40 prosenttia. 

Vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tavoitteena on lisätä 

uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 pro-

senttiin 2020-luvulla. Tuulivoimaloilla tuotetaan uusiutuvaa energiaa, ja tuulivoimahankkeiden 

kasvihuonekaasutase on voimakkaasti negatiivinen, eli hanke vähentää toteutuessaan Suomen 

kasvihuonekaasupäästöjä. Korvaamalla nykyistä sähköntuotantoa tuulivoimalla voidaan samalla 

vähentää riippuvuutta fossiilista polttoaineista.   

Ilmastonmuutos on yksi suurista globaaleista ympäristöongelmista. Ihminen on toiminnallaan voi-

mistanut luontaista kasvihuoneilmiötä ja nopeuttanut maapallon lämpenemistä. Maapallon läm-

pötilan on eri skenaarioiden mukaan ennustettu nousevan tällä vuosisadalla 1,4–5,8 astetta. Läm-

pötilan nousu ei jakaudu tasaisesti, vaan skenaarioiden mukaan lämpötila nousee voimakkaam-

min pohjoisen pallonpuoliskon korkeilla leveysasteilla. Lisäksi ilmastonmuutos mm. sulattaa jää-

tiköitä ja mannerjäitä, nostaa merenpintaa, lisää tai voimistaa äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten tul-

via ja kuivuuskausia, vaikuttaa satoihin sekä vähentää luonnon monimuotoisuutta.  

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat ympäristöön, talouteen, ihmisten terveyteen ja sosiaali-

siin olosuhteisiin. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ei ole enää mahdollista, mutta ilmastonmuu-

tosta on mahdollista hidastaa. Mikäli hillintätoimiin ryhdytään tehokkaasti, eivät muutoksista ai-

heutuvat vahingot ehdi kasvaa ylitsepääsemättömiksi, ja sopeuttamistoimet ovat helpommin ja 

taloudellisemmin toteutettavissa.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin ole-

van energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu) eli ns. RED II annettiin 11.12.2018 ja se 

oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 30.6.2021. RED II:ssa säädetään si-

tovasta unionin yleistavoitteesta, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 

osuus on vähintään 32 prosenttia unionin energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030. Jä-

senvaltioiden on asetettava kansalliset panoksensa unionin yleistavoitteen saavuttamiseksi 

osana jäsenvaltioiden yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia hallintomalliase-

tuksessa (EU) 2018/1999 vahvistetun hallintoprosessin mukaisesti. Suomi on ilmoittanut tavoit-

televansa vähintään 51 %:n uusiutuvan energian osuutta vuoteen 2030 mennessä (Työ- ja elin-

keinoministeriö, 2020). 

Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli yhteensä 962 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa. Uusia voi-

maloita rakennettiin vuoden aikana 141 kappaletta (671 MW) ympäri Suomea. Suomen tuulivoi-

makapasiteetti oli vuoden 2021 lopussa 3 257 megawattia (MW), jolla tuotettiin 8,061 TWh säh-

köä. Tuulivoimatuotannolla katettiin noin yhdeksän prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta ja 12 

prosenttia sähköntuotannosta (Suomen tuulivoimayhdistys 2022).  

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta -hanke on käynnistynyt loppukesästä 2021 ja 

tiekartta valmistuu keväällä 2022. Etelä-Pohjanmaan Energia- ja ilmastostrategia on laadittu vuo-

sille 2014-2020. KESTÄVÄT on Kurikan sekä neljän muun eteläpohjalaisen kunnan muodostama 

yhteenliittymä, joka on laatinut vuoteen 2030 yltävän ilmastostrategian. Sen mukaan kuntien ta-

voitteena on lisätä uusiutuvan energian määrää. Kurikan kunta sekä Kauhajoen Lämpöhuolto Oy 

ovat myös liittyneet energiatehokkuussopimukseen.  

1 Hankkeen kuvaus 
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Harjannevan tuulivoimahanke tukee maakunnan ja kuntien ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 

hanke sijoittuu alueelle, joka vuonna 2022 valmistuneessa selvityksessä on todettu tuulivoima-

tuotantoon soveltuvaksi. Hankkeen tavoitteena on rakentaa enintään 13 voimalan tuulivoima-

puisto, joka tuottaa uusiutuvaa sähköenergiaa kotitalouksien ja teollisuuden tarpeisiin.  

1.2 Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana toimii Ilmatar Kauhajoki Oy. Ilmatar Kauhajoki Oy on Kauhajoen kaupun-

kiin rekisteröity yritys, joka on Ilmatar Energy Oy:n (”Ilmatar”) täysin omistama tytäryhtiö. Ilmatar 

on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa ja käyttää tuulivoimakohteita Suomessa ta-

voitteenaan muuttaa suomalaista energiantuotannon rakennetta ympäristöystävällisempään 

suuntaan. Ilmatar tulee seuraavien vuosien aikana rakentamaan noin 1 000 MW uutta tuulivoi-

matuotantokapasiteettia Suomeen. Tuottamansa sähkön Ilmatar toimittaa yritys- ja kuluttaja-asi-

akkailleen. 

1.3 Hankkeen sijaintipaikka ja maankäyttötarve  

Hankkeessa suunnitellaan tuulivoimapuiston perustamista Harjannevan alueelle, joka sijaitsee 

Etelä-Pohjanmaan maakunnassa Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien alueella. Matkaa hankealu-

een rajalta sekä Kauhajoen että Kurikan keskustaan on yli 20 km. Hankkeen vaihtoehtoisista 

voimajohtoyhteyksistä yksi sijoittuu osittain Parkanon kaupungin ja siten myös Pirkanmaan maa-

kunnan alueelle. Kuvassa 1 on esitetty hankkeen sijainti Etelä-Pohjanmaalla sekä Kauhajoella ja 

Kurikassa. Tuulivoimapuiston alustavat voimalasijoittelut on esitetty kuvissa 2 ja 3 sekä voima-

johtolinjausten vaihtoehdot kuvassa 4. 

Tuulivoimapuiston hankealueen pinta-ala on noin 2500 hehtaaria. Osayleiskaava-alueen rajaus 

tarkentuu YVA-menettelyn yhteydessä laadittavan meluselvityksen tulosten perusteella. Tuulivoi-

mapuisto on tarkoitus liittää sähköverkkoon joko 110 kV ilmajohdolla tai maakaapeliyhteydellä 

(110 kV tai keskijännite). 
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Kuva 1. Hankkeen sijainti Kauhajoella ja Kurikassa sekä Pirkanmaahan kuuluvassa Parkanossa. 

1.4 Hankkeen aikataulu 

YVA-ohjelma valmistui helmikuussa 2022. Nähtävilläoloaikana YVA-ohjelmasta voi jättää kirjalli-

sen mielipiteen yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskukselle (ELY). Samanaikaisesti ELY-keskus pyytää YVA-ohjelmasta myös lausuntoja eri 

viranomaisilta. Yhteysviranomainen antaa YVA-ohjelmasta lausuntonsa huhtikuussa 2022. Lau-

sunnossa esitetyt täydennystarpeet otetaan huomion YVA-selostuksen laadinnassa. YVA-ohjel-

mavaiheessa järjestetään yleisötilaisuus kuten selostusvaiheessakin. 

YVA-selostuksen laatiminen aloitetaan YVA-ohjelman valmistuttua ja sen arvioidaan valmistuvan 

joulukuussa 2022. Tammikuussa 2023 järjestetään vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään YVA-
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menettelyn tulokset ja niistä keskustellaan osallistujien kanssa. Nähtävilläoloaikana YVA-selos-

tuksesta voi jättää kirjallisen mielipiteen yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselle. ELY-keskus pyytää YVA-selostuksesta myös lausuntoja eri viranomaistahoilta. Yh-

teysviranomainen antaa selostuksesta perustellun päätelmän arviolta huhtikuussa 2023, joka tu-

lee ottaa huomioon hankkeen seuraavissa vaiheissa.   

Yhtä aikaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa hankkeelle laaditaan osayleiskaa-

vaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu samoihin aikoihin YVA-ohjelman kanssa, kaa-

valuonnos YVA-selostuksen kanssa, ja kaavaehdotus asetetaan nähtäville YVA-menettelyn päät-

tymisen jälkeen toukokuussa 2023. Osayleiskaava laaditaan Kauhajoen kaupungin alueelle yh-

dessä YVA-menettelyn kanssa. Osayleiskaavan laatimisesta Kurikan kaupungin alueelle pääte-

tään myöhemmin. Kun osayleiskaava on lainvoimainen ja oikeusvaikutteinen, sen perusteella 

voidaan hakea rakennusluvat. Tämän jälkeen alkaa rakentamisvaihe, joka kestää noin vuoden. 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty YVA- ja osayleiskaavamenettelyjen aikatauluar-

vio. 

 

Taulukko 1. YVA- ja osayleiskaavamenettelyn aikatauluarvio. 

 

1.5 Hankevaihtoehdot 

Harjannevan tuulivoimapuiston voimalasijoittelu perustuu mm. alueen maanomistajien kanssa 

laadittuihin maanvuokraussopimuksiin, tuulivoimalaitosten keskinäiseen tilantarpeeseen sekä lä-

hiympäristön asuin- ja lomarakennusten ja Mustasaarennevan Natura-alueen sijoittumiseen 

(SAC, FI0800010). Loma/asuinrakennusten ja tuulivoimalaitosten välinen etäisyys on pääsään-

töisesti vähintään kaksi kilometriä, ja hankealueen rajaus on laadittu siten, että jokaiselta voima-

laitokselta on etäisyyttä hankealueen rajaan vähintään 750 metriä lukuun ottamatta 

Vuosi

Kuukausi 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Projektikokoukset

YVA

Arviointiohjelma

  Ennakkoneuvottelu 

  Seurantaryhmän kokous

  Ohjelman laatiminen

  Ohjelma nähtävillä 

  Vuorovaikutustilaisuus

  Yhteysviranomaisen lausunto

Arviointiselostus

  Viranomaiskokous (optio)

  Seurantaryhmän kokous

  Selostuksen laatiminen

  Selostus nähtävillä

  Vuorovaikutustilaisuus

  Perusteltu päätelmä

OSAYLEISKAAVA

OAS

  Laatiminen

  Nähtävillä

  Viranomaisneuvottelu

  Vuorovaikutustilaisuus

Kaavaluonnos

  Laatiminen

  Nähtävillä

  Viranomaisneuvottelu

  Vuorovaikutustilaisuus

Kaavaehdotus

  Laatiminen

  Nähtävillä

  Viranomaisneuvottelu (optio)

  Kaavan hyväksyminen
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Mustasaarennevan Natura-aluetta, johon hankealue eteläreunaltaan rajautuu ja jonka kaksi 

pientä osa-aluetta jäävät hankealueen sisään. Kauhajoen kaupungin puolelle on sijoitettavissa 

10 voimalaitosta ja Kurikan kaupungin puolelle 3 voimalaitosta.  

Alustavat hankevaihtoehdot 

• Vaihtoehdossa VE1 Harjannevan alueelle rakennetaan enintään 13 voimalan tuulivoima-

puisto. Voimaloita sijoittuu sekä Kauhajoen (10 kpl) että Kurikan (3 kpl) kaupunkien alu-

eelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 7–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija on 

enintään 250 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä.  

• Vaihtoehdossa VE2 Harjannevan alueelle rakennetaan enintään 10 voimalan tuulivoima-

puisto. Voimalat sijoittuvat Kauhajoen kaupungin alueelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho 

on noin 7–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 250 metriä ja kokonais-

korkeus on enintään 350 metriä. 

• Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, vertailuvaihtoehto. 

 
Kuva 2. Alustava voimalasijoittelu vaihtoehdossa VE1. Kuvassa on myös esitetty tuulivoimasel-

vityksessä (FCG 2021) jatkotarkasteluun valitun alueen rajaus. 
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Tuulivoimalaitokset on tarkoitus yhdistää sähköverkkoon joko 110 kV ilmajohdolla tai maakaape-

leilla (110 kV tai keskijännite). Liittyminen tapahtuu ilmajohdolla tai maakaapeleilla hankealueen 

luoteispuolella sijaitsevaan Fingridin 400 kV ilmajohdon yhteyteen rakennettavaan uuteen kanta-

verkon 400/110 kV sähköasemaan. Toinen vaihtoehto on liittyä hankealueen koillispuolella sijait-

sevaan Fingridin 110 kV ilmajohdon yhteyteen Lylyharjun tuulivoimahanketta varten rakennetta-

vaan 110 kV voimajohtolinjaan uudella 110 kV ilmajohdolla. 

 

Kuva 3. Alustava voimalasijoittelu vaihtoehdossa VE2. Kuvassa on myös esitetty tuulivoimasel-

vityksessä (FCG 2021) jatkotarkasteluun valitun alueen rajaus. 

Hankkeessa tarkastellaan kolmea sähköverkkoon liittymisvaihtoehtoa: 

• SVE 1 Luoteinen voimajohtoreitti noin 12-20 km. Kytkeytyminen Fingridin nykyisen 400 

kV voimajohdon yhteyteen rakennettavaan uuteen sähköasemaan uudella 110 kV ilma-

johdolla. Sähköaseman tarkempi paikka ei ole vielä tiedossa, joten YVA-menettelyssä 

tutkitaan kartassa merkityn koko 0-8 km pituisen Fingridin voimajohdon vierelle sijoittu-

van linjan ympäristövaikutukset. 

• SVE 2 Luoteinen voimajohtoreitti noin 15 km. Tutkitaan yhteys myös maakaapeleilla to-

teutettavana vaihtoehtona. Joko 110 kV maakaapeli tai 3-5 kaapelista koostuvat 
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keskijännitteinen (20-45 kV) maakaapeliyhteys. 

• SVE 3 Itäinen voimajohtoreitti noin 22 km. Liittyminen Lylyharjun tuulivoimahanketta 

varten rakennettavaan 110 kV voimajohtolinjaan uudella 110 kV ilmajohdolla. 

 

Kuva 4. Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot ja liittyminen Fingridin voimajohtokäytäviin. 

1.6 Hankkeen tekninen kuvaus 

1.6.1 Tuulivoimapuiston rakenteet  

Harjannevan tuulivoimapuisto koostuu yhteensä enintään 13 tuulivoimalasta perustuksineen, tuu-

livoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (20 kV maa-

kaapeli) sekä hankealueelle sijoitettavasta sähköasemasta.  
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Selvitykset on laadittu voimalamallilla, joka koostuu noin 225 metriä korkeasta tornista, konehuo-

neesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Lisäksi YVA-menettelyssä arvioidaan millaisia vaikutuk-

sia harkukselliset tuulivoimalat aiheuttaisivat. Roottorin lavat on valmistettu komposiittimateriaa-

lista. Teräslieriötorni pultataan kiinni betoniseen perustukseen. Roottorilavan pituus tulee ole-

maan enintään 125 metriä ja roottoriympyrän halkaisija enintään 250 metriä. 

Kaikissa hankevaihtoehdoissa tuulivoimaloiden tekniset ratkaisut toteutetaan samantyyppisesti. 

Roottorin pyyhkäisypinta-ala on enintään 5 hehtaaria. Seuraavassa kuvassa on esitetty tuulivoi-

malan osat. 

  

Kuva 5. Tuulivoimalan osat (Kuva Sweco).  

Tuulivoimapuiston aluetta ei aidata, ja alueen rakenteista ainoastaan sähköaseman alue aida-

taan. Tuulivoimapuiston alue on käytettävissä lähes samalla tavalla kuin ennen tuulivoimapuiston 

rakentamista esim. retkeilyyn ja metsätalouteen lukuun ottamatta itse tuulivoimalan kohtaa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on 12.11.2013 julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden päivämer-

kintään, lentoestevaloihin sekä valojen ryhmitykseen liittyen. Voimalan lavan korkeimman kohdan 

ollessa yli 150 metriä on päivällä käytettävä B-tyypin suuritehoista (100 000 cd) vilkkuvaa val-

koista valoa konehuoneen päällä (myös 2 x 50 000 cd valaisimien katsotaan täyttävän 
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vaatimuksen). Hämärällä on käytettävä B-tyypin suuritehoista (20 000 cd) vilkkuvaa valkoista va-

loa konehuoneen päällä (myös 2 x 10 000 cd käy). Yöllä on käytettävä B-tyypin suuritehoista (2 

000 cd) vilkkuvaa valkoista tai keskitehoista (2 000 cd) B-tyypin vilkkuvaa punaista tai keskite-

hoista (2 000 cd) C-tyypin kiinteää punaista valoa konehuoneen päällä. Mikäli voimalan maston 

korkeus on 105 metriä tai enemmän maanpinnasta, tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa A-tyypin 

pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, enintään 52 metrin välein. Alimman valotason tulee jäädä 

ympäröivän puuston yläpuolelle. Valojen sijainti ja lukumäärä on suunniteltava siten, että vähin-

tään yksi konehuoneen ja kaksi kunkin välikorkeuden estevaloista on havaittavissa kaikista ilma-

aluksen lähestymissuunnista voimalan rakenteiden estämättä. Nimellistä valovoimaa voidaan pu-

dottaa 30 %:iin näkyvyyden ollessa yli 5 000 metriä ja 10 %:iin näkyvyyden ollessa yli 10 000 

metriä. Näkyvyys tulee määrittää tuulivoimalan konehuoneen päälle asennettavalla käyttöön 

suunnitellulla näkyvyyden mittauslaitteella, joka suodattaa lentoestevalojen hajavalon näkyvyys-

mittauksen yhteydessä. Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi voidaan yhtenäisten 

tuulivoimapuistojen lentoestevaloja ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden kor-

keuden mukaan määritettävien tehokkaampien valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jää-

vien voimaloiden lentoestevalot voivat olla pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. 

Puiston sisällä merkittävästi muita korkeampi voimala tulee merkitä tehokkaammin estevaloin. 

(TraFi 2013) 

1.6.2 Tuotanto 

Tuulivoimala vaatii käynnistyäkseen yli 3 m/s tuulennopeuden. Suurilla tuulennopeuksilla (tyypil-

lisesti noin yli 20-25 m/s) tuulivoimala pysähtyy automaattisesti turvallisuussyistä. Tuulivoimala 

saavuttaa nimellistehonsa tyypillisesti tuulen voimakkuudella 10-15 m/s. Sähköntuotto jatkuu va-

kioteholla tai vähitellen nimellistehostaan alenevalla teholla maksimituulennopeuteen asti turbii-

nityypistä riippuen. Tuulivoimalan teoreettinen hyötysuhde voi olla noin 59 %, mutta käytännössä 

hetkellinen hyötysuhde on maksimissaan noin 50 %. Vuositasolla hyötysuhde on noin 30 % luok-

kaa. (Tuulivoimayhdistys 2022, VTT 2020) 

1.6.3 Sähköverkkoon liittyminen 

Puiston sisäinen sähköverkko toteutetaan keskijännitteisin maakaapelein tai ilmajohdolla. Valta-

kunnan verkkoon liittyminen (110 kV ilmajohto, 110 kV maakaapeli tai 3-5 kaapelista koostuva 

keskijännitteinen maakaapeliyhteys) tapahtuu tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Fingridin 

johdon yhteyteen rakennettavan uuden sähköaseman kautta.  

Tuulivoimapuiston sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan keskijännite (20-

45 kV) maakaapeleilla. Maakaapelit on suunniteltu toteutettavan ensisijaisesti teiden yhteyteen 

kaapeliojaan. Tuulivoimapuiston sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava määrä jakokaappeja. 

Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan generaattorin tuottaman jännitteen 

20-45 kV tasolle. Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan kone-

huoneessa, tai tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa. 

Uuden 110 kV sähköaseman tilantarve on alle 1,0 ha. Asemalle sijoitetaan muuntajat, tarvittavat 

kytkinkentät sekä rakennus suojaa tarvitseville laitteistoille. Rakennuksen pohjapinta-ala on noin 

50-100 neliömetriä. Turvallisuussyistä sähköaseman alue aidataan. Sähkönsiirtoon liittyvät suun-

nitelmat tarkentuvat YVA-prosessin edetessä. 
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1.6.4 Liikenne 

Tuulivoimalat kuljetetaan osissa rakennuspaikalle ja kootaan nostopaikalla. Pisimmät yksittäiset 

osat ovat roottorin lavat noin 125 metrin pituisina. Sijoituspaikoille johtavia teitä tulee mahdollisesti 

vahvistaa ja rakentaa kokonaan uusia tieyhteyksiä. Tiealueen leveyden tulee olla vajaa 10 metriä, 

ja kantavan alueen 4-5 metriä. Mutkien on oltava riittävän loivia ja lisäksi on otettava huomioon 

pitkien kuljetusten peräylitykset. 

Kuvassa 6 on esitetty alustavat tieyhteydet hankealueella. Tielinjaukset tarkentuvat YVA-selos-

tusvaiheessa. Selostusvaiheessa esitetään kuljetusten osalta myös senhetkinen alustava kulje-

tussuunnitelma, jota tullaan tarkentamaan hankesuunnittelun edetessä. 

 

Kuva 6. Alustava suunnitelma hankealueen tieverkostoksi. 

1.6.5 Jätteet 

Merkittävin määrä jätteitä syntyy rakennusaikana ja toisaalta voimaloiden saavuttaessa teknista-

loudellisen käyttöikänsä 30-35 vuoden kuluttua. Rakennusaikaiset jätemäärät ovat verrattain 
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pieniä koostuen lähinnä pakkaus- ja muusta normaalista rakennusjätteestä. Tuulivoimaloiden tor-

nit ovat terästä tai teräsbetonia ja perustukset teräsbetonia. Konehuoneessa on terästä, valu-

rautaa, kuparia ja alumiinia. Roottorit valmistetaan lasikuidusta ja hiilikuidusta. Metalleista suurin 

osa voidaan kierrättää, lasikuitu ja muovi hyödyntää energiajätteenä ja betoni maarakennuk-

sessa. Stena Recycling vastaa kaikkien Ilmattaren tuulivoimaloiden lapojen kierrätyksestä koko-

naan. Lavat voidaan hyödyntää mm. betonin valmistuksessa korvaamaan neitseellisiä raaka-ai-

neita. 

Käytön aikana tuulivoimaloista muodostuu jätteinä lähinnä voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä, jotka toi-

mitetaan kierrätykseen tai hyödynnettäviksi energiana. 

1.6.6 Maankäyttö ja rakentaminen 

Yhden tuulivoimalan rakentaminen kestää valuineen noin 15 viikkoa. Ensin raivataan puut ja muu 

kasvusto perustuksen ja nostoalueen kohdalta (noin 1,0 ha). Tämän jälkeen perustuksen kohdalle 

tehdään kaivanto, jonka syvyys on yleensä 2-3 m. Sitten nostoalueelle tehdään tarvittavat maan-

rakennustyöt. Perustuksen halkaisija on noin 20-30 metriä ja korkeus 3-4 m. Tornin alaosan hal-

kaisija on 6-9 m. Varsinainen voimalan pystytys kestää yleensä 4-5 päivää. Lopullinen perusta-

mistapa tarkentuu rakennuslupavaiheessa.  

1.7 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

Hanke liittyy suoraan Harjannevan Kauhajoen kaupungin alueen tuulivoimayleiskaavahankkee-

seen. Yleiskaavoituksen ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa Kauhajoen kaupunki. Kaavoitus-

kustannukset maksaa Ilmatar Kauhajoki Oy. Hankkeen vaikutusalueelle sijoittuvat rakennetut ja 

suunnitellut tuulivoimahankkeet on esitetty luvussa 3.4.2. 

1.8 Hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat 

YVA-menettelyn lisäksi hanke vaatii osayleiskaavan. Tuulivoimarakentamista koskeva maan-

käyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.4.2011. Muutoksen tavoitteena on, että yleiskaavaa 

olisi mahdollista käyttää aikaisempaa useammin suunnitteluvälineenä tuulivoimarakentamisessa. 

Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan pe-

rusteella. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava siten, että sitä voidaan käyttää 

suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §). MRL 77 b § mukaan laadittaessa 

77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleis-

kaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 

1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 

2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympä-

ristöön; 

3. tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

YVA-menettelyn jälkeen hankkeen toteuttamiseksi tulee mahdollisesti hakea ympäristönsuojelu-

lain (86/2000) mukaista ympäristölupaa. Ympäristölupaa on haettava, mikäli toiminnasta voi ai-

heutua naapuruussuhdelaissa (26/1920) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Yleensä tuulivoima-

loilta ei vaadita ympäristölupaa. Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimii Kauhajoen ja Kurikan 

kaupunkien ympäristönsuojeluviranomainen. Lupaviranomainen ei voi myöntää hankkeelle 
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ympäristölupaa ennen kuin sen käytössä on ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysvi-

ranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä. 

Hankkeen toteuttaminen vaatii maakäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiset rakennusluvat. 

Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimivat Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien rakennusvalvon-

taviranomaiset. 

Sähkönsiirrosta ja –myynnistä on tehtävä sopimus. Kantaverkonhaltijana toimivan Fingrid Oyj:n 
kanssa on käyty alustavia keskusteluja sähkönsiirtoratkaisuista (liittymissopimus). Sähkönmyyn-
tisopimukset tehdään kaavaprosessin jälkeen.  

Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ltä on haettu lentoestelausuntoa enimmäiskorkeudeltaan 350 met-

risille tuulivoimaloille. Tammikuussa 2022 saadun lausunnon mukaan 350 metriset tuulivoimalat 

vaikuttavat lentoliikenteen sujuvuuteen, mutta hieman matalammilla tuulivoimaloilla vaikutuksia 

ei aiheudu. Hankkeessa tullaan selvittämään tuulivoimaloiden vaikutukset lentoliikenteen suju-

vuuteen. 

Tuulivoimahankkeen vaikutukset tutkiin ja muihin Puolustusvoimien toimintoihin tulee selvittää. 

Hankkeen esiselvitysvaiheessa on haettu puolustusvoimien lausunto 11 kappaleelle 300 m tuuli-

voimaloita. Toukokuussa 2021 saadun lausunnon mukaan puolustusvoimat ei vastusta esiselvi-

tysvaiheen mukaisen suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Kauhajoen ja Kuri-

kan Harjannevan alueelle. Hankkeen YVA-selostusvaiheessa tullaan hakemaan päivitetyn suun-

nitelman mukaista uutta lausuntoa puolustusvoimilta. 

Liikennevirasto on 24.5.2012 antanut ohjeen (dnro 1816/065/2012) tuulivoimaloiden etäisyydestä 

maanteihin ja rautateihin. Pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimalan 

suositeltava etäisyys maantiestä (keskiviivasta) on 300 m.  

Tuulipuistohankkeesta on syytä ilmoittaa ainakin seuraaville radiotaajuuksien käyttäjille: 

• Telia Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, Cinia Group Oy 

• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

• Fintrafic Lennonvarmistus Oy 

• Puolustusvoimat 

• Ilmatieteenlaitos 

• Alueen hätäkeskus 

• Digita Oy 

• Suomen Erillisverkot Oy 

Hankkeen rakennusvaiheessa tarvitaan erikoiskuljetuslupia. Luvat myönnetään yleensä neljässä 

arkipäivässä. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi käsittely kestää pidempään. Erittäin 

raskaiden kuljetusten luvat pyritään käsittelemään viikossa, mutta siltojen kantavuuslaskentaa 

vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi.  
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2.1 Lainsäädäntö 

YVA-menettely pohjautuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017, YVA-laki). 

Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ot-

tamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallis-

tumismahdollisuuksia. Valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(VNa 277/2017) säädetään tarkemmin lain soveltamisesta ja viranomaisten tehtävistä.  

Tämä hanke edellyttää YVA-menettelyä YVA-lain liitteen 1 kohdan 7 e) mukaan:  

7) energian tuotanto: 

e) tuulivoimalahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai ko-

konaisteho vähintään 45 megawattia; 

2.2 Arviointiohjelma (YVA-ohjelma) 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäinen vaihe, YVA-ohjelma, on selvitys hanke-

alueen nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset teh-

dään. YVA-ohjelmassa selvitetään hankkeen perustiedot ja vaikutusalue, esitetään toteutusvaih-

toehdot, rajataan arvioitavat asiat ja arvioidaan hankkeen aikataulu. 

YVA-menettely alkaa virallisesti, kun hankevastaava toimittaa YVA-ohjelman yhteysviranomai-

selle. YVA-asetuksen mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin: 

1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maankäyt-

tötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaavasta sekä ar-

vio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta; 

2) hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kannalta 

varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällai-

nen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton; 

3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista; 

4) kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä;  

5) ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioiden rajat 

ylittävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä laajuudessa 

kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä perustelut arvioitavien ympäristövaiku-

tusten rajaukselle; 

6) tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineis-

ton hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista; 

7) tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä; sekä 

2 Ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyn 

periaatteet 
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8) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden 

liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta. 

2.3 Arviointiselostus (YVA-selostus) 

Arviointiohjelman sekä yhteysviranomaisen antaman lausunnon perusteella tehdään YVA-selos-

tus. YVA-selostuksessa esitetään mm. YVA-ohjelman tiedot tarkistettuina, hankkeen kuvaus ja 

tekniset tiedot, selvitys ympäristöstä ja hankkeen vaikutuksesta ympäristöön sekä ympäristövai-

kutusten ehkäisy, hankkeen vaihtoehdot ja niiden toteuttamiskelpoisuus, ehdotus ympäristövai-

kutusten seurantaohjelmaksi, selvitys osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta arviointimenettelyn 

aikana ja selvitys yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottamisesta arviointiohjelmassa. 

YVA-selostuksessa hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset tunnistetaan ja perustellaan 

selkeästi. Vaikutuksia arvioitaessa myös lieventämistoimenpiteet otetaan huomioon. Alueen eri 

toimintojen mahdolliset yhteisvaikutukset huomioidaan vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa. 

YVA-asetuksen mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin: 

1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tär-

keimmistä ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja 

luonnonvarat, todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja sä-

teily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja 

pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu ottaen huomioon hank-

keen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet mukaan 

lukien;  

2) tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteut-

tamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä 

hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin; 

3) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hank-

keen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suun-

nitelmiin ja ohjelmiin; 

4) kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos 

hanketta ei toteuteta; 

5) arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hankkeen 

alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä 

toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoi-

met;  

6) arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä 

ympäristövaikutuksista; 

7) tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista; 

8) vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu; 

9) tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, 

mukaan lukien ympäristövaikutukset; 

10) ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja mer-

kittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia;  
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11) tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin 

liittyvistä seurantajärjestelyistä;  

12) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hank-

keen suunnitteluun; 

13) luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laa-

dinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tun-

nistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa 

todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä;  

14) tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä; 

15) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; 

sekä 

16) yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1-15 kohdassa esitetyistä tiedoista. 

2.4 Osapuolet 

Hankkeesta vastaava on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. Tässä hank-

keessa hankevastaavana toimii Ilmatar Kauhajoki Oy ja yhteyshenkilöinä Timo Laitinen. 

Yhteysviranomainen vastaa hankkeen kuuluttamisesta, kirjallisten lausuntojen ja mielipiteiden ke-

räämisestä sekä oman lausuntonsa antamisesta YVA-ohjelmasta ja YVA-selostuksesta. Tässä 

hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, jonka yhteyshenkilönä 

toimii Elina Venetjoki.  

YVA-konsultti vastaa tarkasteltavien vaihtoehtojen ympäristövaikutusten puolueettomasta ja asi-

antuntevasta selvittämistä ja arvioinnista. Tässä hankkeessa YVA-konsulttina toimii Sweco Infra 

& Rail Oy, jonka yhteyshenkilöinä toimivat projektipäällikkö Tarja Ojala ja varaprojektipäällikkö 

Pekka Lähde. 

Hankkeen vaikutusalueen ihmiset sekä muut sidosryhmät ovat erittäin tärkeässä roolissa YVA-

menettelyn aikana. Lähialueen ihmiset ja muut sidosryhmät tuntevat hyvin alueen ominaispiirteet 

ja merkityksen, ja ovat täten erittäin tärkeä tietolähde ja selvityksen tukiverkosto.  

Seuraavassa kuvassa on yleistäen esitetty YVA-hankkeen olennaiset osapuolet.  Kunkin hank-

keen keskeiset osapuolet määrittyvät tapauskohtaisesti hankkeen sisällön, vaikutusalueen laa-

juuden ja vaikutusten merkittävyyden mukaan. Osapuolten välinen avoin ja rakentava vuorovai-

kutus on tärkeää YVA-menettelyn onnistumisen kannalta.  
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Kuva 7. Osapuolet YVA-hankkeissa. 

2.5 Vuorovaikutus ja viestintä 

Tähän YVA-prosessiin sisältyy sekä ohjelma- että selostusvaiheessa vuorovaikutus- ja kuulemis-

tilaisuus, jotka toteutetaan vallitsevasta koronatilanteesta riippuen joko Teams-yhteydellä tai pai-

kan päällä kummassakin kaupungissa erikseen.  

Hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa YVA-menettelyn aikana. 

Ensimmäinen kokous oli 26.1.2022 ja toinen kokous on selostusvaiheessa. Seurantaryhmään on 

kutsuttu seuraavat tahot hankevastaavan ja konsultin lisäksi: 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Pirkanmaan ELY-keskus 

• Varsinais-Suomen ELY-keskus 

• Etelä-Pohjanmaan liitto 

• Pirkanmaan liitto 

• Kurikan kaupunki 

• Kauhajoen kaupunki 

• Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 
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• Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 

• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 

• Puolustusvoimat Pohjanmaan aluetoimisto 

• Finavia 

• Traficom 

• Fingrid Oyj 

• Metsähallitus 

• Kauhajoen osakaskunta 

• Kauhajoen riistanhoitoyhdistys 

• Jalasjärven riistanhoitoyhdistys 

• Kurikan riistanhoitoyhdistys 

• Päntäneen metsästysseura 

• Metsänhoitoyhdistys Lakeus 

• Suomen metsäkeskus 

• MTK 

• Air Pilot ry. 

• Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry. 

• Kauhajoen moottorikelkkailijat ry. 

• Suupohjan latu ry. 

• Suupohjan lentokerho ry. 

• Suupohjan ympäristöseura ry. 

Yhteysviranomainen huolehtii arviointiohjelman ja –selostuksen tiedottamisesta kuuluttamalla 

mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan sähköisesti omilla internetsi-

vuillaan ja hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa. Mielipiteet ja lausunnot on toimi-

tettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaise-

mispäivästä ja kestää ohjelmavaiheessa 30 päivää (erityisestä syystä 60 päivää) ja selostusvai-

heessa vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arvi-

ointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen ja mielipiteiden antamiseen varatun ajan pää-

tyttyä. Selostusvaiheessa vastaava yhteysviranomaisen lausunnonantamisaika (perusteltu pää-

telmä) on enintään kaksi kuukautta. 

Yhteysviranomaisen ja muiden viranomaisten kanssa on pidetty hankkeesta ennakkoneuvottelu 

joulukuussa 2021, jolloin käytiin läpi hankkeen taustaa ja YVA-prosessin kannalta keskeisiä teki-

jöitä.  

Arviointiohjelma ja –selostus ovat kuulutusaikana julkisesti nähtävillä kuulutuksessa ilmoitetuissa 

paikoissa. Ne tulevat nähtäville myös internetiin ympäristöhallinnon yhteiseen verkkopalveluun 

www.ymparisto.fi/YVA-hankkeet. 

http://www.ymparisto.fi/YVA-hankkeet
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2.6 YVA-menettelyn kulku 

YVA-menettely on luvitusta edeltävä vaihe, eikä siinä tehdä viranomaispäätöksiä. Julkinen kuu-

leminen on keskeinen osa prosessia. YVA-menettely jakaantuu kahteen vaiheeseen: ohjelma- ja 

selostusvaiheeseen. Seuraavassa kuvassa on esitetty YVA-menettelyn eri vaiheet.  

 

Kuva 8. YVA-menettelyn vaiheet (YVA ry. 2022).  

Seuraavassa kuvassa on esitetty vaikutusmahdollisuuksia YVA- ja kaavoitusmenettelyissä. Uu-

den YVA-lain mukaan yhteysviranomainen ei anna YVA-selostuksesta lausuntoa, vaan perustel-

lun päätelmän. YVA-menettely kestää tyypillisesti noin vuoden.  
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3.1 Hankealueen yleiskuvaus 

Harjannevan alue sijaitsee Kauhajoen kaupungin kaakkoiskulmassa ja osittain myös Kurikan kau-

pungin alueella. Etäisyyttä sekä Kurikan että Kauhajoen kaupunkien keskustoihin on yli 20 km. 

Ikkeläjärven kylä sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle ja Nummijärvi hankealueen lounaispuo-

lelle. Hankealueen itä- ja kaakkoispuolella sijoittuvat Korpikylän, Ilvesjoen, Liikaluoman ja Rum-

mukkaperän kylät. Ikkeläjärven ja Nummijärven rannoilla on myös huomattavan paljon lomara-

kennuksia. Hankealue lähiympäristöineen on maastomuodoiltaan loivaa ja metsäistä, ja alueen 

suot on ojitettu. Puuston valtalaji on mänty ja paikoitellen sekapuuna kasvaa kuusta. Metsät ovat 

pääasiassa varttuneita kasvatusmetsiä. Eteläreunaltaan hankealue rajautuu Mustasaarennevan 

Natura-alueeseen ja kaksi pientä osaa Natura-alueesta sijoittuvat hankealueen pohjois- ja itä-

osaan. Sekä hankealueelle että sen pohjois- ja itäpuolelle sijoittuu useita turvetuotantoalueita. 

Hankealueella ei ole virtavesiä, eikä lampia tai järviä. Suunnittelualueella on olemassa olevia 

metsäautoteitä, joita hyödynnetään tuulivoimapuiston rakentamisen aikana sekä toiminnan aikai-

sena huoltotiestönä. 

3.1.1 Asutus 

Maanmittauslaitoksen maastotietokannan perusteella Harjannevan alueella ei ole asutusta. Kau-

hajoen puolen alustavalla osayleiskaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien 

rakennusten käyttötarkoitukset on tarkistettu Kauhajoen rakennusvalvonnasta. Lähin asutus on 

keskittynyt läheisten vesistöjen rannoille (Ikkeläjärvi ja Korvajärvi pohjoisessa, Nummijärvi ja Säk-

kijärvi etelässä, Ilvesjoen laakso idässä). Lähimmille kyläalueille, Ikkeläjärvelle ja Ilvesjoelle, on 

hankealueelta matkaa 2-4 kilometriä.  

Hankealueen lähialueella (2 kilometrin etäisyydellä voimaloista) ei sijaitse kummassakaan han-

kevaihtoehdossa yhtään asuinrakennusta. Vaihtoehdossa VE1 Kurikan puolella yksi lomaraken-

nus sijaitsee Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan alle kahden kilometrin etäisyy-

dellä lähimmästä tuulivoimalasta. Kyseistä rakennusta ei kuitenkaan löydy Kurikan rakennusval-

vonnan rekisteristä, ja selostusvaiheessa selvitetään kyseessä olevan rakennuksen tilanne. Vaih-

toehdossa VE2 lomarakennuksia ei sijoitu alle 2 kilometrin etäisyydelle. Lähimmät asuinraken-

nukset ovat Ikkeläjärven Rytiperällä, loma-asutus taas Säkkijärven pohjoisrannalla. Vaihtoeh-

dossa 1 myös Ilvesjoen asutusta erityisesti Holkontien varrella sijoittuu lähemmäs hankealuetta. 

Tuulivoimapuiston katsotaan sijoittuvan riittävän etäälle nykyisestä ja kaavoitetusta asutuksesta, 

eikä alueelle kohdistu asumiseen liittyviä maankäytön kehittämispaineita (FCG 2021). Lähimmät 

rakennukset on esitetty seuraavassa taulukossa.  

Taulukko 2. Enintään kahden kilometrin etäisyydelle sijoittuvien asuin- ja lomarakennusten luku-
määrät hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Etäisyys 2 km on mitattu tuulivoimalaitoksista (Lähde: 
Maanmittauslaitoksen maastotietokanta). 
 

Rakennukset VE1 VE2 

Asuinrakennukset 0 0 

Loma-asunnot 1 0 

3 Ympäristön nykytilan kuvaus 
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Seuraavissa kuvissa on esitetty lähin vakituinen ja loma-asutus hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 

(Kuva 9, Kuva 10). Lähimmät vakituisen asumisen kiinteistöt on merkitty punaisella ja loma-asun-

not vihreällä. Taulukossa 3 on esitetty voimajohtoreittien läheisyyteen jäävät asuin- ja lomaraken-

nukset. Eniten rakennuksia jää itäisen ilmajohtovaihtoehdon läheisyyteen, joka sijoittuu Viitaspe-

rän, Rummukkaperän ja Korpikylän alueelle. 

 
Kuva 9. Hankealueen lähimpien asuinrakennusten ja loma-asuntojen sijainti (VE1) (Lähde: 
Maanmittauslaitoksen maastotietokanta). 
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Taulukko 3. Asuin- ja lomarakennusten lukumäärät voimajohtoreittien läheisyydessä. Luoteisen 

ja itäisen voimajohtoreitin osalta on käytetty 1 km ja luoteisen maakaapelin osalta 500 m etäi-

syyttä. 

Rakennukset Luoteinen voimajohtoreitti 

(1 km) 

Itäinen voimajohtoreitti     

(1 km) 

Luoteinen voimajohto-

reitti, maakaapeli (500 

m) 

Asuinrakennukset 13 28 19 

Loma-asunnot 6 44 4 

 

 
Kuva 10. Hankealueen lähimpien asuinrakennusten ja loma-asuntojen sijainti hankevaihtoeh-
dossa VE2 (Lähde: Maanmittauslaitoksen maastotietokanta). 
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3.1.2 Elinkeinot ja virkistyskäyttö 

Hankealue on soista ja isolta osin ojitettua metsäistä maastoa, jossa harjoitetaan alkutuotantoa 

(lähinnä metsätaloutta) sekä turvetuotantoa alueen itäosassa. Vaihtoehdossa VE2 hankealueelle 

sijoittuu yksi turvetuotantoalue, vaihtoehdossa VE1 tämän lisäksi laajempi kokonaisuus Vasikka-

nevalla.  

Hankealueen länsipuolella Korkiakankaalla on maa-ainestenottoalue, jonka sora- ja hiekkava-

ranto on yhteensä 2 000 t k-m3. Muodostuma sijoittuu harjulle ja maa-aines on pääasiassa hiek-

kaa ja pieneltä osin soraa. Alueella on kaksi voimassa olevaa maa-ainestenottolupaa kiinteistöillä 

232-401-6-381 ja 232-401-6-901. Luvat ovat voimassa kesä- ja lokakuun 2024 loppuun saakka 

(Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot karttapalvelu). 

Hankealueiden virkistyskäyttö koostuu normaalista metsäalueen käytöstä eli luonnossa liikkumi-

sesta (kävely, hiihto), keräilystä (marjastuksesta ja sienestyksestä) sekä hirvien ja metsäkanalin-

tujen metsästyksestä. Hankealueella sijaitsee Maastotietokannan perusteella laavu Pohjankan-

kaalla. Hankealueen lähistöllä on virkistysreittejä ja -kohteita seuraavasti: 

• Ikkeläjärvellä kuntorata (reilun 3 km etäisyydellä lähimmästä voimalasta) 

• Ilvesjoella latu (Kolmostien länsipuolen ladut lähimmästä voimalasta reilun 2,5 km 

etäisyydellä vaihtoehdossa VE1 ja vajaan 4 km etäisyydellä vaihtoehdossa VE2) 

• Ilvesjoentien varrella on Ilvesjoen pallokenttä (lähimmästä voimalasta reilun 2,5 km 

etäisyydellä vaihtoehdossa VE1 ja vajaan 4 km etäisyydellä vaihtoehdossa VE2) 

• Ilvesjoen kevytlentopaikka (lähimmästä voimalasta noin 2,7 km vaihtoehdossa VE1 

ja 3,7 km vaihtoehdossa VE2) 

• Ratsastustalli hankealueiden länsipuolella noin 4 km päähän lähimmästä voimalasta 

Vaihtoehdon VE1 alueelle on maakuntakaavassa osoitettu ohjeellinen moottorikelkkailun runko-

reitti. Maakuntakaavan mukaisen sijainnin mukaisesti hankealueelle sijoittuu maksullinen kelk-

kaura, jota ei ole perustettu reittitoimituksella. Ura on pääasiassa Kauhajoen moottorikelkkailijoi-

den ja pieneltä osin Jalasjärven moottorikerhon (kelkkareitit.fi): ”Maksullisella moottorikelkkauralla 

ajamiseen tarvitaan reitin ylläpitäjän maksullinen lupa. Luvan saa uran ylläpitäjältä, joka on usein 

alueella toimiva moottorikelkkakerho tai Metsähallitus. Moottorikelkkaura rinnastetaan maastoon 

ja niillä noudatetaan maastoliikennelakia. Urilla ajamiseen vaaditaan maanomistajan lupa ja kul-

jettajalta vähintään 15 vuoden ikä. Nopeusajoitus urilla on 60 km/h, matkustajia reellä vedettä-

essä 40 km/h”.  

Hankealue ei sijoitu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvityk-

sessä (FCG 2021) tunnistetulle hiljaiselle alueelle. Hankealueelle ei sijoitu maakunnallisesti mer-

kittäviä matkailu- tai virkistysalueita (FCG 2021). Voimajohtoreittien läheisyydessä on virkistys-

reittejä ja -kohteita seuraavasti: 

• Ilvesjoen kevytlentopaikka on lähimmillään noin 950 metrin etäisyydellä itäisestä voi-

majohtoreitistä 

• Saarijärven uimapaikka on lähimmillään reilun 700 m päässä itäisestä voimajohtorei-

tistä 

• maakuntakaavan moottorikelkkailun runkoreitti sijoittuu molempien voimajohtoreit-

tien ja maakaapelin läheisyyteen 
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Muut virkistyskohteet ovat kauempana kuin 1 km päässä voimajohtoreiteistä ja 500 m maakaa-

pelista (lähteenä Lipas). 

 

Kuva 11. Moottorikelkkauran sijoittuminen hankealueelle (kelkkareitit.fi). 

3.1.3 Liikenne 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse vilkkaasti liikennöityjä teitä. Hankealueelle 

sijoittuu päällystämätöttömiä pienehköjä teitä, joiden liikennemäärät eivät ole tiedossa. Hanke-

alueen eteläpuolelle sijoittuu alueen vilkkaimmin liikennöity seututie numero 273 (Kankaanpää–

Jalasjärvi), jonka kokonaisvuorokausiliikennemäärä noin 4 km etäisyydellä hankealueesta on 

noin 819 ajoneuvoa. Raskasta liikennettä tiellä kulkee noin 114 raskaan liikenteen ajoneuvoa 

vuorokaudessa (Väylävirasto, 2022).  Alueen kokonaisliikennemäärät ja tiestö on esitetty seuraa-

vassa kuvassa. 
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Kuva 12. Liikennemäärät Väyläviraston karttapalvelun mukaan ja suunnittelualueen likimääräinen 

sijainti punaisella (Väylävirasto, 2022, lisäykset Sweco). 

3.2 Maankäyttö ja kaavoitus 

Alueiden maankäyttöä ohjataan valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla, maakuntakaavalla, 

yleis- ja osayleiskaavoilla sekä asemakaavoilla. Alemmat kaavatasot eivät saa olla ristiriidassa 

ylempien oikeusvaikutteisten kaavojen kanssa.  

3.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mu-

kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava tavoit-

teet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteuttamista. Viranomaisten tulee myös arvi-

oida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden suhteen. Valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan maakuntakaavoituksessa, jonka kautta ne 

konkretisoituvat myös alemman tason kaavoihin ja muihin alueidenkäytön suunnitelmiin.  

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätök-

sen. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018. 

Harjannevan tuulivoimapuiston yleiskaavoitukseen liittyvät mm. seuraavat tavoitteet:  

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa alueraken-

netta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset 

elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja mo-

nipuoliselle asuntotuotannolle.  
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Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 

ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.  

2. Tehokas liikennejärjestelmä  

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensi-

sijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri lii-

kennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- 

ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatku-

vuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien sata-

mien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentami-

nen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.  

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.  

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 

herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja 

rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamah-

dollisuudet. 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen tur-

vaamisesta.  

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien 

säilymistä.  

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatku-

vuudesta.  

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntä-

mistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsä-

alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpei-

siin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljetta-

miseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolin-

jauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

Tämän hankkeen kannalta olennaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet liittyvät ennen 

muuta terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön sekä elinvoimaiseen luonto- ja kulttuuriympä-

ristöön ja uusiutumiskykyiseen energiahuoltoon. 
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3.4 Maakuntakaava 

”Maakuntakaavoituksella ohjataan maakunnan alueiden käytön suunnittelua ja luodaan linjauksia 

koko maakuntaa koskevalle maankäytölle. Maakunnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnal-

liset tavoitteet ja sovitetaan ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten 

tavoitteiden kanssa. Etelä-Pohjanmaalla suunnittelun perustana toimii vuonna 2014 hyväksytty 

Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmästä. Maakuntakaavayhdistelmän 

päälle on lisätty: Harjannevan tuulivoimahankealue, hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot ja liittymi-

nen Fingridin voimajohtokäytäviin, kuntarajat ja etäisyysvyöhykkeet. Hankealue jatkuu vaihtoeh-

totarkastelussa mukana olevan itäisen sähkönsiirtoreitin osalta myös Parkanon kaupungin poh-

joisosaan sekä samalla Pirkanmaan maakuntakaava-alueelle. 

Hankealueella ovat voimassa seuraavat Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavat:  

• Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 

23.5.2005. 

• Vaihemaakuntakaava I (tuulivoima) on vahvistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016. 
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• Vaihemaakuntakaava II (kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot) on tullut voimaan 

11.8.2016. 

• Vaihemaakuntakaavan II muutos (kauppa ja keskustatoiminnot) on tullut voimaan 

21.4.2020. Tarve muutokselle tuli maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtyjen, vähittäiskaup-

paa käsittelevien muutosten vuoksi. Vaihemaakuntakaava II on kaavamuutoksella tarkis-

tettu vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä tältä osin. 

• Vaihemaakuntakaava III (turvetuotanto, suoluonnon suojelu, puolustusvoimien alueet, bio-

energialaitokset ja energiapuun terminaalit) on kuulutettu voimaan 23.8.2021. 

Maakuntakaavassa hankealueen kaakkois- ja pohjoisosaan on osoitettu Natura 2000 -verkostoon 

kuuluva alue ja luonnonsuojelualue (SL-4/SL-2). Alueen länsireuna sijaitsee pohjavesialueella. 

Itäosaan on osoitettu turvetuotantoalueita. Alueen läpi kulkee ohjeellinen moottorikelkkailun run-

koreitti.  

Hanke-aluetta ei ole osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alueena. Maa-

kuntakaavan uudistamistyö on käynnistymässä. Uuden maakuntakaavan laadinnasta päättää 

maakuntavaltuusto. 

hankkeen läntiset sähkönsiirtovaihtoehdot sijaitsevat erityissuojelua vaativan vesistön alueella ja 

sivuavat pohjavesialuetta sekä risteävät syöttövesijohdon (vj) kanssa. Itäinen vaihtoehto sivuaa 

vähäiseltä osin pohjavesialuetta sekä risteää syöttövesijohdon (vj) kanssa. 

Tuulivoima-alueet osoittava Vaihemaakuntakaava I Etelä-Pohjanmaalla on vahvistunut vuonna 

2016. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueet (tv-alueet) ovat tällä hetkellä pitkälti 

rakentuneet tai varattuja suunnitteluun. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueista 

(24 kpl) on jo toteutuneita ja suunnittelun alaisia 18 kpl.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti marraskuussa 2021 käynnistää maakuntakaavan uu-

distamisen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa on seuraavaksi tarve kokonaisuuden 

tarkastelulle eli kaikki teemat yhdistävälle, uudelle kokonaismaakuntakaavalle. Kokonaismaakun-

takaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022 välisen ajan 

jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa, Etelä-Pohjanmaan liitossa sekä liiton verkkosivuilla. 

Maakuntakaavan luonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2022 aikana ja kaavaehdotus 

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

kuntakaavan 2050 vuonna 2024. Voimaan astuessaan uusi kokonaismaakuntakaava kumoaa 

aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.  

Maakuntakaavan laadintaan sisältyy erilaisia taustaselvityksiä, joiden tarkoitus on tarjota maa-

kuntakaavatyön tueksi ajantasaista tietoa erilaisista maankäytön teemoista, käynnissä olevista 

kehityskuluista ja eri kaavaratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksista. Maakuntakaavan uudistustyössä 

kartoitetaan mm. uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet. 

Tuulivoimaloiden maakuntakaavoitusta palveleva selvitys: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjan-

maan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys on valmistunut 30.11.2021. Selvitystyön keskeisenä ta-

voitteena on tarkastella tuulivoimatuotantoon potentiaalisia uusia alueita maakuntakaavoituksen 

taustaksi mantereella ja merialueilla. Tavoitteena on tunnistaa uudet potentiaaliset tuulivoima-

alueet ja arvioida niihin kohdistuvat vaikutukset. Tehtyjen analyysien perusteella 83 aluetta valit-

tiin jatkotarkasteluun. Alueista 30 kappaletta (noin 780 km2) sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Aluei-

den kokoluokka vaihtelee välillä 1–80 km2. Tunnistetuilla alueilla tuulisuus 300 metrin korkeudella 
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on hyvä, eli vuosikeskiarvoltaan noin 9–12 m/s, ja alueiden saavutettavuus tieverkkoa pitkin on 

hyvällä tasolla. Suurimmat erot alueiden välillä muodostuvat sähköverkon läheisyydestä sekä 

maaperän rakennettavuudesta. 

Tuulivoimaselvitys on yksi maakuntakaavojen taustaselvityksistä, ja se osoittaa mahdollisia seu-

dullisia tuulivoima-alueita sekä mantereelle että merialueille. Selvityksen tuloksia hyödynnetään 

maakuntakaavojen valmistelussa. Maakuntakaavoissa tuulivoima-alueina osoitettavat alueet rat-

kaistaan kaavoitusprosessin aikana yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten sekä sidosryh-

mien kanssa.  

Harjannevan alue Kauhajoella ja Kurikassa on yksi jatkotarkasteluun valituista alueista. 

Hankealue jatkuu vaihtoehtotarkastelussa mukana olevan itäisen sähkönsiirtoreitin osalta myös 

Parkanon kaupungin pohjoisosaan sekä samalla Pirkanmaan maakuntakaava-alueelle. Karvian 

kunta ja siten Satakunnan maakuntakaavan alue jää johtolinjan eteläpuolelle. 

Pirkanmaan maakuntakaavat 

Voimassa oleva maakuntakaava on niin sanottu kokonaiskaava, joka kattaa koko silloisen Pir-

kanmaan alueen ja käsittelee kaikki maankäytön osa-alueet. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 

hyväksyttiin vuonna 2017 ja vahvistettiin Korkeimman hallinto-oikeuden toimesta vuonna 2019. 

Maakuntakaavassa itäinen ilmajohtovaihtoehto sijoittuu pieneltä osin luonnon monimuotoisuuden 

ydinalueelle: ”Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät laajat, yhtenäiset ja luontoar-

voiltaan maakunnallisesti edustavat luontokokonaisuudet. Alueet ovat osa maakunnan ekologista 

verkostoa. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä tai käyttöä haja-asutusluontei-

seen rakentamiseen tai loma-asumiseen. Kehittämissuositus: Maankäytön suunnittelussa ja to-

teuttamisessa tulee ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säily-

minen sekä välttää luonnonympäristöjen pirstoutumista. Aluetta koskevissa suunnitelmissa ja 

päätöksissä tulee ottaa huomioon alueen luontoarvot”. Fingridin voimajohto, johon itäisen ilma-

johtovaihtoehdon mukaan on tarkoitus liittyä, on maakuntakaavassa osoitettu merkinnällä z, ole-

massa olevat 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat. Luonnon monimuotoisuuden ydinalueen länsipuo-

lelle sijoittuu tv1 alue, jolle voi sijoittaa kymmenen tai useampia voimaloita. 

 

 

Kuva 14. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta. Maakuntakaavassa voimajohtoreitti sijoittuu luon-

non monimuotoisuuden ydinalueen pohjoisosaan. 

Maakuntavaltuusto on tammikuussa 2022 päättänyt käynnistää vaihemaakuntakaavan laadin-

nan. Vaihemaakuntakaavalla tarkastellaan tiettyjä teemakokonaisuuksia, joiden osalta 
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päivitetään tai täydennetään voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa. Tarkasteltavista tee-

moista yksi on tuulivoima-alueiden osoittaminen. 

3.4.1 Yleis- ja asemakaavakaava 

Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Kauhajoen kolmen suurimman 

järven Nummijärven, Säkkijärven ja Ikkeläjärven rannoille on hyväksytty oikeusvaikutteiset 

osayleiskaavat vuonna 1995. Osayleiskaavoilla on yhteinen kaavaselostus. Kaupunginvaltuusto 

hyväksyi 9.4.2018 Keskustaajaman osayleiskaava 2035:n ja kaava on tullut voimaan 1.6.2018. 

Kaava on oikeusvaikutukseton strateginen kaava, joka ohjaa tarkempaa suunnittelua. Kaupun-

ginvaltuuston hyväksymiä ohjeellisia osayleiskaavoja ovat keskustaajaman, Päntäneen ja 

Kainaston osayleiskaavat.  

Kurikan puolella ei sijaitse yleis- tai asemakaava-aluetta suunnittelualueen välittömässä lähei-

syydessä. 

Tuulivoimakaavat 

Mustaisnevan alueelle vahvistui vuoden 2014 aikana 2 700 ha laajuiselle alueelle oikeusvaikut-

teinen tuulivoima-osayleiskaava. Aronkylän Riutankalliolle on hyväksytty tuulivoimaosayleis-

kaava Kauhajoen kaupunginvaltuustossa vuonna 2014 ja se on tullut lainvoimaiseksi 4.10.2016. 

Suolakankaan noin 900 ha laajuinen tuulivoimaosayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa maalis-

kuussa 2017 ja se tuli voimaan 17.5.2017. Parkanossa ei ole laadittu tuulivoimakaavoja. Kurikan, 

Parkanon ja Kihniön alueille sijoittuu Lylyharjun tuulivoimahanke, jonka osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma on valmistunut keväällä 2021. 

3.4.2 Vaikutusalueen tuulivoimahankkeet 

Kauhajoen ja Kurikan alueella on useita rakennettuja tai suunnitteluvaiheessa olevia tuulivoima-

hankkeita. Harjannevan hankkeen vaikutusalueelle eli enintään 20 km etäisyydelle sijoittuvat 

Suolakankaan, Ponsivuoren, Rustarin ja Lylyharjun hankkeet. Näistä Suolakangas sijoittuu Kau-

hajoen kaupungin alueelle ja Ponsivuori ja Rustari Kurikan kaupungin alueelle. Lylyharju sijaitsee 

Kurikan ja Parkanon kaupungin sekä Kihniön kunnan alueella.  

Kauhajoelle sijoittuva Suolakankaan tuulivoimapuisto on rakennettu vuosina 2020-2021 ja se 

koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta, joiden yhteenlaskettu teho on 37,8 megawattia. Tuulipuiston 

sähköasema sijaitsee Aron teollisuusalueella ja tuulipuisto on liitetty Carunan verkkoon. 

Ponsivuoren tuulivoimapuisto sijoittuu Kurikan kunnan alueelle ja se koostuu seitsemästä tuuli-

voimalasta, joiden kokonaiskorkeus on 210 metriä. Tuulipuiston arvioitu vuosituotanto on 100 gi-

gawattituntia. Tuulipuisto on liitetty Carunan verkkoon. 

Ponsivuoren tuulipuistoa suunnitellaan Kurikan kaupungin alueelle ja sen osayleiskaava on lain-

voimainen (KHO 2.6.2017 Drno.3339/1/16). Hanketta ei kuitenkaan vielä ole toteutettu. 

Lylyharjun tuulivoimahanke sijoittuu itäisen ilmajohtoreitin itäpuolelle. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sweco | YVA-ohjelma 

Työnumero: 23702883 

Päiväys: 7.2.2022 Click or tap here to enter text.    38/92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Harjannevan ympäristön yleis- ja asemakaavat. Tuulivoimayleiskaavat korostettu sini-

sellä reunaviivalla. 

3.5 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Täydennys sähkönsiirron osalta. 

Maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteiden tarkastelussa keskeisiä lähteitä ovat: 

• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009. Museovi-

raston internet-sivut, http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx  

• Rakennettu kulttuuriympäristö. Museovirasto ja Ympäristöministeriö, 1993 

• Maisemanhoito – Maisema-aluetyöryhmän mietintö I ja Arvokkaat maisema-alueet 

– Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojelu-

osasto, 1993a ja 1993b 

• Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat I-III 

(https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-
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liikenne/maakuntakaavoitus/kokonaismaakuntakaava/) ja maakuntakaavan uudista-

minen selvityksineen (https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaavoi-

tus/maakuntakaavan-uudistaminen/)  

• Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa. Suomen ympäristö 1/2016 

• Weckman, Emilia. Tuulivoimalat ja maisema. Suomen ympäristö 5/2006 

• Museovirasto, Muinaisjäännösrekisteri, https://www.kyppi.fi/palveluik-

kuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx   

3.5.1 Maisemamaakuntajako   

Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä. Maasto 

alueella on suhteellisen tasaista tai vaihtelevaa ja kumpuilevaa, ja Suomenselkä on ympäristöään 

karumpaa. Asutus on aina ollut harvaa ja kylät ovat pieniä. Maisemamaakunnallisessa aluejaossa 

hankealue sijoittuu Pohjanmaan alueelle ja siinä Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seudulle lä-

helle Suomenselän maisema-alueen rajaa.  

 

Kuva 16. Maisemamaakuntajako ja hankealueen sijoittuminen.  

 

https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaavoitus/maakuntakaavan-uudistaminen/
https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaavoitus/maakuntakaavan-uudistaminen/
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Pohjanmaan maisemamaakunnan alueelle ominaista ovat suurehkot joet, selvärajaiset jokilaak-

son ja näiden väliset lähes asumattomat selännealueet sekä suhteellisen tasainen maasto. Etelä-

Pohjanmaalla viljavien jokivarsien maisema avautuu tasaisena lakeutena. Jokilaaksojen väliin 

jäävillä selännealueilla pinnanmuodot voivat olla vaihtelevan kumpareisia. Kulttuurimaiseman 

tunnusomaisimpia elementtejä ovat jokilaaksojen ympäristöön keskittyneet tasaiset ja viljavat sa-

vikkoalueet. Järviä alueella on vähän. Asutus on perinteisesti sijoittunut jokivarsille ja raittikyliin. 

Laaja peltoviljely on lähtenyt suonraivauksista ja kytöviljelystä. (Ympäristöministeriö, 1993a) 

3.5.2 Maisemapiirteet 

Topografia 

Hankealue sijoittuu topografialtaan melko alavaan maastoon. Erityisesti alueen keski- ja itäosa 

ovat maastonmuodoiltaan tasaista aluetta. Hankealueen länsi- ja lounaisosassa maasto kohoaa 

loivasti kohti Pohjankangasta ja Korkiakangasta, jotka ovat pohjoiseteläsuuntaisia selännealu-

eita. Korkiakankaan alue sijaitsee korkeustasolla 180 m mpy (metriä merenpinnan yläpuolella), 

hankealueen alavat keski- ja itäosat ovat tason 160 m mpy tuntumassa.  

 
Kuva 17. Hankealueen korkeusmalli hankevaihtoehdossa VE1.  
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Kulttuurimaisema 

Kauhajoen ja Kurikan seuduilla asutus sijoittuu pääasiassa jokivarsiin, joissa on laajoja avoimia 

peltomaisemia. Hankealueen ympärillä on pieniä järviä (Ikkeläjärvi, Nummijärvi, Karvianjärvi), joi-

den rannoilla on asutusta viljelyalueineen. Peltomaata on aikoinaan raivattu soille ja viljelyalueet 

liittyvät soihin ja turvetuotantoalueisiin. Vesistöjen väliin rajautuvilla selännealueilla on pääasiassa 

asumattomia metsäalueita. Hankealuetta lähin asutus sijaitsee Ikkeläjärvellä ja Ilvesjoella. Asu-

tusta on myös hankealueen eteläpuolisten järvien Säkkijärven ja Nummijärven alueella. Asutus 

on maaseutumaista ja melko harvaa. Maisema on avointa loivapiirteistä viljelysmaisemaa.  

3.5.3 Maisemakuva 

Hankealue  

Hankealue on suurimmaksi osaksi rakentamatonta metsäaluetta. Maisema on pääasiassa talous-

metsää hakkuineen ja taimikoineen. Alueella on joitakin metsäteitä. Metsät ovat voimakkaasti 

ojitettuja turvemaita ja karuja kankaita. Hankealueen itäosassa Vasikkanevalla ja alueen kaak-

koisosassa on turvetuotantoalueita ja viljelykäytössä olevaa peltoa ja niiden reuna-alueilla on 

puutonta suota. Hankealueen itäosan maisema on avoin. Hankealueen eteläpuolella avautuvat 

laajat avosuoalueet Mustasaarenneva ja Hakoneva.  

Hankealueen lähiseudut 

Hankealuetta ympäröivät seudut ovat maastonmuodoiltaan melko alavaa aluetta. Alue on hyvin 

soinen. Turvemaat on ojitettu metsätalouskäyttöön ja niillä kasvaa puustoa, mutta ympäröivillä 

alueilla on myös laajoja avoimia soita hankealueen länsi- (Iso Koihnanneva) ja itä- (Pikku Vasik-

kaneva) sekä erityisesti eteläpuolella (Säkkineva, Mustasaarenneva, Hakoneva). Lähialueen ve-

sistöjä ovat pohjoispuolen Ikkeläjärvi ja pienempi Korvajärvi sekä eteläpuolella sijaitsevat Num-

mijärvi, Säkkijärvi, Ylimysjärvi ja Rummukkajärvi. Alueen itäpuolella virtaa Ilvesjoki. Asutus ja laa-

jat avoimet peltomaisemat sijoittuvat vesistöjen tuntumaan. Peltoalueet ja maatilojen tilakeskuk-

set sijaitsevat lähimmillään noin 2 km päässä hankealueesta Ilvesjoella ja Ikkeläjärvellä. Etäi-

syyttä Säkkijärven ja Nummijärven alueille on 4–5 km. Teiltä avautuu peltojen yli näkymiä suun-

nitellun tuulivoimapuiston suuntaan erityisesti Ilvesjoella ja Ikkeläjärvellä. Avointa peltomaisemaa 

on myös Säkkijärvellä ja Nummijärvellä.  

Hankealueen ympäristö on pääasiassa sulkeutunutta metsävyöhykettä. Itäpuolella on avointa 

peltomaisemaa ja turvetuotantoalueita. Erityispiirteinä seudulla erottuvat peltojen ja järvien yli 

avautuvat näkymät.  

Tuulivoimalat maisemakuvassa 

Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaan. Tuulivoi-

malat näkyvät kauas, eivätkä suuren kokonsa vuoksi juurikaan vertaudu muuhun ympäristöön. 

Merkitystä on erityisesti sillä, millaiseen maisemaan tuulivoimaloita suunnitellaan sijoitettavaksi. 

Tuulivoimarakentaminen voi muuttaa maisemakokonaisuuden luonnetta tai tuulivoima-alue voi 

nivoutua osaksi maisemaa muodostaen kuitenkin uuden, maisemakuvassa laajalle alueelle erot-

tuvan elementin. Parhaassa tapauksessa tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset maisema-

kuvaan ovat neutraaleja tai kohtuullisia, jolloin voimala ja siihen liittyvät rakenteet jäävät maise-

makuvassa taustalle, sulautuvat tai asettuvat osaksi maisemakuvaa. (Weckman, 2006, Ympäris-

töministeriö 2016). 

Tuulivoimaloiden näkyvyyteen maisemassa vaikuttavat monet tekijät. Niitä ovat maaston, kasvil-

lisuuden ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus, tuulivoimaloiden lukumäärä ja ryhmän 
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laajuus, tuulivoimaloiden sijainti ja maaston korkeussuhteet, tuulivoimalarakenteiden korkeus 

sekä rakenteiden koko ja väritys. Tuulivoimaloiden näkyvyyteen maisemassa vaikuttavat myös 

vuodenajat sekä valo-olosuhteet.  

Visuaalinen vaikutus maisemaan ei automaattisesti tarkoita haitallista vaikutusta. Näkymien 

muuttumisen merkitystä tulee suhteuttaa alueen luonteeseen, ominaispiirteisiin ja arvoihin sekä 

maisematilaan ja sen suuntautumiseen kokonaisuutena. 

Etäisyys on merkittävä tekijä tarkasteltaessa maisemavaikutusten luonnetta. Tuulivoimaloiden 

suuren koon vuoksi voivat visuaaliset vaikutukset ulottua avoimessa maisemassa 10–15 kilomet-

rin säteelle tuulivoima-alueesta. Yleisesti kuitenkin suurtenkin tuulivoimaloiden hallitsevuus ha-

vainnoidussa maisemassa alkaa vähentyä 5–7 kilometrin etäisyydessä. (Weckman, 2006). 

Taulukko 4. Ohjeellisia esimerkkejä etäisyysvyöhykkeistä, joita voi hyödyntää maisemaselvityk-

sissä ja vaikutusten arvioinnissa. (Ympäristöministeriö 2016). 

Tuulivoima-alue ja sen 

välitön lähiympäristö 

0 … 1–2 km 

voimaloista 

Välittömät vaikutukset maisemaan 

lähivaikutusalue noin 1–2 km 

….. 4–6 km 

voimaloista 

• alue, jolla visuaaliset vaikutukset voivat olla niin 

merkittäviä, että ne voivat vaikuttaa maiseman 

luonteeseen ja laatuun 

• tuulivoimalat voivat olla maisemakuvassa 

hallitsevia 

ulompi vaikutusalue noin 4–6 km 

….. 10–15 km 

voimaloista 

• alue, jolle voimalat voivat näkyä selvästi, mutta 

jolla niiden mahdolliset vaikutukset maiseman 

luonteeseen ja laatuun vähenevät etäisyyden 

kasvaessa 

• voimalat ovat osa laajempaa maisemakokonai-

suutta 

• voimaloiden kokoa ja etäisyyttä voimaloille voi 

olla vaikea hahmottaa 

kaukovaikutusalue noin 10–15 km 

….. 20–25 km 

voimaloista 

• alue, jolle voimalat voivat näkyä, mutta jolla niillä 

ei välttämättä enää ole merkitystä maiseman 

luonteen ja laadun kannalta; poikkeuksena esi- 

merkiksi erämaiset alueet 

teoreettinen maksi-

minäkyvyysalue 

noin 20–25 km 

… 35 km voimaloista 

• voimalat voi hyvissä sää- ja valaistusolosuh-

teissa erottaa paljaalla silmällä; todennäköisesti 

ei merkitystä maiseman luonteen tai laadun kan-

nalta 

3.5.4 Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueet ja -kohteet 

Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueet ja -kohteet on esitetty alla olevassa ku-

vassa. Kartalla on esitetty valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 

(RKY), maakuntakaavan mukaiset valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet, val-

takunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA2021) ja maakuntakaavan mukaiset alueet tär-

keä kulttuuriympäristö tai maisema. Lisäksi kartalla on esitetty tiedossa olevat kiinteät muinais-

jäännökset. Maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön pistemäisistä kohteista 

ei ole saatavilla paikkatietoa (ei vielä esitetty voimassa olevissa kaavoissa), mutta kohteet ja nii-

den sijainti hankealueeseen ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtoihin on kuvattu omassa kappaleessaan.  

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriym-

päristön kohteita. Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie lähimmillään noin 5,5 km hankealueen 
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länsipuolella kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY). Satakunnassa 

Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä 

tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisista pääteistä ja ainoa kesäaikaan kuljettavissa ollut reitti 

Satakunnasta ja Hämeestä Pohjanmaalle. Tie on muodostanut yhdessä Ylisen Viipurintien 

kanssa lyhimmän reitin Pohjanmaalta Viipuriin. Edelleen suurelta osin Suomenselän asumatto-

mien kankaiden kautta kulkeva, paikoitellen hiekkapintaisena säilynyt tie on säilyttänyt historialli-

sen linjauksensa ja vanhan maantien luonteen. (Museovirasto, rky.fi) 

 

Kuva 18. Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueet ja kohteet suhteessa tuulivoi-

mapuistoon. 

Etäisyyttä valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin Hämes-Havu-

sen umpipiha Kauhajoella ja Jalasjärven kirkkoympäristö Jalasjärvellä on molempiin noin 15 km 

(Museovirasto, rky.fi). Nämä on Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa esitetty valtakunnallisesti 

merkittävinä kulttuurihistoriallisesti arvokkaina kohteina.  
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Sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista hankealueen luoteista voimajohtoreittiä lähin kohde on Hämes-

Havusen umpipiha noin 8 km etäisyydellä. Sähkönsiirtoreittivaihtoehtoon luoteinen voimajohto-

reitti maakaapelilla etäisyyttä tulee noin 10 km.  

Itäisen voimajohtoreitin ympäristössä ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriym-

päristön kohteita.  

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

Maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi on laadittu maakun-

takaavoitusta varten vuosina 2016–2017 (Etelä-Pohjanmaan liitto 2017). Uudemman rakennetun 

kulttuuriympäristön inventointi on tehty vuosina 2019–2021 (Saatsi Arkkitehdit Oy 2021a ja b). 

Kohteet on kuvattu tässä kappaleessa. Niitä ei ole esitetty kartalla paikkatiedon puuttuessa, koska 

niitä ei ole vielä esitetty voimassa olevissa kaavoissa.  

Etelä-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön erityispiirteisiin kuuluvat maaseutumaisuus, 

pienet kaupunkikeskustat, monimuotoinen kyläasutus jokivarsi- ja raittikylineen sekä jälleenra-

kennuskauden asutusalueineen.  

Hankealueelta noin 4 km pohjoiseen Ikkeläjärvellä arvokkaana pistekohteena rakennettujen kult-

tuuriympäristöjen inventoinnissa (Etelä-Pohjanmaan liitto 2017) on mainittu Ikkeläjärven koulu. 

Nummijärven rannalla, hankealueesta noin 7 km luoteeseen, sijaitsee Nummijärven mökkialue. 

Alue on ollut kesänviettoalueena viimeistään 1920-luvulta, jolloin sinne on rakennettu ensimmäi-

nen huvila. Alueella on seurojentalo ja kaksi entistä kyläkoulua. Arvokkaana pistekohteena on 

mainittu Suomen sodan muistomerkki. Hankealueen itäpuolella noin 9 km etäisyydellä sijaitsee 

aluekohde Koskuen kirkkoympäristö järvi- ja jokimaisemassa (Etelä-Pohjanmaan liitto 2017). Uu-

dempia kohteita edustaa Koskuen Esso (Saatsi Arkkitehdit Oy 2021a ja b).  

Jalasjärven eteläpuolella Hirvijärvellä noin 15 km hankealueesta koilliseen sijaitsevat aluekohteet 

(maakuntakaavan alueet ”tärkeä kulttuuriympäristö tai maisema”) Komsi, Kuja-Komsi ja Komsin-

koulu, Mäntykosken kylä ja Hirvijärven tienvarsiasutus sekä Vuorenmaanmäen taloryhmä. Kom-

sin talonpoikaistalon, Komsin kansakoulun ja Kuja-Komsin huvilamainen rakennus muodostavat 

kyläkuvallisen kokonaisuuden Hirvijärven pohjoispuolelle. Hirvijärven eteläpuolella kulkevan Hir-

veläntien varteen sijoittuu huomattava joukko vanhojen talonpoikaistalojen ja niistä lohkottujen 

pientilojen kulttuurihistorialliset piirteensä hyvin säilyttäneitä talouskeskuksia. Vuorenmaanmäen 

taloryhmä on vuonna 1789 perustetun Vuorenmaan uudistilan ympäristöön tilajakojen seurauk-

sena muodostunut, usean tilan talouskeskuksista koostuva taloryhmä. Keskikylässä Hirvijärveltä 

lounaaseen ovat pistekohteet ent. Limonaditehdas, Toivonmäki (Keskikylän koulu) ja Keisarila 

(Keskikylän osuusmeijeri) (Etelä-Pohjanmaan liitto 2017). Uudempia kohteita edustaa Hirvijärven 

koulu, Komsi ja entinen limonaditehdas (Saatsi Arkkitehdit Oy 2021a ja b).    

Jalasjärvellä hankealueesta 15–17 km etäisyydellä sijaitsevat aluekohteet Jokipii, Jokipiin pella-

vatehdas, Petäyskylä, Jalasjärven hautausmaa ja museo sekä Jalasjärven kirkonkylä. Jokipiin 

alue käsittää teollisuustoiminnan yhteyteen 1900-luvun taitteesta kehittyneen keskustan lisäksi 

Jokipiintien varren talonpoikaisympäristön. Petäyskylä on Jokipiin keskustan ja Jalasjoen länsi-

puolella sijaitseva tiivis kyläkeskus. Pistekohteita ovat Pettuluoman mylly, eli Petäysmylly, Ahl-

kulla (Jalasjärven työväentalo), Jalasjärven entinen kunnantalo ja Kaunislehto (ent. pappila) 

(Etelä-Pohjanmaan liitto 2017). Uudempia kohteita edustavat Jokipiin pellavatehdas ja Jokipiin 

jalkinetehdas, Metsolan koulu, Jalasjärven liikekeskusta ja vesitorni (Saatsi Arkkitehdit Oy 2021a 

ja b).   

Kauhajoella, hankealueesta noin 18 km luoteeseen, maakunnallisesti arvokkaita aluekohteita 

ovat Aronkylän keskusta, joka on taajamaympäristöä ja kaupunkiympäristöä edustava Kauhajoen 
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keskusta (Etelä-Pohjanmaan liitto 2017). Uudempia kohteita edustavat Topeeka ja Kauhajoen 

hallintokeskuksen ympäristö (Saatsi Arkkitehdit Oy 2021a ja b).   

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista hankealueen luoteiselta voimajohtoreitiltä ja luoteiselta voimajoh-

toreitiltä kaapelilla etäisyyttä Ikkeläjärvelle on noin 2,5–4 km, Nummijärvelle noin 9 km, Koskuelle 

noin 16–17 km, Jalasjärvelle noin 16–18 km ja Kauhajoelle noin 11–12 km. Itäiseltä voimajohto-

reitiltä etäisyyttä Ikkeläjärvelle on noin 7,5 km, Nummijärvelle noin 12 km, Koskuelle noin 7 km, 

Jalasjärvelle noin 17 km ja Kauhajoelle jo noin 27 km. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankealueen länsipuolella noin 13 km etäisyydellä on valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-

alueisiin kuuluva Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema (VAMA 2021). Hyypänjokilaakson kulttuu-

rimaisema on maisemaseudustaan poikkeava kokonaisuus, josta jokilaakson kapeus ja jyrkähköt 

rinteet tekevät erityisen. Maisema-alueen tärkeimpiä arvoja ovat maastonmuotojen ja geologisen 

historian ohella monimuotoinen luonto sekä aktiivisesti hoidettu maatalousmaisema. Hyypänjoki-

laaksoon on perustettu luonnonsuojelulain mukainen valtakunnallinen maisemanhoitoalue. Kuri-

kassa sijaitsevalle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Luopajärven viljelylakeus vä-

limatkaa hankealueelta on noin 21 km.  

Etäisyyttä Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema-alueeseen on sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista 

hankealueen luoteiselta voimajohtoreitiltä lyhimmillään 7,4 km, hankealueen luoteiselta voima-

johtoreitiltä maakaapelilla 11,2 km ja itäiseltä voimajohtoreitiltä noin 20 km. 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet  

Maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista (Kuoppala ym. 2013 ja Asunmaa 2014, maakun-

takaavan alueet ”tärkeä kulttuuriympäristö tai maisema”) lähin on Koskuen kulttuurimaisema noin 

4,5 km hankealueen itäpuolella. Koskutjärven, Koskutjoen ja Ilvesjoen hienojakoisille rantamaille 

muodostunut Koskuen kulttuurimaisema on Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksille verrattain epä-

tyypillinen jokilaaksomaisema. Alue lukeutuu eteläosastaan Suomenselän maisemamaakuntaan, 

mikä näkyy maisemassa poikkeuksellisina korkeusvaihteluina. Koskuen kulttuurimaisema käsit-

tää Koskutjärven ja sitä ympäröivän maatalousalueen sekä Koskutjoen ja Ilvesjoen muodostaman 

jokilaaksoalueen. Hankealueen lounaispuolella noin 5,3 km etäisyydellä sijaitsee Nummijärven 

maisema-alue. Pohjanmaan jokilaaksoista syrjään jäävä Nummijärvi sijaitsee vedenjakajaseudun 

suo- ja metsäaluetta halkovalla Nummikankaalla, joka on osa laajempaa Pohjankangasta. Num-

mijärven alue kuuluu Karvianjoen vesistöalueeseen ja on eräs Karvianjoen alkulähteistä. Nummi-

järveä ympäröivät laajat karujen vedenjakajaseutujen metsä- ja suoalueet. Nummijärvi lukeutuu 

Kauhajoen larvakyliin, joiden maisema on hyvin metsävaltainen. 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Hirvikylä on maisemaltaan omaleimainen jokivarsikylä, 

jonka viljelymaisemaa elävöittävät asutuskumpareet ja näyttävä rakennuskanta (Asunmaa 2014). 

Alue sijaitsee Jalasjärvellä hankealueen koillispuolella. Etäisyyttä hankealueeseen on noin 16–

17 km. Jalasjärven kulttuurimaisema-alue käsittää Jalasjärven ja Jalasjoen ympärille muodostu-

neen maatalousmaiseman sekä Jokipiin, Kivistön ja Kannonkylän alueet. Alue on maisemaraken-

teeltaan tyypillistä eteläpohjalaista viljelylakeutta (Asunmaa 2014). Etäisyyttä hankealueeseen on 

noin 16 km. Alle 20 km etäisyydellä hankealueesta sijaitsee myös maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue Kauhajokilaakson kulttuurimaisema. Jokilaakso Koskenkorvalta Kauhajoen Hyyppään 

on maiseman vaihettumisvyöhykettä eteläpohjalaisen lakeusmaiseman ja yläjuoksun kankare-

maan välillä (Kuoppala ym. 2013). 

Lähin maakuntakaavan mukainen tärkeä kulttuuriympäristö tai maisema on hankealueen luoteis-

puolella noin 9 km etäisyydellä sijaitseva Sahankylä. Sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista 
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hankealueen luoteinen voimajohtoreitti ja hankealueen luoteinen voimajohtoreitti maakaapelilla 

sijoittuvat Sahankylän itäpuolelle. Sahankylä on sotien jälkeen rakennettu rintamamieskylä. Mai-

semakuvaltaan alue on soiden ja nevojen keskelle raivattu larvakylä, jossa maaston korkeusvaih-

telut ovat vähäisiä. (Asunmaa 2014) 

Itäistä sähkönsiirtoreittivaihtoehtoa lähin maakuntakaavan tärkeä kulttuuriympäristö tai maisema 

lähin on Ilvesjoen ja Koskuen kulttuurimaisemat ja esihistorialliset alueet, jonne etäisyyttä on ly-

himmillään 7 km.  

Muinaisjäännökset 

Hankealueelta ei museorekisterin tietojen mukaan tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähimmät 

kohteet sijaitsevat noin 6 km etäisyydellä Ikkeläjärven pohjoispuolella. Hankealueella tullaan te-

kemään arkeologinen inventointi maastokaudella 2022.  

 

Kuva 19. Lähimmät muinaisjäännökset hankevaihtoehdossa VE1. 
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Sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista hankealueen luoteisella voimajohtoreitillä ei sijaitse tiedossa ole-

via muinaisjäännöskohteita. Lähimmät kohteet sijaitsevat Ressulanmaan-Pirttikankaan alueella. 

Etäisyyttä voimajohtoreittiin on lyhimmillään 1 km.  

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista hankealueen luoteisen voimajohtoreitin maakaapelilla lähialueilla 

ei ole tiedossa muinaisjäännöskohteita. Lähin sijaitsee noin 2,7 km etäisyydellä Ikkeläjärvellä.  

Itäisen voimajohtoreitin varrella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöskohteita. Lähin kohde Iso 

Särkijärvi sijaitsee noin 950 m etäisyydellä reitin eteläpuolella. 

3.6 Luonnonympäristö 

3.6.1 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kasvillisuutta ja luontotyyppejä tullaan selvittämään maastokartoituksin kesällä 2022 tehtävässä 

luontoselvityksessä. Hankealueen ja sähkönsiirron luonnonympäristöä koskevat keväällä-kesällä 

2022 laadittavat selvitykset on kuvattu kappaleessa 4.7. 

Kartta- ja ilmakuvatarkastelun mukaan hankealue on hyvin soinen. Lähes kaikki suot ja soistumat 

on ojitettu. Alueen itäosassa Vasikkanevalla ja alueen pohjoisosassa Harjannevalla suot on kui-

vatettu turvetuotantoon. Vasikkanevalla on myös viljelykäytössä olevaa peltomaata. Hankealu-

een eteläpuolella on laajoja luonnontilaisia soita (Kivisalonneva, Mustasaarenneva, Hakoneva), 

jotka kuuluvat Natura 2000 verkostoon ja osittain soidensuojeluohjelmaan. Hankealueella on poh-

joiseteläsuuntaisia ympäristöään hiukan korkeampia kankaita; Korkiakangas, Tuohimaa, Pohjan-

kangas, Harjakangas ja eteläosassa Nasimäki. Näitä ympäröivät turvemaat, jotka on tehokkaasti 

ojitettu. Pohjankankaalla on kalliopaljastumia.  

Hankealue on metsätalouskäytössä ja puusto on melko nuorta. Kuusivaltaisia metsiköitä on alu-

een luoteisosassa, muuten metsä on mäntyvaltaista. Metsätyypeistä yleisin on kuivahko kangas. 

Tuoretta ja lehtomaista kangasta on Ylhäisennevan ympäristössä hankealueen pohjoisosassa 

(Metsäntutkimuslaitos, valtakunnan metsien inventointi, Paikkatietoikkuna).   

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista hankealueen luoteinen voimajohtoreitti ylittää ojitettuja turve-

maita ja metsäisiä kankaita. Reitti ylittää Isoluoman ojan, joka karttatarkastelun mukaan on uo-

maltaan ainakin osin luonnontilainen vesistö. Reitillä on joitakin ojittamattomia pienialaisia soita 

(Matolampi). Sähkönsiirtoreitti yhdistyy Ressulanmaalla olemassa olevaan voimajohtoon. Ressu-

lanmaalla on soranottoalueita ja soranotosta syntyneitä lampia. Sahankylässä voimajohtolinjaus 

ylittää viljelykäytössä olevia peltoja ja Sahankylän pohjoispuolella Haasioluoman, Hosiaisluoman 

ja Ikkelänjoen. Nämä ovat karttatarkastelun mukaan uomiltaan luonnontilaisesti mutkittelevia ve-

sistöjä. Reitin pohjoispäässä voimalinja ylittää Iiroonnevan turvetuotantoalueen.  

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista hankealueen luoteinen voimajohtoreitti maakaapelilla kulkee osit-

tain samaa reittiä kuin edellä kuvattu luoteinen voimajohtoreitti. Maakaapelireitti erkanee Pieni-

nevan kohdalla ja kulkee Korkiakankaantien ja Ikkeläjärventien vartta Härkärämäkän kohdalle. 

Teiden varsilla on ojitettuja turvemaita ja metsäistä kangasta. Ikkeläjärventien varressa on myös 

viljeltyjä peltoja.  

Itäisen voimajohtoreitin varrella on ojitettuja soita, kangasmaita ja viljeltyjä peltoja. Hakonevan 

alueella reitin alkupäässä on osin ojittamatonta suota. Yli-Ilvesjoella reitti ylittää Ilvesjoen. Joen 

ylityskohta on viljeltyä peltoa. Sen itäpuolella reitti ylittää turvetuotantoalueen. Yli-Koskuen lou-

naispuolella voimajohtoreitti ylittää laajoja avokallioalueita Välivuoren ja Katulanvuoren alueella 

sekä niiden itäpuolella karttatarkastelun mukaan uomaltaan osin luonnontilaisen Mustaluoman. 
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Avokalliota on myös Lähdetnevankallion alueella, Nyrkänmäellä ja Sikamäellä voimajohtoreitin 

loppupäässä. Reitti ylittää Iso Somerojärven ja Vähä Somerojärven yhdistävän nimettömän kart-

tatarkastelun mukaan uomaltaan luonnontilaisen ojan.  

Arvokkaat luontotyypit ja kohteet 

Hankealueelta on tiedossa metsälain mukaisista erityisen tärkeistä elinympäristöistä kaksi koh-

detta Tuohimaalta (suoelinympäristöt) ja kolme kohdetta Pohjankankaalta (suoelinympäristö ja 

karukkokankaita vähätuottoisemmat alueet) (Metsäkeskus, erityisen tärkeät elinympäristökuviot). 

 

Kuva 20. Metsälain 10 §:n tarkoittamien erityisen arvokkaiden elinympäristöjen sijainti hankealu-

eella (Metsäkeskus 2021). 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista hankealueen luoteinen voimajohtoreitin alueella metsälakikoh-

teita on Isoluoman, Haasionluoman ja Hosiaisluoman varsilla.  
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Sähkönsiirtoreittivaihtoehdon hankealueen luoteinen voimajohtoreitti maakaapelilla alueella on 

metsälakikohteita Myllyluoman ja Isoluoman varressa sekä em. Haasionluoman ja Hosiaisluoman 

varsilla.  

Itäinen voimajohtoreitti ylittää metsälakikohteen Välivuorella ja Mustavuoman varressa sekä si-

vuaa kohdetta Pohjan Korpilammin eteläpuolella.   

Kiinteistöllä 232-402-7-220 on Metsähallituksen hallinnoimalla maalla METSO-kohde, joka sijoit-

tuu kaapelireitin alueelle. Kohteen täsmällistä sijaintia tai ominaispiirteitä ei vielä hankkeen oh-

jelmavaiheessa ole saatavissa, mutta kohde kuvataan YVA-selostuksessa tarkemmin. 

 

Kuva 21. Metsälain 10 §:n tarkoittamien erityisen arvokkaiden elinympäristöjen sijainti, luoteiset 

voimajohtoreitit (Metsäkeskus 2021). Kuvan keskellä vihreällä näkyy myös METSO-kohteen si-

jainti. 
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Kuva 22. Metsälain 10 §:n tarkoittamien erityisen arvokkaiden elinympäristöjen sijainti, itäinen 

ilmajohtoreitti (Metsäkeskus 2021). 

Arvokas lajisto 

Alueen uhanalainen ja muu huomionarvoinen lajisto (luontodirektiivi liite IV, rauhoitetut, erityisesti 

suojeltavat) tullaan kartoittamaan luontoselvityksessä.  

Suomen Lajitietokeskuksen (laji.fi 13. ja 16.1.2022) -tietokannassa hankealueen itäosassa on 

tehty havainto liito-oravasta (vaarantunut, VU ja luontodirektiivin liitteen IV(a) laji). Havainto sijoit-

tuu lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvalle alueelle, joka myös on osa Mustasaarennevan Natura-

aluetta. Hankealueelle sijoittuu pohjoisessa Rytinevan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjave-

sialueelle, jolle myös sijoittuu kaksi silmälläpidettävän (NT) pohjanhuurresammalen kasvupaik-

kaa. Lisäksi hankealueella on tehty kaksi havaintoa rauhoitetusta valkolehdokista. 
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Kuva 23. Uhanalaisten ja huomionarvoisten lajien sijoittuminen hankealueelle ja sen välittömään 

läheisyyteen hankevaihtoehdossa VE1. 

3.6.2 Linnusto 

Muutto- ja pesimälinnustoa tullaan kartoittamaan keväällä, kesällä ja syksyllä 2022 tehtävissä 

linnustoselvityksissä. Hankealueen ja sähkönsiirron linnustoa koskevat vuoden 2022 aikana laa-

dittavat selvitykset on kuvattu kappaleessa 4.7.2.  

Pesimälinnusto 

Hankealueeseen nähden lähin lintudirektiivin perusteella suojeltu Natura-alue on länsipuolella si-

jaitseva Iso Koihnanneva (FI0800034), jonne etäisyyttä on hankealueen rajasta 0,6 km ja lähim-

mistä voimaloista 1,4 km.  Suojelun perusteina olevia lajeja ovat muun muassa laulujoutsen, am-

puhaukka, kaakkuri, kapustarinta, kalatiira ja liro. Lisäksi alueella esiintyy kaksi salassa pidettä-

vää lintulajia. Toiseksi lähin lintudirektiivin perusteella suojeltu Natura-alue on noin 8 kilometriä 

hankealueen lounaispuolella sijaitseva Ylimysjärvi. Suojelun perusteina olevia lajeja ovat muun 
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muassa jouhisorsa, tukkasotka, heinätavi, pikkusieppo, naurulokki, ruskosuohaukka, suokukko ja 

mustaviklo. Lisäksi alueella esiintyy kaksi salassa pidettävää lintulajia. Kymmenen kilometrin sä-

teellä hankealueesta tai vaihtoehtoisista sähkönsiirtoreiteistä ei sijaitse muita linnustoperustei-

sesti suojeltuja Natura-alueita eikä kansainvälisesti (IBA) (Birdlife International, 2021: Birdlife 

Suomi 2022b) tai Suomen (FINIBA) (Leivo ym., 2002, Birdlife Suomi, 2022b) tärkeitä lintualueita.  

Suupohjassa MAALI-hankkeen tulokset eivät ole vielä käytettävissä, mutta Suupohjan lintutie-

teellinen yhdistys on kerännyt olemassa olevan tiedon lintujen muutosta ja kerääntymisalueista 

maakuntakaavan vaikutusten arviointia varten (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys 2013, Etelä-

Pohjanmaan liitto 2014). Ylimysjärvi sijaitsee noin 8 kilometriä hankealueelta länteen ja on han-

kealuetta lähin oleva MAALI-alue (Etelä-Pohjanmaan liitto 2014). Lisäksi Suupohjan lintutieteelli-

nen yhdistys on arvioinut arvokkaiksi lintukohteiksi Ikkeläjärven (4,2 km etäisyydellä pohjoiseen), 

Säkkijärven (1,4 km etäisyydellä lounaaseen), Mustansaarennevan (välittömässä läheisyydessä 

eteläpuolella) sekä Lutakkokeitaat (1,7 km etäisyydellä länteen) (Jukka-Pekka Taivalmäki, kirjal-

linen tiedonanto).  

Iso Koihnannevan Natura-alueen salassa pidettävän, uhanalaisen suojeluperustelajin lähimmät 

tunnetut pesäpaikat sijaitsevat Natura-alueella yli kahden kilometrin päässä Hankealueen rajalta. 

Laji on pesärekisterin mukaan pesinyt alueella onnistuneesti vuosina 2009, 2011–2014 ja 2019–

2021. Osa hankealueesta kuulunee reviirin yksilöiden saalistus- ja liikkumisalueille ollen osana 

lajin laajaa reviiriä. Tämän vuoksi reviirin toinen emo pyritään pyydystämään ja varustamaan sa-

telliittilähettimellä talven/alkukevään 2022 aikana. Mikäli lähettimen asentaminen onnistuu, emon 

liikkumista reviirillä ja mahdollista liikkumista hankealueella seurataan pesimäkaudesta 2022 

eteenpäin.  

Harjannevan hankealue on kokonaisuudessaan vahvasti ihmisen muokkaama ja luonnontilai-

suutta esiintyy harvassa. Alue on laajasti metsätalouskäytössä ja puusto on pääasiassa melko 

nuorta sekä suot tiheästi ojitettuja. Hankealueen kaakkois-itäkulmassa sijaitsee turvetuotannon 

alueita sekä Vasikkanevan peltoalue. Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella hankealueen pe-

simälinnusto on arviolta pääasiassa tavanomaista talousmetsien lajistoa. Pellot ja turvetuotanto-

alueet monipuolistavat lajistoa, ja edellä mainittuja ympäristöjä suosivia lajeja esiintyy suurella 

todennäköisyydellä. Hankealueella ei ole juurikaan vesilintujen pesinnälle sopivia elinympäristöjä, 

tosin turvetuotannon laskeutusaltailla saattaa esiintyä joitakin pesiviä vesilintuja. Mahdollisia met-

solle sopivia soidinympäristöjä saattaa esiintyä karttatarkastelun perusteella muun muassa ete-

lässä Pohjankankaalla ja pohjoisessa Harjakankaalla. Teeri taas hyväksyy soidinpaikoikseen 

vaatimattomiakin ympäristöjä kuten ojitettuja soita, turvetuotannon alueita ja niiden lähiympäris-

töä. Alueen karut mäntykankaan saattavat olla kehrääjien suosimaa elinympäristöä. Nuoren 

puuston vuoksi pöllöille pesäpaikoiksi soveltuvia luonnonkoloja on todennäköisesti melko hei-

kosti. Myös muita varttuneiden tai vanhojen metsien lajeja sekä kololintuja on alueella todennä-

köisesti varsin niukasti.  

Lähtötietojen perusteella (Laji.fi:n tietokanta ”suojelunarvoiset petolinnut ja pöllöt”) hankealueen 

rajojen sisäpuolella ei ole tiedossa tunnettuja suojelunarvoisten petolintujen tai pöllöjen pesäpaik-

koja. Rekisteri sisältää valikoitua petolintujen ja pöllöjen pesäaineistoa Luonnontieteellisen kes-

kusmuseon linnustonseurantajärjestelmistä vuosilta 2015–2020. Aineisto on päivitetty noin tou-

kokuun puolivälissä 2021, jolloin aineistoon on lisätty tiedot vuoden 2020 pesinnöistä. Aineisto 

kattaa seuraavat lajit: sääksi, viirupöllö, kanahaukka, merikotka, hiirihaukka, huuhkaja, lapinpöllö, 

mehiläishaukka, helmipöllö, varpuspöllö ja piekana. Aineisto on rengastusaineistojen perusteella 

ammattimaisesti kuratoitua, ja aineiston vastuuhenkilö on Luonnontieteellisen keskusmuseon in-

tendentti Jari Valkama. Kahden kilometrin säteellä suunnitelluista voimaloista sijaitsee neljä suo-

jelunarvoisen petolintu- ja pöllölajin tunnettua pesäpaikkaa, joista lähin sijaitsee noin 800 metrin 
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etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Lisäksi yksi pesäpaikoista sijaitsee noin 100 

metrin etäisyydellä luoteisesta voimajohtoreittivaihtoehdosta. Viiden kilometrin säteellä suunnitel-

luista voimaloista sijaitsee neljä suojelunarvoisen petolintu- ja pöllölajin pesäpaikkaa lisää, ja 10 

kilometrin säteellä 11 pesäpaikkaa lisää. Yhteensä 10 kilometrin säteellä esiintyy siis 19 suoje-

lunarvoisen petolintu- tai pöllölajin tunnettua pesäpaikkaa. Tarkemmat tiedot suojelunarvoisten 

petolintu- ja pöllölajien pesätiedot koostetaan pesimälinnustoraportin salassa pidettävään liittee-

seen, joka on tarkoitettu ainoastaan viranomaiskäyttöön. Pesäpaikat tullaan huomioimaan lopul-

lisessa voimalasijoittelussa ja tiesuunnittelussa. 

Hankealueen sekä voimajohtoreittien pesimälinnusto selvitetään kaudella 2022 pesimälinnus-

toselvityksessä, päiväpetolintujen lentoreittitarkkailussa, pöllöselvityksessä, metsojen soidinpaik-

kakartoituksessa sekä sähkönsiirron luontoselvityksessä, ja tarkemmat tiedot koostetaan YVA-

selostukseen. 

Muuttolinnusto 

Hankealue ei sijoitu kevät- eikä syysmuuton osalta valtakunnallisille lintujen päämuuttoreiteille. 

Harjannevan tuulivoimapuisto sijoittuu metsävaltaiselle alueelle noin 40–50 kilometrin etäisyy-

delle Pohjanlahden rantaviivasta, joten Pohjanlahden päämuuttovirrat jäävät hyvin etäälle hanke-

alueen länsipuolelle. (Toivanen ym., 2014)  

Hankealueen lähiympäristössä on selvitetty muuttolinnustoa Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuis-

ton osayleiskaavan laatimisen yhteydessä sekä Kauhajoen Suolakankaan tuulivoimahankkeen 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Rustarin hankealue sijaitsee noin 6,5 kilo-

metrin etäisyydellä pohjoiseen ja Suolakangas noin 9 kilometrin etäisyydellä pohjoiseen Harjan-

nevan hankealueelta.  

Rustarin hankealueella tehtiin kevät- ja syysmuutonseurantaa vuonna 2015. Kevätmuuton seu-

rannan aikana kirjattiin 5 415 lentoa, joista peippoja merkittiin eniten (1 367 yks.). Seuraavaksi 

eniten kirjattiin naurulokkeja (406 yks.), sepelkyyhkyjä (364 yks.), kurkia (271 yks.), räkättirastaita 

(253 yks.) ja metsähanhia (228 yks.). Edellä mainitut kuusi lajia muodostivat 53 prosenttia koko-

naislentomäärästä. Kokonaislentomäärästä päätellen Rustarin hankealue sijaitsee tavanomaisen 

tai heikon kevätmuuttoreitin varrella (Ahlman Group, 2015a). Rustarin syysmuuton seurannan 

aikana kirjattiin yhteensä 17 772 lentoa, joista räkättirastaita merkittiin eniten (5 548 yks.). Seu-

raavaksi eniten kirjattiin peippoja (4 729 yks.), kurkia (3 268 yks.), punakylkirastaita (1 384 yks.) 

ja sepelkyyhkyjä (699 yks.). Edellä mainitut viisi lajia muodostivat peräti 88 prosenttia kokonais-

lentomäärästä. Kokonaislentomäärästä päätellen Rustarin hankealue sijaitsee kohtalaisen syys-

muuttoreitin varrella (Ahlman Group, 2015b).  

Suolakankaan hankealueen muuttolinnustoa on selvitetty lintujen syys- ja kevätmuuton selvityk-

sillä vuonna 2015 (Suomen Luontotieto Oy, 2015a ja 2015b) sekä maakuntakaavoituksen yhtey-

dessä vuonna 2013 laaditun Lintujen kevätmuuton seurannan perusteella (Suupohjan lintutieteel-

linen yhdistys, 2013). Suolakankaan hankealueen kautta muuttavista linnuista keskeisimmät ovat 

metsähanhi, laulujoutsen sekä kurki. Lisäksi joitain päiväpetolintuja muuttaa alueen läpi. Keväisin 

Suolakankaan hankealueen kautta muuttaa tehdyistä seurannoista päätellen noin 400 metsähan-

hea, 500 kurkea, 200 laulujoutsenta ja 100 päiväpetolintua. Syksyllä kokonaislentomäärät ovat 

selkeästi pienemmät kurkea lukuun ottamatta (noin 1500 läpimuuttavaa yksilöä).  Suupohjan lin-

tutieteellisen yhdistyksen mukaan kurkimäärät ovat jääneet parhaina päivinä 600–800 lintuun 

Kauhajoen syvyydellä (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys 2013, Etelä-Pohjanmaan liitto 2014) 
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Kuva 24. Tärkeät lintualueet sekä lintudirektiiviperusteiset Natura-alueet hankealueen läheisyy-

dessä. 

Yllä mainittujen hankkeiden muuttolinnustoselvitysten valossa voidaan arvioida Harjannevan 

hankealueen olevan tavanomaisen tai heikon kevätmuuttoreitin varrella sekä korkeintaan kohta-

laisen syysmuuttoreitin varrella. Muuttavien lintujen yksilömäärät ovat vain murto-osa valtakun-

nallisesti merkittäviin päämuuttoreitteihin verrattuna. Kauhajoella lintujen muuttoa ohjaavat erityi-

sesti viljellyt jokilaaksot ja laajat peltoalueet. Lähin merkittävä lintujen muutonaikainen levähdys-

alue on Hirvijärvi (FINIBA, MAALI) noin 13 kilometrin etäisyydellä koilliseen. Hirvijärvellä levähtä-

vät kevätmuuton aikana erityisesti joutsenet, metsähanhet ja suokukot. Hirvijärvi on paikallisesti 
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ja maakunnallisestikin merkittävä etenkin muutonaikaisen runsaan lintulajiston osalta. Lisäksi 

merkittävät lintujen muutonaikaset levähdysalueet sijaitsevat Luopajärven tulvapelloilla (FINIBA) 

noin 20 kilometrin etäisyydellä pohjoisessa ja Kainastonjokilaakson pelloilla (FINIBA) noin 25 ki-

lometrin etäisyydellä luoteessa. Syksyisin tulvapelloille saapuvat linnut pohjoisesta päin ja keväi-

sin etelästä ja lounaasta. Lähimmät IBA-alueet sijaitsevat Harjannevalta noin 60 kilometriä län-

teen (Lapväärtin kosteikot, Lålbyn pellot ja Kristiinankaupungin eteläinen saaristo).  

Ylimysjärvi sijaitsee noin 8 kilometriä hankealueelta länteen ja on hankealuetta lähin oleva 

MAALI-alue. Ylimysjärvi on lisäksi lintudirektiiviperusteinen Natura-alue. Ylimysjärvi on loppuke-

väällä tärkeä kerääntymisalue esimerkiksi joutsenille ja metsähanhille. Järvellä on myös runsas 

pesimälinnusto. Lisäksi järvellä liikkuu säännöllisesti isoja saalistavia petolintuja. Yhdessä Num-

mijärven kanssa Ylimysjärvi kokoaa myös lintujen muuttoreittejä (Suupohjan lintutieteellinen yh-

distys 2013, Etelä-Pohjanmaan liitto 2014). Tuulivoima-alue ulottuu suhteellisen lähelle Hyypän-

jokilaakson peltoalueita. Hyypänjokilaaksossa sijaitseva MAALI-alue Ratuskylä ja tuulivoima-alu-

een länsipuolella oleva Ylimysjärvi ovat hanhille ja joutsenille tärkeitä muutonaikaisia keräänty-

mispaikkoja. Ratuskylä sijaitsee noin 15 kilometrin eräisyydellä hankealueesta länteen (Etelä-

Pohjanmaan liitto 2014). 

Tarkemmat muuttolintutiedot koostetaan YVA-selostukseen.  

3.6.3 Lepakot 

Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia, jotka kaikki ovat luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja. Siten 

niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty. Lepakkola-

jeja koskevat luonnonsuojelulain (1096/1996) 39 §:n rauhoitussäännökset. Kiellettyä on tahalli-

nen tappaminen ja pyydystäminen, tahallinen vahingoittaminen ja tahallinen häiritseminen erityi-

sesti eläinten lisääntymisaikana ja niiden elämänkierron aikana tärkeillä paikoilla 

Suomessa tavattavia yleisiä lepakkolajeja ovat pohjanlepakko (tavataan miltei koko Suomesta), 

vesisiippa (tavataan Etelä- ja Keski-Suomessa), viiksisiippa (Suomen itäosat Kainuun tasolle 

asti), isoviiksisiippa (Suomen itäosat Kainuun tasolle asti) ja korvayökkö (pohjoisimmillaan ha-

vaittu Kokkolan tasolta). (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys, 2014a). 

Harjannevan alueella tehdään kesällä 2022 lepakkoselvitys (Ahlman Group) kolmen käyntikerran 

maastokartoituksena. Selvitys tehdään kiertämällä hankealue mahdollisimman kattavasti läpi 

sekä kävellen että pyöräillen, jolloin vaihdellaan jatkuvasti ultraäänidetektorin taajuutta, jotta eri 

aallonpituudella ääntelevät lajit havaitaan ja erotetaan toisistaan. Laitteena käytetään ultraäänide-

tektoria, jossa on heterodyne-menetelmän lisäksi mahdollisuus aikalaajennettujen (time expan-

sion) tallenteiden äänittämiseen erillisen nauhurin avulla. Maastoinventoinnit tehdään lepakkotie-

teellisen yhdistyksen suositusten mukaan yöllä kesä-, heinä- ja elokuussa. Selvityksessä keski-

tytään muun muassa merkittävien saalistusalueiden etsimiseen sekä siihen, onko alueella lisään-

tymis- tai levähdyspaikkoja. 

3.6.4 Metsäpeura 

Metsäpeuran uhanalaisuuden on vuonna 2019 arvioitu olevan silmälläpidettävä (NT) ja laji kuuluu 

myös luontodirektiivin liitteen II lajeihin. Metsäpeuraa esiintyy Suomenselällä ja Kainuussa, ja vii-

meisimpien laskentojen mukaan Suomenselän metsäpeurakannan koko on noin 1 500 yksilöä ja 

Kainuun noin 720 yksilöä. Lisäksi Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa on palautus-

istutettuna noin 20 yksilöä. Venäjän luoteisosien ja Suomen metsäpeurakannat ovat suunnilleen 

yhtä suuret, eikä lajia tavata tämän esiintymisalueen ulkopuolella. Kainuun ja Pohjois-Karjalan 
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alueilla metsäpeurakannat ovat laskeneet viime vuosina susien runsastuttua ja lajin keskeisintä 

esiintymisaluetta on nykyisin Suomenselän alue. LUKE 2022a 

 

Kuva 25. Metsäpeuran keskeiset lisääntymisalueet ja pantapeurojen kesävaellukseen käyttämät 

alueet LUKE:n 2021 aineistojen mukaan. Kuva julkaisusta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjan-

maan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, liite 4 – yhteisvaikutusten arviointi (FCG 2021). Harjan-

nevan tuulivoimapuiston hankealueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella neliöllä.  

Metsäpeurakannan kokoon ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen laajojen ja yhtenäisten erä-

maa-alueiden väheneminen, soiden ojitukset ja metsien hakkuut sekä yhtenäisten metsäalueiden 

pirstoutuminen metsätieverkoston rakentamisen myötä. Laji myös lisääntyy hitaasti ja joutuu kil-

pailemaan elintilasta hirvien kanssa, joiden vahva kanta ylläpitää myös susikantaa. Myös muut 

suurpedot karhu, ilves ja ahma käyttävät metsäpeuraa ravintonaan. 

Metsäpeura suosii elinympäristönään erämaisia alueita, vanhoja metsiä ja koskemattomia soita, 

ja sen elinympäristöt vaihtelevat vuodenkierron mukaan. Kesällä elinympäristöjä ovat reheväkas-

vuiset suot, talvella jäkälikkökankaat ja vaellusaikana harjumaasto. Lajin lisääntymisen kannalta 

olisi tärkeää, että kaikilla sen elinalueilla säilyisi myös rauhallisia ja erämaisia vasomisympäris-

töjä, joilla ihmisperäinen häirintä olisi mahdollisimman vähäistä. 

Lähimmät metsäpeuraesiintymät sijaitsevat Lauhavuoren kansallispuistossa, jonne hankealu-

eelta on etäisyyttä noin 25 kilometriä. Seitsemisen kansallispuisto, jonne myös on tehty 
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palautusistutuksia, sijaitsee huomattavasti kauempana. Lauhavuoren kansallispuiston metsäpeu-

rayksilöiden liikkumisesta hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole käytettävissä julkista tietoa. 

 

Kuva 26. Metsäpeuran nykyinen talvehtimisalue ja pantapeurojen käyttämä alueet LUKE:n 2021 

aineistojen mukaan. Kuva julkaisusta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 

tuulivoimaselvitys, liite 4 – yhteisvaikutusten arviointi (FCG 2021).  Harjannevan tuulivoimapuis-

ton hankealueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella neliöllä. 

3.6.5 Suurpedot 

Kaikki suurpedot kuuluvat hankealueella luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja ovat siten tiu-

kasti suojeltu luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisesti. 

Susi 

Hankealue sijoittuu Lauhanvuoren reviirille, jolla elää perhelauma. Reviirin koko on 1 200 km2 ja 

talvikaudella 2020-2021 reviirin alueella tehtiin 42 havaintoa kahdesta sudesta ja 53 havaintoa 3-

5 yksilön laumasta. Reviirillä on ollut keväästä 2019 loppuvuoteen 2020 ollut pannoitettu yksilö 

”Kapu”. GPS-panta lakkasi toimimasta vuonna 2020, mutta yksilön liikkeistä on tietoa käytettä-

vissä etenkin vuodelta 2019. Kuvassa 27 on esitetty Lauhanvuoren reviirin susihavainnot kaudella 

2020-2021. Hankealue sijoittuu reviirin keski- ja pohjoisosaan. 
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Kuva 27. Lauhavuoren reviirin susihavainnot talvikaudella 2020-2021 (Heikkinen ym. 2021a).  

Karhu ja ilves 

Kauhajoki kuuluu Pohjanmaan riistakeskuksen alueeseen ja lähelle Satakunnan riistakeskuksen 

aluetta, johon Karvian kunta kuuluu. Sekä ilveksen että karhun kanta on alueella harva, sillä kar-

hun levinneisyys on itäpainotteinen ja muusta poronhoitoalueen eteläpuolisesta alueesta poike-

ten Pohjanmaan ja Satakunnan pohjoisen osan riistanhoitopiirien alueilla ilveksiä on erittäin vä-

hän, eikä alueella viime vuosina juurikaan ole ollut pentueita. Viimeisten kahdeksan vuoden ai-

kana sekä Pohjanmaan että Satakunnan riistakeskusten alueilla metsästettyjen ilves- ja karhuyk-

silöiden määrä on ollut laskusuuntainen. Vuonna 2020 kumpaakin lajia saatiin saaliiksi ainoas-

taan yhdet yksilöt Pohjanmaan alueella, Satakunnan puolella karhua ei vuonna 2020 saatu saa-

liiksi lainkaan ja ilveksiäkin yhteensä vain 12 yksilöä (SVT 2022, Heikkinen ym. 2021b, Holmala 

ym. 2020). 

Ahma 

Vaikka ahmakanta on etenkin viimeisten 10 vuoden aikana kasvanut poronhoitoalueen ulkopuo-

lella voimakkaasti, painottuu lajin levinneisyys edelleen kaikkein syrjäisimpiin maakuntiin, ja le-

vinneisyys on tästä syystä itäpainotteinen. Lähimmät riistakolmiolaskennan havainnot ahmasta 

on tehty useiden satojen kilometrien päässä hankealueesta. Lajista on kuitenkin tehty hajaha-

vaintoja myös Pohjanmaan ja Satakunnan riistakeskusten alueilla (Riistahavainnot.fi, Kojola ym. 

2020). 

3.6.6 Luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alueet, luonnonsuojeluohjelmien 

kohteet ja muut luonnonympäristön arvoalueet 

Lähimmät kansallisesti (FINIBA) ja kansainvälisesti (IBA) tärkeät lintualueet sijaitsevat yli 10 km 

etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimalaitoksista (BirdLife Suomi, 2022b).  



 

 

 

Sweco | YVA-ohjelma 

Työnumero: 23702883 

Päiväys: 7.2.2022 Click or tap here to enter text.    59/92 

Suupohjassa MAALI-hankkeen tulokset eivät ole vielä käytettävissä, mutta Suupohjan lintutie-

teellinen yhdistys on kerännyt olemassa olevan tiedon lintujen muutosta ja kerääntymisalueista 

maakuntakaavan vaikutusten arviointia varten (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys 2013, Etelä-

Pohjanmaan liitto 2014). Lähin maakunnallisesti tärkeä lintualue eli MAALI-alue on Ylimysjärvi, 

joka sijaitsee noin 8 kilometriä hankealueesta länteen. Toiseksi lähin MAALI-alue sijaitsee Suo-

menselän lintutieteellisen yhdistyksen toimialueella noin 12 kilometriä koillisessa oleva Hirvijärvi 

(MAALI, FINIBA). Lisäksi Ratuskylän MAALI-alue sijaitsee noin 15 kilometriä hankealueesta län-

teen. Muut MAALI-alueet sijaitsevat yli 15 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.  

 

Kuva 28. Natura-alueet ja muut luonnonsuojelualueet. 

Hankealueen ympäristössä ei ole luokiteltuja valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, kivikoita, 

moreenimuodostumia tai tuuli- ja rantakerrostumia.  
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Hankealuetta lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Mustasaarennevan ja Iso Koihnannevan Na-

tura-alueet. Näistä Mustasaarenneva (SACFI0800010) on suojeltu luontodirektiivin ja Iso Koih-

nanneva (SACFI0800034 ja SPAFI0800034) sekä luonto- että lintudirektiivin mukaisena alueena. 

Iso Koihnanneva keski- ja eteläosa kuuluu soidensuojeluohjelmaan (Iso Koihnanneva-Lutakko-

keitaat, SSO100278).  Mustasaarennevasta valtaosa kuuluu soidensuojeluohjelmaan (Mustasaa-

renneva-Hakoneva, SSO100280), ja Mustasaarennevan eteläosa on suojeltu valtion maiden suo-

jelualueena (Hakonevan-Mustasaarennevan soidensuojelualue, SSA100059). Iso Koihnanneva 

pohjoisosassa on yksityinen suojelualue Iso Koihnanneva 1 (YSA206496). Hankealue rajautuu 

eteläreunaltaan Mustasaarennevan Natura-alueeseen ja Natura-alueeseen kuuluvista kahdesta 

pienestä erillisestä alueesta toinen sijoittuu hankealueen itäosaan ja toinen hankealueen pohjois-

osaan. Hankealueen itäosaan sijoittuva alueen kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan (Näsimäen 

lehto, LHO100321). 

Ikkeläjärventien eteläpuolella sijaitsee Hakonevan yksityismaiden suojelualue (YSA243450). Voi-

majohtoreittivaihtoehdoista maakaapelireitti sijoittuu myös Ikkeläjärventien varteen. Tien ja suo-

jelualueen välinen etäisyys on kapeimmillaan noin 25 metriä. 

Muihin suojelualueisiin on etäisyyttä yli viisi kilometriä. 

Mustasaarennevan Natura-alueen pinta-ala on 724 hehtaaria ja alueella esiintyvien direktiiviluon-

totyyppien pinta-ala on 675 hehtaaria. Luontotyypeistä eniten on keidassoita, aapasoita ja puus-

toisia soita sekä lisäksi luontotyyppejä lähteet ja lähdesuot, luonnonmetsät ja lehdot. Luontodi-

rektiivin liitteen II lajeja alueella ei ole, mutta muina lajeina tietolomakkeella on mainittu susi, karhu 

ja ilves sekä suoelinympäristöille ominaisia putkilokasvi- ja sammallajeja. 

Iso Koihnannevan Natura-alueen pinta-ala on 1 390 hehtaaria ja tästä direktiiviluontotyyppien 

pinta-ala on 1 673 hehtaaria. Merkittävin luontotyyppi ovat keidassuot ja puustoiset suot, lisäksi 

esiintyy yhteensä 23 hehtaarin alalla luonnonmetsiä sekä humuspitoisia lampia ja järviä. Lintudi-

rektiivin liitteen I lajeja alueella ovat kaakkuri, laulujoutsen, tuulihaukka, ampuhaukka, teeri, kurki, 

kapustarinta, jänkäsirriäinen, punajalkaviklo, liro, kalatiira ja keltavästäräkki. Lisäksi Natura-alu-

eella esiintyy kahta lajia, joiden tiedot ovat salassa pidettäviä. Muista tärkeistä lajeista on tietolo-

makkeella susi, karhu ja ilves sekä nummirahkasammal. 

3.6.7 Pohjavedet 

Pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokituksesta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista sää-

detään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Ve-

sienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muutos tuli voimaan 1.2.2015. Lain mu-

kaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön 

soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti: 

1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on 

tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 

10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. 

2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden an-

toisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka 

pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. 

Hankealueen länsi/pohjoisosassa sijaitsee pohjavesialue (Rytineva; vedenhankintaa varten tär-

keä pohjavesialue; 1023222), joka lähes kokonaisuudessaan sijoittuu suunnittelualueen sisään. 
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Rytinevan määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä. Pohjavesialueen pinta-ala on noin 63 hehtaaria 

(Vesikartta 2021).  

Itäinen voimajohtolinjaus ylittää Mujunkankaan (1016403) pohjavesialueen, joka sijaitsee noin 11 

km etäisyydellä hankealueen kaakkoispuolella. Mujunkangas on vedenhankintaa varten tärkeä 

pohjavesialue. Luoteinen voimajohtolinjaus ylittää Heikinkankaan (1023209) pohjavesialueen, 

joka on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maa-

ekosysteemi on suoraan riippuvainen. Heikinkankaan (pinta-ala noin 800 hehtaaria) ja Mujunkan-

kaan (pinta-ala noin 265 hehtaaria) pohjavesialueiden määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä (Ve-

sikartta 2021). 

 

Kuva 29. Pohjavesialueet suhteessa hankealueeseen ja voimajohtovaihtoehtoihin.  

3.6.8 Pintavedet 

Hankealue sijaitsee Kyrönjoen (42) päävesistössä. Suurin osa hankealueesta kuuluu 3. jakovai-

heen Ikkelänjoen valuma-alueelle (42.093). Idässä hankealue kuuluu Vasikkaluoman-
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Liikaluoman valuma-alueelle (42.057) ja kaakkoiskulmastaan Ilvesojan alaosan valuma-aluee-

seen (42.052). Alueelle sijoittuu runsaasti kaivettuja ojia ja alkuperäisen luonteensa menettäneitä 

entisiä purouomia. Ojaverkostossa vedet valuvat itään ja pohjoiseen. Hankealueen länsi- ja kes-

kiosan vedet valuvat pohjoiseen Rytiluomaan ja Ikkeläjärven kautta Ikkelänjokeen. Hankealueen 

itäpäädyssä ne todennäköisesti valuvat Vasikkaluomaan ja sen kautta Ilvesjokeen. Hankealueella 

ei sijaitse järviä.  

Hankealueen lähialueen vesistä Säkkijärvi hankealueen eteläpuolella, Ikkeläjärvi ja Ikkelänjoki 

hankealueen pohjoispuolella sekä Ilvesjoki hankealueen itäpuolella on luokiteltu. Näiden vesien 

tilaan vaikuttavia paineita ovat pääasiassa maa- ja metsätalouden ja laskeuman hajapäästöt sekä 

turvetuotannosta johtuva pistekuormitus (Avointieto 2021). 

Näistä Säkkijärvi (191,8 ha; valuma-alue 8,75 km2) on matala runsashumuksinen järvi, jonka 

ekologinen tila on hyvä ja hydrologismorfologinen tila erinomainen. Kemiallinen tila on hyvää huo-

nompi, johtuen bromattujen difenyylieetterien raja-arvot ylittävistä pitoisuuksista ja runsashumuk-

sisille järville tyypillisestä elohopean korkeasta pitoisuudesta kalassa. Ikkeläjärvi (357 ha; valuma-

alue 48,22 km2) on matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Tyydyt-

tävä tila johtuu siitä, että järven esteettömyys on huono (vaellusesteet). Ikkeläjärven kemiallinen 

tila on hyvää huonompi, johtuen bromattujen difenyylieetterien raja-arvot ylittävistä pitoisuuksista 

ja runsashumuksisille järville tyypillisestä elohopean korkeasta pitoisuudesta kalassa (Avointieto 

2021).  

Ikkelänjoki (pituus 37, 4 km; valuma-alue 220 km2) on keskisuurten turvemaiden joki, jonka eko-

loginen tila on hyvä. Joen pohjaeläimistö on erinomaisessa tilassa, kalaston tila on hyvä. Joen 

fysikaaliskemiallista tilaa heikentävät korkeat ravinnepitoisuudet ja alhainen pH. Hydrologismor-

fologinen tila on hyvä. Ikkelänjoen kemiallinen tila on hyvää huonompi, johtuen bromattujen dife-

nyylieetterien raja-arvot ylittävistä pitoisuuksista ja turvealueiden jokivesille tyypillisestä eloho-

pean korkeasta pitoisuudesta kalassa (Avointieto 2021). Ilvesjoki (pituus 18,1 km; valuma-alue 

160,5 km2) on keskisuurten turvemaiden joki, jonka ekologinen tila on hyvä. Joen pohjaeläimistö 

on erinomaisella tasolla ja kalaston tila on hyvä. Ilvesjoen fysikaalis-kemiallinen tila on välttävä, 

johtuen veden korkeasta fosfori- ja typpipitoisuudesta. Nousuesteet heikentävät joen hydrologis-

mofrologista tilaa, joka on tyydyttävä. Ilvesjoen kemiallinen tila on hyvää huonompi, johtuen bro-

mattujen difenyylieetterien raja-arvot ylittävistä pitoisuuksista ja turvealueiden jokivesille tyypilli-

sestä elohopean korkeasta pitoisuudesta kalassa (Avointieto 2021). 

Karttatarkastelun ja Purohelmi (2021) aineiston perusteella hankealueella ei sijaitse luonnontilai-

sia uomia. Metsäkeskuksen paikkatietoaineistojen (Metsäkeskus 2021) perusteella hankealu-

eella ei sijaitse metsälain erityisen tärkeitä pienvesien lähiympäristöjä. Maastokartta-aineistossa 

hankealueelle ei sijoitu lähteitä. Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee pieni suolampare (~300 

m2) ja eteläosassa kaksi pientä lampea (~2200 m2 ja ~900 m2), jotka vanhojen ilmakuvien pe-

rusteella ovat kaivettuja kuoppia. Hankealueen itäosassa sijaitsee turvetuotantoon liittyviä vesien-

suojelurakenteita. 

Itäinen voimajohtolinjaus 

Itäinen voimajohtolinjaus ei ylitä järviä, mutta se ylittää useita kaivettuja ojia, Ilvesjoen ja Musta-

luoman puron. Mustaluoman puroon laskee useita kaivettuja ojia, mutta karttatarkastelun perus-

teella Mustaluoman pääuomaa ei ole suoristettu. Purohelmi (2021) aineistossa Mustaluoma on 

mallinnettu jonkin verran luonnontilaisuudeltaan muuttuneeksi uomaksi (3/5). Pintavesivaikutuk-

sia voi syntyä voimajohdon pylväiden kaivuu- ja pystytystöissä.  
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Luoteinen voimajohtolinjaus 

Luoteinen voimajohtolinjaus ylittää useita kaivettuja ojia ja Isoluoman, Haasioluoman, Hosiais-

luoman ja Ikkelänjoen uomat. Kaikkiin puro- ja jokiuomiin valuu kaivettujen ojien vesiä, mutta 

Purohelmi (2021) aineistossa Isoluoma on ylityskohdalla mallinnettu vain vähän muuttuneeksi 

purouomaksi (4/5), Haasionluoma ja Hosiaisluoma puolestaan on mallinnettu tätä alempiin luon-

nontilaluokkiin (Haasionluoma 3/5 ja Hosiaisluoma 2/5). 

Luoteinen kaapelilinjaus 

Kaapelilinjaus kulkee tiestöä seuraillen ja se ylittää useita kaivettuja ojia. Kaapelilinjaus risteää 

Isoluoman purouoman kanssa. Isoluoma on luokiteltu korkeaan luonnontilaisuuden luokkaan 

(4/5) Purohelmi (2021) aineistossa. 

 
Kuva 30.  Valuma-alueet hankealueella ja voimajohtoreitillä. 
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3.6.9 Maa- ja kallioperä 

Hankealueen maaperä on pääasiassa turvetta ja sekaläjitteisiä maalajeja. Hankealueen itä-

osassa sijaitsee turvetuotantoalueita. Lähiseudun suoalueista mm. Säkkinevaa, Pohjoisnevaa, 

Kivisalonneva-Mustasaarennevaa ja Harjanevaa on tutkittu. Näiden soiden turvekerroksen kes-

kipaksuus vaihtelee 1,4–2,2 m välillä ja pohjamaalajina esiintyy yleisimmin hiekka, moreeni ja 

kallio (Raikamo & Silen 1982). Lähin kohonneen (kohtalainen) sulfaattimaiden esiintymistoden-

näköisyyden alue on Kauhajoen luoteispuolella, noin 26 km etäisyydellä hankealueen rajasta. 

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita geologisia kohteita (kivikot, kallioalu-

eet, moreenimuodostumat, tuuli- ja rantakerrostumat). Lähimmät näistä sijaitsevat n. 8,5 km etäi-

syydellä hankealueen luoteispuolella (Sotkankangas, tuulikerrostuma TUU-10-026) ja n. 12 km 

etäisyydellä hankealueen länsipuolella (Isovuori, kallioalue KAO100127).  Hankealueen länsi-

osan kallioperä on graniittia ja itäosa granodioriittia. 

  

Kuva 31. Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys hankealueen läheisyydessä 

(GTK 2022). 
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Itäinen voimajohtolinjaus 

Itäinen voimajohtolinjaus sijoittuu pääasiassa turve- ja moreenimaille ja ylittää yksittäisiä kalliopal-

jastumia ja yhden savi- ja silttikerrostuman. Voimajohtolinjauksella kallioperä on pääasiassa gra-

niittia ja granodioriittia. Linjauksen keskivaiheilla sijaitsevan Mustajärven alueen kallioperässä 

esiintyy myös metavulkaniitteja. Linjaus kulkee kohtalaisen läheltä (900 m) arvokasta kallioaluetta 

(Majurinvuori-Ruskeavuori; KAO040123). 

 

Kuva 32. Hankealueen ja voimajohtoreittivaihtoehtojen maaperä. 

Luoteinen voimajohtolinjaus 

Luoteinen voimajohtolinjaus kulkee pääasiassa turvemailla ylittäen myös hiekka- ja moreenimaita 

(ml saumaharju) sekä savi- ja silttikerrostumia. Voimajohtolinjauksella kallioperä koostuu lähinnä 

graniitti- ja granodioriiteistä sekä johdon luoteisosassa kvartsidioriitistä. Reitti sijoittuu kohtalaisen 

lähelle (n. 600 m) etäisyydelle Sotkankankaan (TUU-10-026) arvokkaasta tuulikerrostumasta. 
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Luoteinen kaapelilinjaus 

Kaapelilinjaus seurailee tiestöä ja kulkee pääasiassa turvemailla ylittäen myös hiekka- ja moree-

nimaita sekä savi- ja silttikerrostumia. Kaapelilinjauksella kallioperä on graniittia ja granodioriittia. 

3.6.10 Ilmasto 

Ilmastollisesti Harjannevan tuulipuiston hankealue kuuluu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkee-

seen, jossa Pohjanlahden merellisyys vaikuttaa ajoittain sääolosuhteisiin. Koko Suomen ja myös 

Etelä-Pohjanmaan ilmasto on lämmennyt 1800-luvun lopun jälkeen noin kaksi astetta. Eniten 

lämpenemistä on tapahtunut talvella. Käynnissä oleva ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos 

aiheutuu lähinnä kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO2) määrän lisääntymisestä il-

makehässä. Kiihtyvän ilmastonmuutoksen myötä lämpötilojen odotetaan kohoavan nykyisestä ja 

sademäärien kasvavan. Myös talvien lumipeiteajan arvioidaan lyhenevän. Talvien ilmasto näyt-

täisi arvioiden mukaan muuttuvan kesiä enemmän. Keskimääräisten tuuliolosuhteiden ei odoteta 

muuttuvan, mutta sään ääreistyminen voi tarkoittaa nykyistä voimakkaampia myrskytuulia myös 

sisämaassa (Ilmasto-opas, 2021). Lisäämällä uusiutuvaa energiaa pyritään vähentämään ener-

giatuotannon päästöjä.  

Etelä-Pohjanmaan maakunnan päästökaupan ulkopuoliset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 

2020 olivat ennakkotiedon mukaan 2 335,6 ktCO2ekv (tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalenttia) ja 

energiasektorin päästöt noin 1320,6 ktCO2ekv. Kauhajoen osuus tästä oli 169,1 ktCO2ekv ja edel-

leen Kauhajoen energiasektorin hieman yli puolet 90 ktCO2ekv. Vuoden 2005 tasosta Kauhajoen 

päästöt olisivat ennakkotietojen mukaan laskeneet 15 % sekä koko Pohjois-Pohjanmaan 11 %. 

(hiilineutraalisuomi.fi, 2021). 
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4.1 Arvioinnin lähtökohta 

YVA-lain mukaisesti tarkastellaan hankkeen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:  

a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; 

b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöhin ja 

luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka 

on suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suoje-

lusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suo-

jelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY no-

jalla; 

c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkiku-

vaan ja kulttuuriperintöön; 

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä 

e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin; 

Arvioinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien ja soveltuvuuden mukaan hankealueen läheisyy-

dessä tehtyjä ympäristöselvityksiä. Arvioinnissa tullaan käyttämään mm. seuraavia tietolähteitä 

ja asiantuntijoita: 

• Alueelta tehtävät selvitykset  

o Pesimälinnustoselvitys 

o Metsojen soidinpaikkakartoitus 

o Pöllöselvitys 

o Lintujen kevätmuuttoselvitys 10 pv 

o Lintujen syysmuuttoselvitys 10 pv 

o Lintujen törmäysmallinnus muuttolintuaineistoon pohjautuen 

o Lepakoiden pesimäaikainen selvitys 

o Liito-oravaselvitys 

o Viitasammakkoselvitys 

o Hankealueen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys  

o Voimajohtoreittien kasvillisuus- ja luontotyyppi-, liito-orava- ja pesimä-

linnustoselvitys  

o Päiväpetolintutarkkailu 

o Natura-arviointi (Iso Koihnanneva ja Mustasaarenneva) 

o Nisäkkäiden lumijälkilaskenta 3 x 5-6 km laskentareitti 

4 Ympäristövaikutusten 

arviointi 
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o Erillinen susiselvitys olemassa olevaan aineistoon perustuen 

o Arkeologinen selvitys sisältäen voimajohtoreittivaihtoehdot 

o Melu- ja välkeselvitys 

o Havainnekuvat 5/hankevaihtoehto, näkyvyysanalyysit 1/hankevaihto-

ehto 

o Sidosryhmäkysely ja haastattelut 

• Alueen ympäristöseurantatiedot 

• ELY-keskuksen ja Metsähallituksen asiantuntijat 

• LUKEn asiantuntijat ja aineistot 

• Metsäkeskuksen aineistot 

• Kuntien ympäristönsuojelusta ja maankäytöstä vastaavat viranomaiset 

• Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ja muut luonnonsuojelujärjestöt 

• Swecon eri alojen asiantuntijat sekä alikonsultit Ahlman Group ja Keski-Poh-

janmaan Arkeologiapalvelu 

• Ympäristökarttapalvelu Karpalo ja muut ympäristöhallinnon tietolähteet 

• Maanmittauslaitoksen Ammattilaisen karttapaikka 

Arviointityöhön osallistuvat seuraavat asiantuntijat (Taulukko 5).  

Arvioinnissa tullaan keskittymään erityisesti toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, mutta myös rakenta-

misen aikaiset ja toiminnan jälkeiset vaikutukset huomioidaan. Toiminnan aikaisia riskejä ja ym-

päristöonnettomuuksien mahdollisuuksia tuodaan esille ja esitetään menetelmiä niihin ennalta 

varautumiseksi.  

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään IMPERIA-hankkeen arviointimallia ja työkaluja, joiden 

avulla voidaan arvioida vaikutusten merkittävyyttä järjestelmällisesti eri osatekijöiden perusteella. 

Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 

Vaikutustenarviointi kohdennetaan erityisesti niihin vaikutuksiin, jotka ennalta arvioiden ovat mer-

kittäviä. Merkittävyyttä voidaan havainnollistaa alla olevan kuvan mukaisesti. 
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Taulukko 5. Arviointityöhön osallistuvat asiantuntijat.  

Nimi  Rooli Koulutus Pätevyys 

Tarja Ojala 

 

Projektipäällikkö  FM (biologia) 2001, 

metsätalousinsinööri 

1994 

Yli 20 vuoden kokemus ympäristöalalta. 

Ollut mukana useissa kymmenissä eri-

tyyppisissä YVA-menettelyissä ml. tuuli-

voima-YVAt 

Pekka Lähde 

 

Varaprojektipääl-

likkö. Melu-, välke- 

ja turvallisuusvai-

kutukset 

Ympäristösuunnittelija 

AMK 2005 

Yli 10 vuoden kokemus ympäristöalalta. 

Ollut mukana yli 30 YVA-menettelyssä 

erityisesti ilmanlaatu- ja meluasiantunti-

jana 

Johanna Lehto  

 

Vaikutukset ihmis-

ten elinoloihin ja 

viihtyvyyteen, sosi-

aaliset vaikutukset 

FM (suunnittelumaan-

tiede) 2002 

Lähes 15 vuoden kokemus ympäristö-

alalta. Ollut mukana monissa YVA- ja 

kaavahankkeiden SVA-tehtävissä 

Aija Degerman Vaikutukset luon-

toon ja luonnon-

suojeluun sekä 

maisemaan ja kult-

tuuriympäristöön 

FM (biologia) 2001 Yli 15 vuoden kokemus ympäristöalalta. 

Ollut mukana useissa YVA-menettelyissä 

sekä näitä koskevissa luontoselvityksissä 

ja Natura-arvioinneissa 

Pauliina Teeri-

korpi 

Linnustovaikutuk-

set, paikkatieto 

 

FT (biologia) 2016 Noin 10 vuoden kokemus ympäristö-

alalta. Ollut mukana ekologisissa lintutie-

teellisissä tutkimuksissa sekä tehnyt use-

ampia linnustoselvityksiä. 

Iikka Ranta  Vaikutukset maan-

käyttöön ja 

yhdskuntaraken-

teeseen 

Arkkitehti 1996 Yli 20 vuoden kokemus kaavoittamisesta, 

kaavoituksen vastuuhenkilö 

Jaakko Leppä-

nen 

Maa- ja kallioperä, 

pinta- ja pohjave-

det 

FT (ympäristötiede) 

2019, FM (ympäristö-

ekologia) 2013 

13 vuoden kokemus ympäristöalalta, toi-

minut aiemmin YVA-yhteysviranomai-

sena Uudenmaan ELY-keskuksessa 

Tiina Mönkäre Melu, välke, luon-

nonvarat 

TkT (ympäristötek-

niikka) 2018, DI 2011 

Noin 10 vuoden kokemus ympäristö-

alalta. Ollut mukana ympäristöalan tutki-

mus- ja selvitystehtävissä. 

Emmi Laukka-

nen 

Liikenne, viestintä, 

turvallisuus, il-

masto 

 

DI (teknillinen fy-

siikka) 2009 

Noin 11 vuoden työkokemus ilmanlaa-

tuun ja ilmastoon liittyvistä tutkimuksista, 

selvityksistä ja arvioinneista. 

Mika Manninen 
Laadunvarmistus 

M.Sc. (ympäristötek-

niikka) 2005, ympäris-

tösuunnittelija AMK 

2001 

Yli 18 vuoden kokemus ympäristöalalta. 

Ollut mukana yli 30 YVA-menettelyssä 

pääosin projektipäällikkönä sekä liikenne- 

ja ilmastovaikutusten arvioinnissa. 
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Kuva 33. Merkittävyyden havainnollistaminen. 

Vaikutusten arvioinnissa käytetyt arviointimenetelmät kuvataan ja esitetään ehdotukset toimiksi, 

joilla ehkäistään ja rajoitetaan mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi esitetään alus-

tava ympäristövaikutusten seurantaohjelma sekä kuvataan hankkeen suhde maankäyttösuunni-

telmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koske-

viin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Lisäksi kuvataan hankkeen edellyttämät luvat. 

4.2 Tunnistetut todennäköisesti merkittävät 

ympäristövaikutukset 

YVA-selostuksessa arvioinnin painopiste on niissä tuulivoimahankkeissa tyypillisissä vaikutustyy-
peissä, joista voi aiheutua todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-ohjelmavai-
heessa on tunnistettu alla luetellut vaikutustyypit, joista voi aiheutua suurimpia ympäristövaiku-
tuksia. Ympäristövaikutusten tunnistaminen on tehty alustavasti ja tunnistamisen ovat tehneet 
kokeneet ympäristöasiantuntijat saatujen hankesuunnitelmien sekä olemassa olevan lainsäädän-
nön pohjalta.  
 

• Vaikutukset maisemaan 

o Voimaloiden rakentaminen muuttaa maisemakuvaa hankealueella ja sitä ympä-

röivillä alueilla. 

• Vaikutukset eliöihin 

o linnut 

o susi 

o mahdollisesti metsäpeura 
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• Vaikutukset pohjaveteen 

o Hankealueelle sijoittuu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja myös säh-

könsiirtoreitit sijoittuvat luokitelluille pohjavesialueille 

• Vaikutukset Natura 2000 verkostoon ja luonnonsuojelualueisiin 

o Mustasaarennevan ja Iso Koihnannevan Natura-alueet 

o Hakonevan yksityinen suojelualue 

o METSO-kohde kaapelireitin varrella 

o Metsälakikohteet 

• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

o Meluvaikutukset 

▪ Tuulivoimaloista aiheutuu käytön aikana melua. Lisäksi raskaasta liiken-

teestä ja perustustöistä aiheutuu jonkin verran melua rakentamisaikana. 

▪ Läheisyydessä huomattavan paljon loma-asutusta 

o Varjostusvaikutukset 

▪ Tuulivoimaloista aiheutuu käytön aikana varjostusta/välkettä. 

▪ Läheisyydessä huomattavan paljon loma-asutusta 

o Virkistyskäyttövaikutukset 

▪ Hankealueelle sijoittuu moottorikelkkaura 

• Ilmastovaikutukset (positiivinen) 

o Hankkeen suorat ilmastovaikutukset aiheutuvat lähinnä liikenteestä. 

o Tuulivoimapuisto tuottaa sähköenergiaa ja sen tuotannolla voidaan korvata uu-

siutumattomilla energianlähteillä tuotettua sähköä.  

• Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen (positiivinen) 

o Tuottamalla uusiutuvaa energiaa voidaan merkittävästi vähentää neitseellisten 

luonnonvarojen (mm. öljy, hiili, uraani) käyttöä. 

o Lisääntyvä tieverkosto helpottaa puuston korjuuta 

Muita tunnistettuja ja havaittuja ympäristövaikutuksia ovat: 

• Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

o Tuulivoimapuisto sijoittuu noin 2 500 hehtaarin alueelle, mutta kauas yhdyskun-

tarakenteen kannalta merkittävistä alueista. 

• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

o Liikennevaikutukset 

o Turvallisuusvaikutukset 
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• Terveysvaikutukset 

o Toiminnot sijoitetaan ja suunnitellaan siten, ettei niistä lähtökohtaisesti aiheudu 

terveysvaikutuksia. 

• Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin 

o Ei kulttuuriympäristökohteita hankealueella tai läheisyydessä. Muinaisjäännös-

ten osalta tarkentuu selvityksen valmistumisen jälkeen. 

• Pintavesivaikutukset 

o Vaikutukset pintavesien laatuun tai määrään eivät ole merkittäviä. Vedet virtaa-

vat Mustasaarennevan Natura-alueelta kohti pohjoista eli hankealueen suun-

taan. 

• Maa- ja kallioperävaikutukset  

o Hankealueella ei ole tiedossa olevia arvokkaita maa- ja kallioperämuodostumia. 

• Vaikutukset kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen 

o Tarkentuu luontoselvitysten perusteella, valtaosa hankealueesta on ojitettua 

suota ja näiden väliset kivennäismaakankaat ovat mäntyä kasvavia kasvatus-

metsiä 

o Suurpedoista muiden kuin suden esiintyminen alueella on satunnaista ja kannat 

ovat olleet laskusuuntaisia jo useita vuosia. Ahmasta on tehty ainoastaan muu-

tamia hajahavaintoja. 

• Vaikutukset aineelliseen omaisuuteen 

o Tuulivoimaloiden, sähkönjakelun sekä tielinjausten toteuttaminen vähentää met-

sätaloudelle käytettäviä alueita, mutta toisaalta parantaa alueen saavutetta-

vuutta.  

4.3 Tarkasteltava alue 

Hankkeen lähivaikutusten alueeksi esitetään kahden kilometrin etäisyyttä uloimmista tuulivoima-

loista mitattuna. Kyseisellä alueella tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-, melu-, välke-, lähi-

maisema- ja liikennevaikutuksia. Hankkeen kaukovaikutusten alueeksi esitetään kymmenen kilo-

metrin etäisyyttä uloimmista tuulivoimaloista mitattuna. Maisemavaikutusten osalta tarkastelualue 

on 15 km. Seuraavassa kuvassa on esitys lähi- ja kaukovaikutusalueeksi (Kuva 16). Lisäksi ku-

vassa on viiden kilometrin etäisyydelle tuulivoimaloista piirretty raja. Lähiympäristön herkät ja hel-

posti häiriintyvät kohteet on kartoitettu kaukovaikutusalueelta ja hankkeen vaikutuksia niihin on 

arvioitu selostusvaiheessa. Ilmajohtojen osalta vaikutuksia tarkastellaan 1 kilometrin etäisyydellä 

voimajohdon keskilinjasta ja kaapelireitin osalta 500 metrin etäisyydellä kaapelikaivannon keski-

linjasta. Kaikkia vaikutuksia tarkastellaan kuitenkin myös laajemmalla alueella, mikäli arvioinnin 

kuluessa ilmenee siihen tarvetta.  



 

 

 

Sweco | YVA-ohjelma 

Työnumero: 23702883 

Päiväys: 7.2.2022 Click or tap here to enter text.    73/92 

 

Kuva 34. Hankealue ja 2, 5, 10 ja 15 km etäisyysvyöhykkeet sekä sähkönsiirron vaikutusalueet.  

4.4 Rakentamisen ja purkamisen aikaiset 

vaikutukset 

Rakentamisen aikana aiheutuu vaikutuksia mm. kallion louhinnasta, rakentamistöistä aiheutu-

vasta melusta ja rakentamiseen liittyvästä liikenteestä. Vaikutukset kohdistuvat mm. maa- ja kal-

lioperään, työllisyyteen ja ihmisten viihtyvyyteen sekä mahdollisesti linnustoon. Rakentamisvai-

heen pituus on noin 1 vuosi. 

Rakentamisen aikana aiheutuvia vaikutuksia ympäristön eri osa-alueisiin arvioidaan erikseen. 

Vaikutukset ajoittuvat lähinnä rakentamisvaiheeseen ja ne eroavat muiltakin osin käytön aikai-

sista vaikutuksista. 
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Arvioinnin yhteydessä kuvataan kiinteistön rakennustyöt, rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt 

ja -määrät sekä esitetään käytettävät liikennevälineet ja -reitit. Hankealueelta maanrakennustöi-

den yhteydessä kaivettavien maamassojen määrästä esitetään alustava arvio. 

Arviointi tehdään hankkeesta laadittujen suunnitelmien sekä muista vastaavista hankkeista saa-

tujen kokemusten pohjalta. Arvioinnissa hyödynnetään vuorovaikutuksen yhteydessä saatava pa-

laute. Merkittävyyden arvioinnissa kriteereinä ovat muun muassa vaikutuskohteen herkkyys ja 

muutoksen ajallinen kesto. 

Purkamistoiminnoista aiheutuu samantyyppisiä vaikutuksia. Kallion louhintaa ei silloin tehdä.  

Arvioinnissa huomioidaan keinoja mahdollisten haittojen lieventämiseksi. 

4.5 Yhteisvaikutukset  

Alle 20 km etäisyydelle sijoittuu yhteensä neljä rakennettua tai suunnitteilla olevaa tuulivoima-

puistoa. Itäisen sähkönsiirtoreitin loppupäässä sijaitsee Lylyharjun hanke, joka myös sisällytetään 

yhteisvaikutusten arviointiin. Myös muut hankkeet, joiden vaikutukset ovat selostusvaiheessa tun-

nistettavissa, otetaan mukaan arviointiin. Hankkeiden yhteisvaikutuksia tarkastellaan erityisesti 

sosiaalisten vaikutusten sekä linnusto- ja maisemavaikutusten osalta. Myös mahdollisia yhteis-

vaikutuksia hankealueen pohjois- ja itäosan turvetuotannon kanssa tarkastellaan.  

Tuulivoimaselvityksen (FCG 2021) mukaan yhteisvaikutusten arvioinnin kannalta on tärkeää tun-

nistaa alueet, joissa näkyy eniten tuulivoimaloita. Näkyvyysanalyysin perusteella näihin alueisiin 

kuuluvat Etelä-Pohjanmaalla Kurikan ja Kauhajoen taajamien lähialueet sekä mahdollisesti mai-

semallisesti arvokkaat alueet hankealueen läheisyydessä.  

4.6 Vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, 

elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Tuulivoimapuiston ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koostuvat pääosin toiminnanaikaisista vaiku-

tuksista. Rakentamis- ja toiminnan käynnistämisen aikana voi aiheutua vaikutuksia alueen perus-

tamisen aikaisesta melusta ja muista ympäristövaikutuksista. Toiminnanaikaisista ihmisiin koh-

distuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat melu ja välke sekä muutokset alueen maisemassa.  

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitetään ne ryhmät, joihin 

vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Samalla arvioidaan, miten haittavaikutuksia voidaan mini-

moida ja ehkäistä. 

Ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin sisältyviä keskeisiä osavaikutuksia ovat vaikutukset asumiseen, 

työllisyyteen, liikkumiseen, virkistykseen, terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. 

4.6.1 Sosiaaliset vaikutukset 

Harjanevan tuulivoimahankkeen sosiaalisia vaikutuksia pyritään arvioimaan mahdollisimman ob-

jektiivisesti ja tavoitteena on selvittää lähiasukkaiden ja muiden osallisten todelliset näkemykset 

juuri kyseiseen hankkeeseen liittyen. 

Hankkeelle on perustettu myös seurantaryhmä, joka toimii paikallistuntemuksen asiantuntijana ja 

tiedonvälityksen apuna. Seurantaryhmä kokoontuu YVA-menettelyn aikana kaksi kertaa.  
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Lähialueen asukkaille tehdään yleisökysely, johon voivat vastata myös kaikki asiasta kiinnostu-

neet erityisesti Kauhajoelta ja Kurikasta. Kysely toteutetaan internet-pohjaisena lomakkeena, 

mutta jotta kaikille taataan vastausmahdollisuus, toteutetaan kyselyn tiedotus siten, että kaikki 

osalliset saavat tiedon kyselystä (esim. kaupunkien nettisivut, lehtitiedote tms.) ja huomioidaan, 

että paperilomakkeen saa pyytämällä. Kyselyn tuloksia syvennetään haastattelujen avulla. Haas-

tattelut kohdistetaan keskeisille sidosryhmille. Myös vuorovaikutustilaisuuksissa ja kirjallisissa 

kannanotoissa esitettyjä mielipiteitä käytetään lähtöaineistona arvioitaessa hankkeen ihmisiin 

kohdistuvia vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat mm. mahdollinen melu- ja välke-

haitta, vaikutukset virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin, maiseman muuttuminen sekä rakenta-

misen aikaan lisääntyneestä liikenteestä aiheutuvat haitat. Arvioinnissa hyödynnetään soveltu-

vilta osin myös muiden vastaavien hankkeiden ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointituloksia. 

Hankkeen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koskevat erityisesti lähiasutusta.  

4.6.2 Meluvaikutukset 

Tuulivoimaloiden melu on pääosin laajakaistaista. Äänitehotasoon ja havaittuun melutasoon vai-

kuttavat tuulennopeus ja tuuliprofiili. Tuulivoimaloiden melu on jaksottaista, joten se erottuu taus-

tamelusta. Usein tuulivoimaloiden melu koetaan häiritsevämpänä kuin monet muut melulähteet, 

kuten esimerkiksi liikenne, juuri erottuvuuden takia. Taustaäänen voimakkuuteen vaikuttavat tuu-

lennopeuden lisäksi havaintopaikan ympäristö ja vuodenaika.  

Elokuussa 2015 on annettu valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 

(1107/2015). Seuraavassa taulukossa on esitetty kyseiset ohjearvot. 

Taulukko 6. Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot. 

 
Ulkomelutaso LAeq  

päivällä klo 7-22  

Ulkomelutaso LAeq  

yöllä klo 22-7  

pysyvä asutus  45 dB 40 dB 

loma-asutus  45 dB 40 dB 

hoitolaitokset  45 dB 40 dB 

oppilaitokset  45 dB — 

virkistysalueet  45 dB — 

leirintäalueet 45 dB 40 dB 

kansallispuistot  40 dB  40 dB 

 

Tuulivoimaloissa mekaanista ääntä aiheuttavat muun muassa lavat, generaattori ja vaihdelaa-

tikko. Melua syntyy lapojen kärjissä, kun ilmavirtaukset eri suunnista törmäävät. Ilmavirtausten 

törmätessä aiheutuu turbulenssia ja kohinamainen ääni. Lisäksi lavan ohittaessa tornin jää lavan 

sekä tornin väliin jäävä ilmamassa puristuksiin, mistä aiheutuu melua. 

Subjektiiviseen kokemukseen vaikuttavat myös muut tekijät, kuten kuulijan asenne ja visuaaliset 

seikat. Asukkaat, joilla on aiempaa kokemusta tuulivoimasta, suhtautuvat yleensä siihen myön-

teisemmin kuin asukkaat, joilla ei ole omakohtaista tuulivoimalakokemusta.  
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Tuulivoimaloiden meluvaikutuksiin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa voimaloiden oikealla sijoitte-

lulla, eli riittävällä etäisyydellä lähimpiin mahdollisesti häiriintyviin kohteisiin. Laitoskoko ja -tyyppi 

sekä käyttöasetukset vaikuttavat myös meluvaikutuksiin.  

Mikäli tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää, eli ääni on tarkastelupisteessä soi-

vaa (tonaalista), kapeakaistaista tai impulssimaista tai se on selvästi sykkivää (amplitudimoduloi-

tua, eli äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- tai mittaustulokseen 5 desibeliä 

ennen ohjearvoon vertaamista. 

Toiminnan aikaisen melun mallinnukseen käytetään WindPRO-ohjelmiston DECIBEL-moduulia 

sekä ISO 9613-2 standardin mukaisia oletuksia ja lähtöarvoja. Mallinnuksessa ja tulosten rapor-

toinnissa noudatetaan ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjetta Tuulivoimaloi-

den melun mallintaminen. Tuloksia verrataan valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 mukaisiin 

tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoihin. Lisäksi pienitaajuisen melun vaikutukset mallinne-

taan suunniteltuja tuulivoimaloita lähinnä olevien asuinrakennusten ja loma-asuntojen osalta Ym-

päristöministeriön ohjeita noudattaen, ja tuloksia verrataan asumisterveysasetuksen mukaisiin si-

sämelun ohjearvoihin.  

4.6.3 Varjostusvaikutukset 

Valon ja varjon vilkkuminen (välke) voi olla häiritsevää auringon paistaessa tuulivoimalan takaa. 

Liikkuva varjo voi ulottua jopa 1–3 kilometrin päähän voimalasta (Ympäristöministeriö, 2016). 

Tuulivoimalan pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja, jotka havaitaan tarkastelupisteessä 

auringon valon nopeana vaihteluna, eli välkkeenä. Koska välke riippuu sääolosuhteista, voidaan 

välkkymistä havaita vain aurinkoisina päivinä tiettyinä kellonaikoina vuodessa.  

Varjovälkkeen vaikutusten mallinnuksessa ja tulosten raportoinnissa seurataan ympäristöminis-

teriön vuonna 2016 julkaisemaa ohjetta Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Varjovälkkeen vai-

kutukset arvioidaan WindPRO-ohjelmiston avulla tehtävällä mallinnuksella. Mallinnustulokset ra-

portoidaan sellaisten asuinrakennusten ja loma-asuntojen osalta, joiden alueella vaikutukset saa-

tetaan kokea häiritsevinä. Vertailukohteeksi valitaan myös hiukan etäämmällä suunnitelluista tuu-

livoimaloista sijaitsevia rakennuksia. Laskennassa käytettävät säätiedot poimitaan Ilmatieteen lai-

toksen meteorologisesta havaintoaineistosta.  

Suomessa ei ole määritelty tuulivoimaloiden välkevaikutukselle raja-arvoa tai suosituksia. Tulos-

ten raportoinnissa ja vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa noudatetaan Ruotsissa ja Saksassa 

annettua ohjearvoa, jonka mukaan välkettä voi todelliseen odotusarvon (real case) mukaisessa 

laskentatilanteessa esiintyä yli kahdeksan tuntia vuodessa. Arvioinnissa hyödynnetään myös las-

kennallisen maksimitilanteen mukaisia tuloksia, jossa auringon oletetaan aina paistavan pilvettö-

mältä taivaalta ja kaikkien tuulivoimaloiden oletetaan pyörivän jatkuvasti. Maksimitilanteen tulok-

set raportoidaan Saksassa annettujen raja-arvojen, 30 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä, 

mukaisesti. 

4.6.4 Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset 

Tuulivoiman rakentamisen vaikutukset ovat merkittäviä suhteessa maisemaan. Tuulivoimalat 

ovat maisemasta selkeästi ja kauas erottuvia suurikokoisia elementtejä, joita on vaikeaa sopeut-

taa ympäristöönsä. Merkitystä on kuitenkin sillä, millaiseen ympäristöön ja maisemaan tuulivoi-

maloita sijoitetaan, sillä maiseman herkkyys ja sietokyky vaihtelevat. Tuulivoimaloilla voi olla tie-

tyssä ympäristössä myös positiivisia vaikutuksia maisemakuvaan. 
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Tuulivoimalaitoksen näkyvyyteen vaikuttavat monet eri tekijät, niin tuulivoimaloiden omat ominai-

suudet kuin ympäristötekijät. Yleistäen voi todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista 

erottaa noin 5–10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä korostaa. 

Noin 15–20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteel-

lisissa oloissa 20–30 kilometrin päähän. Hämärään ja pimeään aikaan erottuvat tuulivoimaloiden 

lentoestevalot (Weckman, 2006). Sähkönsiirto saattaa aiheuttaa maiseman rakenteen, luonteen 

ja laadun muutoksia. 

Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön tarkastellaan yleensä noin viiden kilometrin sä-

teellä hankealueesta. Etäisyysvyöhyke < 15 km on tavallisesti alue, jolla maisemakuvalliset hait-

tavaikutukset ovat tuntuvimmat. Puustosta, rakennuksista ja rakenteista syntyvän katvevaikutuk-

sen vuoksi voimalat eivät kuitenkaan näy kyseisellä vyöhykkeellä kaikkialle ja näkyessäänkin ne 

näkyvät usein vain osittain. Näkyvyyttä arvioidaan näkyvyysanalyysin avulla. Viimeistään noin 

kymmenen kilometrin etäisyydellä tuulivoimala alkaa sulautua maisemaan ja ympäristöön. Etäi-

syyden ollessa 10–12 km ja sitä enemmän, tuulivoimalat näyttävät horisontissa pieniltä ja voima-

lan hahmottaminen maiseman muista elementeistä johtuen on vaikeaa.  

Hankealueen ympärillä sijaitsee useita maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteita. Hankealu-

etta ympäröivät arvokohteet huomioidaan vaikutusten arvioinnissa 15 kilometrin etäisyydelle 

saakka.  

Hankkeen vaikutuksia maisema- ja kulttuuriympäristöön arvioidaan asiantuntija-arvioina. Maise-

man herkkyyttä ja sietokykyä tarkastellaan maisema-analyysin avulla. Maisema-analyysissä tut-

kitaan maiseman luonnontekijät, kuten pinnanmuodot ja peitteisyys, sekä kulttuuritekijät, kuten 

maiseman arvoalueet ja maisemassa näkyvät rakennukset. Analyysissä huomioidaan mahdolli-

set valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (maisema-alueet, raken-

nettu kulttuuriympäristö ja arkeologiset kohteet) ja arvioidaan tuulivoimaloiden suhde niihin.  

Hankkeen maisemavaikutuksia arvioidaan valokuvien ja maastokartoituksen perusteella laadittu-

jen kuvasovitteiden sekä näkyvyysanalyysin perusteella. Vaikutusten arviointi laaditaan asiantun-

tijatyönä niiden pohjalta. 

Kuvasovitteet laaditaan keskeisiltä paikoilta, joilta avautuu näkymiä kohti tuulivoima-aluetta, ku-

ten merkittäviltä tiealueilta, asuinalueilta ja arvokohteiden tuntumasta. Hankkeen aiheuttamia vai-

kutuksia arvioidaan sekä lähi- että kaukomaisemaan. 

Näkyvyysanalyysi laaditaan esimerkiksi paikkatietotarkasteluin hyödyntäen maanmittauslaitok-

sen maaston korkeusmallia sekä Metlan ja CORINE-aineiston puuston pituus- ja peittävyystietoja. 

Tuulivoimaloiden näkyvyyttä maastossa tarkastellaan erilaisilla paikkatietoanalyysikartoilla (mm. 

eri mittakaavassa). Näkyvyysanalyysit antavat arvion näkyvyydestä, mutta ne eivät anna eksaktia 

tietoa suunniteltujen voimaloiden näkyvyydestä eri alueille. Näkyvyysanalyysissä huomioidaan 

maaston korkeusvaihtelut, metsäpeitteen tuoma näköeste sekä sulkeutuneet metsät suhteessa 

voimaloiden korkeuteen ja keskimääräiseen silmän korkeuteen (160 cm). 

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös tuulivoimaloiden rakentamisen ajan muutokset mai-

semassa, kuten tarvittavien tieyhteyksien sekä itse tuulivoimaloiden rakentaminen. Maisemavai-

kutusten arviointi koskee myös tuulivoimaloiden tulevaa sähkönsiirron järjestämistä. Arvioinnin 

yhteydessä tarkastellaan olemassa olevien sähkölinjojen ja mahdollisten uusien rakennettavien 

linjojen ja sähkökeskuksen vaikutukset maisemaan. Mikäli uudet linjat toteutetaan maakaapelein, 

jää maisemavaikutus melko vähäiseksi.  

Maisemavaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös lentoestevalojen vaikutusta. Len-

toestevalojen vaikutukset korostuvat erityisesti hämärään ja pimeään aikaan. 
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Alueella tullaan tekemään arkeologinen inventointi hankealueelle ja sähkönsiirtoreitille maasto-

kaudella 2022. Arkeologisessa selvityksessä huomioidaan aluetta koskevat aiemmat arkeologiset 

selvitykset, tunnetut arkeologiset kohteet sekä hankealueen topografia. Arkistotietojen, kirjalli-

suus-, laserkeilausaineiston ja historiallisten karttojen perusteella asemoidaan tunnetut sekä 

mahdolliset uudet potentiaaliset muinaisjäännökset ja muut arkeologiset kulttuuriympäristökoh-

teet karttapohjalle. Alueelle tehdään riskianalyysikartoitus, joka on arvio muinaisjäännösten ja 

muiden arkeologisten kohteiden potentiaalisesta esiintymistä alueella. Tämän perusteella teh-

dään inventointisuunnitelma. Kenttätöissä inventoidaan arkeologisten kohteiden kannalta poten-

tiaaliset alueet, esiselvityksessä paikannetut tunnetut ja uudet kohteet. Inventointi suoritetaan 

suunnitelluilla tuulivoimaloiden sijoitusalueilla ja muilla muuttuvan maankäytön alueilla sekä ar-

keologisten kohteiden kannalta potentiaalisilla alueilla. Esiselvityksen ja kaukokartoituksen pe-

rusteella tunnetut ja löytyneet mahdolliset uudet arkeologiset kohteet tarkastetaan, valokuvataan 

ja kartoitetaan maastossa. Kohteista mitataan havaintopisteet GPS-laitteella ja tarpeen vaatiessa 

määritellään niiden rajat sekä tehdään muu tarpeellinen dokumentaatio ja tutkimus, kuten koe-

kuopitus, kairaukset ja näytteiden otto. Kohteet valokuvataan sekä kirjataan maasto-, maaperä- 

ym. havainnot ja taustatiedot. 

4.6.5 Terveysvaikutukset 

Hankkeen terveysvaikutuksia arvioidaan erityisesti meluvaikutusten kannalta. Myös maisema- ja 

varjostusvaikutukset voivat vaikuttaa hankkeen vaikutuspiirin asukkaiden psyykkiseen terveyteen 

(esim. stressin kautta). Lisäksi tarkastellaan sähkönsiirron mahdollisia terveysvaikutuksia. Säh-

könsiirron terveysvaikutuksia arvioidaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeistuksen perusteella. 

Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu pitkään, mutta terveydellisistä hai-

toista ei ole tieteellistä näyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA 294/2002) mu-

kaan väestön altistuksen suositusarvo voimajohdon (50 Hz) sähkökentälle on 5 kV/m ja magneet-

tikentälle 100 μT, kun altistuminen kestää merkittävän ajan. Kun altistus ei kestä merkittävää ai-

kaa, arvot ovat 15 kV/m ja 500 μT. Asetuksen työryhmämuistiossa on todettu, että asetuksen 

seurauksena ei ole tarvetta rajoittaa voimajohtojen alla esimerkiksi marjojen poimimista, maan-

viljelyä tai metsätöiden tekemistä. 

4.6.6 Turvallisuusvaikutukset 

Tuulivoimaloiden turvallisuuteen liittyvät vaikutukset tarkoittavat lähinnä rakentamisen aikaisia lii-

kenneturvallisuusvaikutuksia, joita on käsitelty liikennevaikutusten kappaleessa. Tuulipuiston toi-

minnan aikana turvallisuusvaikutukset tarkoittavat ensisijaisesti voimaloiden lapaturvallisuutta 

(rikkoutuminen) ja jään mahdollista sinkoutumista lavoista. Tuulivoimaloiden turvallisuusvaikutuk-

sia tarkastellaan hyödyntämällä mm. tuulivoimarakentamiseen liittyviä ohjeistuksia ja avoimia tie-

toaineistoja (mm. Ilmatieteen laitos 2009, Motiva 2021b) ja Tuulivoimayhdistyksen kokoamia tie-

toaineistoja. 

4.6.7 Liikennevaikutukset 

Liikennevaikutusten arvioinnin pohjaksi selvitetään tiestön nykyiset ja eri hankevaihtoehtojen lii-

kennöintimäärät. Liikennevaikutusten arvioinnissa keskitytään erityisesti rakentamisaikaiseen li-

sääntyneeseen liikennöintiin. Liikennemääräarvion perusteella lasketaan hankkeen lisäykset ny-

kyliikennemääriin painottaen erityisesti raskaan liikenteen osuutta.  

Liikennevaikutusten arviointi keskittyy erityisesti tiestön rakentamis- ja parantamistarpeisiin, lii-

kenneturvallisuuteen ja liikenteestä aiheutuviin päästöihin. 
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Vaikutuksia lentoliikenteeseen selvitetään YVA-selostusvaiheessa Finntraffic Lennonvarmistus 

Oy:n laatiman korkeusesterajoitusten paikkatietoaineiston (Air Navigation Finland, 2018) sekä 

Maanmittauslaitoksen maanpinnan korkeustietojen avulla (Maanmittauslaitos, 2022). Tarvitta-

essa tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia lentoliikenteeseen selvitetään tarkempien selvitys-

ten avulla. 

4.6.8 Vaikutukset viestintäverkkoihin 

Tuulivoimaloilla voi olla vaikutusta myös matkapuhelinverkkoon ja digi- sekä antennitelevisiovas-

taanottoon tuulivoimapuiston lähialueilla. YVA-selostusvaiheessa tarkastellaan hankkeen vaiku-

tuksia Ilmatieteen laitoksen tutkaverkkoihin, puolustusvoimien valvontajärjestelmiin sekä alueen 

radio- ja tv-verkkoihin lausuntojen, avoimien paikkatietoaineistojen ja kirjallisuudesta saatujen tie-

tojen avulla. 

4.6.9 Virkistyskäyttövaikutukset 

Virkistyskäyttövaikutuksissa arvioidaan erityisesti melu-, varjostus- ja maisemahaittojen vaiku-

tusta sekä voimala- ja tierakentamisen vaikutuksia alueiden virkistyskäyttöön (sienestys, marjas-

tus, metsästys, reitit sekä muu luonnossa liikkuminen, yms.). Arvioinnissa huomioidaan mahdol-

lisen tippuvan lumen ja jään vaikutukset ja rajoitteet hankealueen virkistyskäytölle. Virkistyskäyt-

tövaikutuksia arvioidaan kyselyn, haastattelujen, seurantaryhmätyöskentelyn sekä ohjelmavai-

heen palautteen perusteella. 

4.6.10 Työllisyysvaikutukset 

Hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset esitetään yleisellä tasolla pe-

rustuen hanketoimijan ilmoittamiin tietoihin sekä mm. Tuulivoimayhdistyksen julkaisemiin raport-

teihin. Hankealueelle sijoittuu turvetuotantoa, mutta turvetuotannolla katsotaan olevan vähene-

vissä määrin tuotannollista tai elinkeinotoiminnallista merkitystä (FCG 2021). Tämän perusteella 

arvioidaan, että alueiden käyttötarkoitukset ovat kohtalaisen hyvin priorisoitavissa ja yhteensovi-

tettavissa. Turvemaat voivat kuitenkin soveltua huonosti rakentamiseen. 

Taloudellisten vaikutusten arviointi ei kuulu YVA-lain mukaisiin arvioitaviin vaikutuksiin. Tuulipuis-

tossa sijaitsevasta maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana kiinteistöveroa keskimäärin 

noin 800 000 €/voimala suunnitelluilla tuulivoimaloilla, mikäli kunta on ottanut käyttöön korkeim-

man mahdollisen voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin. Lisäksi kunnalle syntyy usein jonkin ver-

ran kunnallisverotuloja sekä maanomistajalle vuokratuloja. (Suomen tuulivoimayhdistys 2021). 

Tuulivoimahankkeella arvioidaan olevan kokonaisuutena merkitykseltään positiivisia vaikutuksia 

kunnan aluetalouteen (FCG 2021). 

4.6.11 Vaikutukset aineelliseen omaisuuteen  

Ympäristövaikutusten arviointiin eivät kuulu vaikutukset, jotka hankkeella on kiinteän ja irtaimen 

omaisuuden arvoon. YVA-menettelyssä otetaan huomioon ja raportoidaan YVA-selostuksessa 

hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta 

käytetään. 

4.7 Luonnonympäristövaikutukset 

Luontoselvitykset kohdistetaan erityisesti tuulivoimaloiden, sähkönsiirron ja tiestön rakennuspaik-

kojen lähiympäristöön sekä sähkönsiirtoreitille. Selvityksessä keskitytään lakisääteisesti 
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suojeltuihin ja uhanalaisiin lajeihin ja elinympäristöihin. Selvitys sisältää seuraavat eri maastoin-

ventoinnit: kasvillisuus- ja luontotyypit, pesimälinnustoselvitys, metsojen soidinpaikat, pöllöselvi-

tys, lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitykset, lepakoiden pesimäaikainen selvitys, liito-orava, vii-

tasammakkoselvitys, sähkönsiirron luontoselvitys, päiväpetolintutarkkailu ja nisäkkäiden lumijäl-

kilaskenta 

Lisäksi tullaan tekemään törmäysmallinnus koko alueelle lintujen kevät- ja syysmuuttoselvityk-

sessä kertyneen aineiston perusteella. Hankealueen läheisyydessä pesivä salassa pidettävä laji 

pyritään valjastamaan satelliittilähettimellä sen liikkumisen selvittämiseksi. Mikäli valjastaminen 

onnistuu, seurannan tulokset kootaan erilliseen raporttiin. 

4.7.1 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin  

Tuulivoimarakentamisen kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset liittyvät voimalapaikkojen, tielin-

jojen ja sähkönsiirtolinjojen (sekä hankealueen sisäisten että ulkoisten) alueilla tapahtuvaan 

maankäytön muutokseen. Muutokset kasvillisuudessa ovat luonteeltaan pysyviä. 

Vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevan aineiston ohella hankealueelta ja sähkönsiirtorei-

tiltä laadittavaan kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykseen, joka tehdään maastokartoituksina ke-

sällä 2022. Selvityksessä kuvataan kasvillisuuden ja luonnon yleispiirteet sekä luontoarvojensa 

puolesta huomioitavat kohteet. Arvokkaita luontokohteita ovat luonnonsuojelulain, metsälain ja 

vesilain mukaiset suojellut luontotyypit, uhanalaiset luontotyypit ja muut kasvillisuudeltaan huo-

mionarvoiset kohteet ja lajiesiintymät. Arvokkaita lajeja ovat luontodirektiivin mukaiset, erityisesti 

suojeltavat, Suomen kansainväliset vastuulajit, uhanalaiset ja muut huomionarvoiset lajit. Luon-

toselvitysten lähtötietoina käytetään peruskarttoja, ilmakuvia, ympäristöhallinnon tietokantoja, La-

jitietokannan tietoja sekä mahdollisia muita luontotietoja ja selvityksiä. Luontoselvityksessä kuva-

taan käytetyt menetelmät, esitetään alueen luonnon ja kasvillisuuden yleispiirteet sekä arvokkaat 

luontokohteet ja huomionarvoinen lajisto. Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppei-

hin sekä arvokkaisiin luontotyyppeihin ja lajistoon arvioidaan YVA-selostusvaiheessa.  

4.7.2 Linnustovaikutukset 

Tuulivoimarakentaminen vaikuttaa linnustoon monin eri tavoin: muuttamalla elinympäristöjä, häi-

rintä- ja estevaikutusten kautta ja törmäyskuolleisuuden kautta. Muuttolintujen kannalta näistä 

merkittävin lienee törmäyskuolleisuus, kun taas alueen pesimälinnustolle elinympäristöjen muu-

tos ja häirintävaikutus (mm. melun kautta) ovat yleensä merkittävimpiä. Lintujen käyttäytymispiir-

teistä ja fysiologiasta riippuu, miten paljon ja miten laajalle alueelle tuulivoimalat vaikuttavat ku-

hunkin lajiin. Pesimälinnuista herkimpiä ovat yhtenäisiä metsäalueita suosivat arat lajit, kuten 

vaikkapa metso, sekä säännöllisesti lähellä voimaloiden lapakorkeutta lentävät linnut, etenkin ne, 

joilla on taipumusta kaartelemiseen (mm. päiväpetolinnut ja kurjet). Petolintujen reviirit voivat ulot-

tua useiden kilometrien päähän pesäpaikoista, kun taas monien varpuslintujen reviiri on vain 

muutaman hehtaarin kokoinen. Reviirikoko vaikuttaa huomattavasti siihen, miten kaukana voima-

lapaikasta pesivälle linnulle voi olla haittavaikutusta tuulivoimarakentamisesta. 

BirdLife Suomen (2022a) mukaan: ”Tuulivoimaloihin törmäävien lintujen lukumäärä riippuu kes-

keisesti voimalan sijainnista. Törmäyksiä tapahtuu vuosittain muutamista muutamiin kymmeniin 

voimalaa kohden, eivätkä ne ole yleensä merkittävä ongelma. Törmäykset tuulivoimaloihin ovat 

ongelma silloin, kun niihin törmää vähälukuisia, vähentyneitä ja hitaasti lisääntyviä lajeja, joiden 

normaali kuolleisuus on pientä, ja jotka ovat sen vuoksi herkkiä lisäkuolleisuudelle. Suurikokoiset 

kaartelevat linnut, kuten kotkat ja lokit, törmäävät voimaloihin useimpia suoraan lentäviä lajeja 

yleisemmin. Muiden lajien törmäyksiä tapahtuu todennäköisimmin huonoissa olosuhteissa (sade, 
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kova tuuli), huonolla näkyvyydellä (hämärä, pimeä, sumu) ja silloin kun linnuilla on “kova kiire” 

(ruoan kuljettaminen poikasille, pelästyminen)”. 

Hankkeen linnustovaikutuksia arvioidaan perustuen tutkimustietoon ja selvittämällä hankealueen 

kevät- ja syysmuuttolintujen määrät ja lajisto ja lentokorkeus sekä pesivien arvokkaiden (direktiivi- 

ja uhanalaislajit, erityisvastuulajit) lintujen reviirit, petolintujen käyttämät lentoreitit ja metsojen soi-

dinpaikat. Maastossa tehtäviä linnustoselvityksiä täydennetään Luonnontieteellisen keskusmu-

seon, Metsähallituksen ja ELY-keskuksen tietokantatiedoilla petolintujen pesäpaikoista ja Luon-

nontieteellisen keskusmuseon rengastusrekisterin tietokantatiedoilla uhanalaisista ja lintudirektii-

vin lintulajeista. Kyseiset lintutietokantatiedot tilataan 10 kilometrin säteeltä hankealueesta. Muut-

tolinnuston osalta tehdään lisäksi törmäysmallinnus. Sähkönsiirtolinjan osalta selvitetään pesimä-

linnusto. 

Pesimälinnusto 

Linnustoselvitys tehdään huhti-kesäkuun 2022 aikana, riippuen kevään etenemisestä. Lintuja in-

ventoidaan yleispiirteisesti koko hankealueelta siten, että arvokkaiden (direktiivi- ja uhanalaislajit, 

erityisvastuulajit) lintulajien reviirit merkitään karttapohjille. Inventointeja suunnataan mahdolli-

sesti arvokkaille alueille, jolloin käytetään sovellettua kartoituslaskentaa. Maalinnustoa inventoi-

daan myös linja- ja pistelaskennoin. 

Päiväpetolintutarkkailu 

Päiväpetolintujen lentoreittien tarkkailua tehdään pesimäkaudella 15.5.–15.8.2022 välisenä ai-

kana siten, että maastoinventointeja toteutetaan yhteensä seitsemänä päivänä yhden henkilön 

voimin. Havainnointia tehdään kahdeksan tuntia kerrallaan sopivaksi valitulta paikalta, josta pyri-

tään kontrolloimaan mahdollisimman kattavasti hankealuetta. Tarvittaessa käytetään useita ha-

vaintopisteitä.  

Havaintopäivät jaetaan mahdollisimman tasaisesti kahden päivän jaksoihin, jolloin aineistoa ke-

rätään eri vuorokauden aikoina päiväpetolintujen liikehdinnän kattavuuden selvittämiseksi. Ta-

voitteena on nimenomaan kerätä hankealueen yli mahdollisesti lentävien yksilöiden tietoja sekä 

reviiritietoja alueelta. 

Jokaisesta havaitusta päiväpetolintuyksilöstä kirjataan mahdollisimman tarkat tiedot, joita ovat 

muun muassa linnun ikä, käyttäytyminen, lentosuunta, kellonaika ja lentokorkeus suunniteltujen 

turbiinien korkeuksien mukaan. Jokainen lento merkitään lisäksi karttapohjalle.  

Pöllöselvitys 

Hankealueen mahdollisia pöllöreviirejä selvitetään yöllisillä inventointikuunteluilla, jotka ajoitetaan 

keväästä ja myyrätilanteesta riippuen vuonna 2022 maaliskuun alun ja huhtikuun lopun väliselle 

ajanjaksolle. Eri lajit soidintavat usein eri aikaan, minkä vuoksi inventointikierroksia on syytä olla 

kolme. 

Salassa pidettävän, uhanalaisen lajin satelliittiseuranta 

Iso Koihnannevan Natura-alueen salassa pidettävän, uhanalaisen suojeluperustelajin reviirin toi-

nen emo pyritään pyydystämään ja valjastamaan satelliittilähettimellä talven-kevään 2022 aikana. 

Pyydystäminen tapahtuu läheisellä ruokintapaikalla. Seurantajakso alkaa heti, kun yksilö saa-

daan valjastettua satelliittilähettimellä ja kestää niin kauan, kun lähetin toimii ja tallentaa paikan-

nustietoja. Tulokset raportoidaan erillisillä raporteilla, jotka toimitetaan hankevastaavan ja yhteys-

viranomaisen käyttöön. Alustava arvio tulosraportin valmistumisesta on syksyllä pesimäkauden 

2022 jälkeen. 
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Kanalintujen soidinpaikat 

Metsojen soidinpaikkoja inventoidaan Keski-Suomen Metsoparlamentin julkaiseman ohjeistuk-

sen mukaan (www.metsoparlamentti.fi/soidinpaikkaesite.pdf) huhtikuussa ja toukokuun alussa 

2022. Potentiaaliset paikat hahmotetaan karttatarkastelun perusteella ja soveliaat kohteet kierre-

tään soidinaikaan läpi. Metsot soidintavat aktiivisimmin aamuhämärässä, joten maastotyöt ajoi-

tetaan parhaaseen aikaan. Lisäksi alueilta etsitään soidinpaikkoihin liittyviä jälkiä, kuten koiraiden 

siipien muodostamia vetojälkiä lumessa. Maastotöiden aikana karttapohjille merkitään kaikki met-

sojen soidinpaikkoihin liittyvät havainnot, myös hakomismännyt. Samalla inventoidaan muita ka-

nalintuja.  

Muuttolintuselvitys 

Linnuston kevätmuuttoselvitys (9 seurantapäivää) toteutetaan maaliskuun puolivälin ja toukokuun 

lopun välisenä aikana vuonna 2022. Jokaisena päivänä lintujen liikehdintää havainnoidaan han-

kealueen välittömässä läheisyydessä. Havainnoija kirjaa kustakin havaitusta linnusta lajitietojen 

lisäksi lentokorkeuden ja -suunnan, havaintoajan ja mahdolliset lisätiedot. Aineisto kerätään sillä 

tarkkuudella, että sen perusteella voidaan laatia asianmukainen törmäysmallinnus. Linnuston 

syysmuuttoselvitys (9 seurantapäivää) keskittyy elokuun lopun ja lokakuun lopun 2022 väliselle 

ajalle. Syysmuuttoselvitys toteutetaan samoin menetelmin kuin kevätmuuttoselvityksen yhtey-

dessä. Muuttoseurantojen aikana kirjataan kaikki linnut, ei ainoastaan suurikokoisia lajeja. 

Hankkeen lintujen kevät- ja syysmuuttoselvityksessä keväällä ja syksyllä 2022 kertyneen datan 

perusteella tehdään törmäysmallinnus, jossa hyödynnetään ns. Bandin mallia. Mallinnus tehdään 

muuttolinnustoselvityksessä kertyvästä havaintoaineistosta riippuen noin 40–50 lajista. Törmäys-

riskiarviointi perustuu törmäysriskimallinnukseen. Törmäysriskin arvioinnissa käytetään taustatie-

tona lajien julkaistuja populaatioarvioita. Havaittujen yksilömäärien ja niiden mahdollisen riskin 

avulla estimoidaan riskiä laajennettuna koko populaatioon. Muuttolintuvaikutusten arvioinnissa 

huomioidaan yhteisvaikutukset muiden lähialueen tuulivoimapuistojen kanssa niiltä osin kuin so-

vellettavissa olevaa tietoa lähimpien hankkeiden muuttolintuvaikutuksista on saatavissa. 

Hankkeen linnustovaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin myös lähialueiden vuo-

den 2013 ja 2015 muuttolintuselvityksiä, jotka on laadittu Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston 

osayleiskaavan yhteydessä sekä Kauhajoen Suolakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaiku-

tusten arviointiohjelman yhteydessä. Niiden käytettävyyttä kuitenkin rajoittaa, että kyseisten hank-

keiden suunnitelmissa Rustarin voimaloiden kokonaiskorkeus on 230 metriä ja Suolakankaan 

voimaloiden kokonaiskorkeus 230–251 metriä. Alueiden muuttolintuselvityksissä on vuosina 

2013 ja 2015 otettu huomioon kyseiset kokonaiskorkeudet, kun taas Harjannevan hankkeen voi-

maloiden kokonaiskorkeudet ovat suurempia, mutta korkeintaan 350 metriä. Lisäksi käytetään 

soveltuvin osin Lylyharjun tuulivoimahankkeessa kertynyttä aineistoa. 

Sähkönsiirron luontoselvitys 

Sähkönsiirron osalta luontoselvitys tehdään yhteensä noin 60 kilometrin matkalta kolmella eri 

vaihtoehdolla. Sähkönsiirron luontoselvityksessä selvitetään kasvillisuuden ja luontotyyppien li-

säksi pesimälinnusto ja liito-oravat. Sähkönsiirron pesimälinnustoselvityksen osalta merkataan 

kuljetulta matkalta kartalle huomionarvoisten (direktiivi- ja uhanalaislajit, erityisvastuulajit) lintujen 

havainnot.  

Linnustovaikutusten arvioinnin lähtötiedoiksi pyydetään paikalliselta lintutieteelliseltä yhdistyk-

seltä TIIRA-lintuhavaintotietokannan korkeintaan kymmenen vuotta vanhat havaintotiedot hanke-

alueelta ja kolmen kilometrin säteeltä hankealueesta. Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry. kut-

suttiin mukaan myös seurantaryhmätyöskentelyyn.  
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4.7.3 Vaikutukset lepakoihin 

Tuulivoimarakentaminen voi aiheuttaa lepakoille haittaa lähinnä elinympäristöjä muuttamalla ja 

turbiinin lapojen aiheuttaman kuolleisuuden kautta. Tuulipuistorakentamisen aiheuttaman maan-

käytön muutoksesta aiheutuvan vaikutuksen suunta ja voimakkuus riippuu siitä, kohdistuuko ra-

kentaminen lisääntymis- ja levähdyspaikoille, saalistuspaikoille tai muille lepakkojen käyttämille 

paikoille (esim. siirtymäreitit levähdyspaikkojen ja saalistusalueiden välillä), ja mitä lepakkolajeja 

alueella esiintyy. Vaikutusten voimakkuus riippuu myös siitä, missä määrin lähistöllä on tarjolla 

korvaavia ympäristöjä. Maankäytön muutokset voivat olla myös osin myönteisiä ainakin niille le-

pakkolajeille, jotka suosivat aukeita alueita saalistusalueinaan, mm. pohjanlepakko. 

Tuulivoimaloiden lavat voivat tappaa korkealla lentäviä lepakoita suoraan iskun kautta tai lavan 

aiheuttaman voimakkaan paineenvaihtelun vaurioittaessa lepakon keuhkoja (Baerwald ym., 

2008). Suomessa tavattavia korkealla lentäviä lepakoita ovat lähinnä pohjanlepakko sekä harvi-

naisemmat lajit isolepakko, kimolepakko ja pikkulepakko. Viiksisiipat lentävät yleensä metsän 

suojissa, korkeintaan puiden latvojen tasalla. 

Syysmuuton aika on erityisen altista aikaa tuulivoimaloiden aiheuttamalle lepakkokuolleisuudelle. 

Suorat törmäykset tuulivoimaloihin ovat harvinaisia, mutta sen sijaan barotrauma (ilmanpaineen 

vaihteluiden aiheuttama vaurio) on yleisin kuolinsyy. (BatHouse Oy, 2011.) 

Lepakoiden yleispiirteinen selvitys tehdään kiertämällä hankealue mahdollisimman kattavasti 

läpi, jolloin vaihdellaan jatkuvasti ultraäänidetektorin taajuutta, jotta eri aallonpituudella ääntelevät 

lajit havaitaan ja erotetaan toisistaan. Maastoinventoinnit tehdään nykysuositusten mukaan yöllä 

kesä-, heinä- ja elokuussa 2022. Selvityksessä keskitytään muun muassa merkittävien saalistus-

alueiden sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen etsimiseen.  

4.7.4 Vaikutukset Natura-alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin 

Hankkeen vaikutusta Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojeluohjelma-aluei-

siin arvioidaan asiantuntija-arviona.  

Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella on toteutettava suojelutavoitteita vastaava suojelu. 

Natura-alueilla ei saa heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisälly-

tetty Natura-verkostoon. Suojeluarvoja heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella että sen 

rajojen ulkopuolella. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet ovat Mustasaarenneva (SAC) hanke-

alueeseen rajautuen sekä Iso Koihnanneva (SAC/SPA) hankealueen länsipuolella noin 600 met-

rin etäisyydellä. Hankkeen vaikutuksista näihin kahteen Natura-alueeseen laaditaan luonnonsuo-

jelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi osana YVA-menettelyä ja sen kuulemista. 

Hankealueen lähialueella (2 km) ei ole suojelualueita tai suojeluohjelmien kohteita, mutta kaape-

lireitin varteen sijoittuu yksityinen suojelualue, johon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan olemassa 

olevaan aineistoon ja luontoselvitysten tuloksiin perustuen. 

4.7.5 Vaikutukset muuhun eläimistöön 

Tuulivoimarakentaminen voi vaikuttaa luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin sekä muihinkin eläin-

lajeihin suoran elinympäristön muutoksen tai häirintävaikutuksen kautta. Maankäytön muutos ta-

pahtuu voimalapaikkojen, teiden ja sähkönsiirtolinjojen osalta rakennusvaiheessa, mutta elinym-

päristöt säilyvät pääosin muuttuneina myös toiminnan aikana. Tuulivoimapuiston häirintävaikutus 

on voimakkainta rakentamisen ja toiminnan lopettamiseen liittyvän purkamisen aikana, jolloin ko-

neitten ja ihmisten äänet karkottavat etenkin arkoja lajeja. Tuulivoimaloiden käytön aikainen melu 
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voi myös vaikuttaa eläimiin niin, että voimaloiden lähialueet eivät kelpaa niiden elinympäristöiksi. 

Elinympäristöjen muutoksen vaikutuksen merkittävyys riippuu siitä, onko kyseessä lisääntymis- 

tai levähdyspaikka vai reviirin muu osa. Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan ”luontodirektiivin liit-

teessä IV(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

hävittäminen ja heikentäminen on kielletty”. 

Liito-oravaselvityksen maastotyöt tehdään keväällä (huhti-toukokuussa 2022) lumien sulettua tar-

peeksi, jolloin keskitytään liito-oravien reviirien löytämiseen. Inventoinnit tehdään siten, että tutki-

musalueelta etsitään lajin jätöksiä soveliaista elinympäristöistä. Jätöshavainnoista talletetaan 

GPS-laitteeseen tarkka paikka, puulaji sekä havaittujen papanoiden määrä. Liito-oravaselvitysten 

yhteydessä kirjataan varhain soidintavien lintujen reviiritietoja. 

Viitasammakon (luontodirektiivin liitteen IV(a) laji) esiintyminen hankealueella selvitetään lajin ku-

tupaikoiksi sopivilta alueilta viitasammakon kutuaikaan (toukokuussa 2022 kevään etenemisestä 

riippuen). Esiintymisalueet rajataan ja esitetään kartalla. 

Luontodirektiivin liitteen IV (a) suurpetojen esiintymistä hankealueella on selvitetty jo ohjelmavai-

heessa ja sutta lukuun ottamatta suurpetojen kannat alueella ovat pienet. Suurpetojen kannan-

vaihteluista julkaistaan vuosittain kanta-arvioraportit, jotka toimivat lähtöaineistona arvioitaville 

vaikutuksille. Suurpetojen esiintymistä hankealueella selvitetään lisäksi riistakeskuksilta sekä 

metsästysseuroilta. Vaikutuksista susiin laaditaan erillinen selvitys. 

Hyönteisten ja muiden luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien tunnettuja elinympäristöjä selvitetään 

Laji.fi -tietokannasta.  

Hirven lisääntymis- ja talvilaidunalueita sekä vaellusreittejä selvitetään paikallisilta metsästysseu-

roilta ja julkisista paikkatietopalveluista. Eläimistöä havainnoidaan myös luontoselvityksen maas-

tokäynneillä. 

Metsäpeuraan kohdistuvien vaikutustenarvioinnin tausta-aineistoksi tilataan metsäpeuran panta-

aineisto LUKElta, mikäli hankealueella tai sen lähiympäristössä on tehty havaintoja lajista. 

4.7.6 Vaikutukset pohjavesiin 

Tuulivoimalahankkeen pohjavesivaikutukset voivat liittyä esimerkiksi pohjaveden pinnan säätely-

tarpeeseen tai haitallisten aineiden pääsyyn pohjaveteen. Rakentamisen aikana alueella suorite-

taan kuljetuksia ajoneuvoilla ja tehdään töitä työkoneilla, jotka sisältävät dieselöljyä ja voiteluöl-

jyjä. Toiminnan aikana hankealueella käsitellään muun muassa tuulivoimaloiden koneistojen voi-

teluöljyjä vähäisiä määriä huoltotöiden yhteydessä. Käyttöön liittyviä öljyjä yhdessä voimalassa 

on satoja litroja, mutta normaalitilanteessa öljyt eivät pääse leviämään ympäristöön. Öljyjen kä-

sittelyyn liittyy aina pieni pohjaveden ja maaperän pilaantumisriski. 

 

Pohjavesivaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arvioina hyödyntämällä saatavilla olevia aineistoja, 

kuten ympäristöhallinnon aineistoja, paikkatietotyökaluja, tieteellistä ja muuta ammattikirjalli-

suutta. Vaikutukset ulottuvat pääasiassa rakentamistoimenpiteiden alueelle ja arviointi tehdään 

hankealueelta ja sähkönsiirtolinjausten välittömästä läheisyydestä. Selostuksessa kiinnitetään 

erityistä huomiota Rytinevan pohjavesialueeseen kohdistuviin vaikutuksiin ja niiden ehkäisyyn 

sekä sähkönsiirtoreittien alueille sijoittuvien pohjavesialueiden vaikutustenarviointiin.  

4.7.7 Vaikutukset pintavesiin 

Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirtolinjojen vesistövaikutukset ovat pääasiassa rakentamisen aikai-

sia, liittyen maanmuokkauksesta johtuvaan eroosion ja siitä seuraavan kiintoaines- ja 
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ravinnepitoisuuksien nousuun vastaanottavissa vesistöissä. Lisäksi erilaisissa onnettomuuksissa 

tai häiriötilanteissa pintavesiin voi päästä haitallisia aineita, kuten polttoaineita tai öljyjä. Lisäksi 

tierakentaminen voi luoda uusia vaellusesteitä vesieliöstölle. Sinänsä vaikutukset ovat normaaliin 

rakentamiseen ja metsätalouden vaikutuksiin verrattavia. Arviointi tehdään asiantuntija-arviona 

hyödyntämällä saatavilla olevia aineistoja, kuten ympäristöhallinnon tietokantoja, paikkatietoai-

neistoja- ja työkaluja sekä tieteellistä ja muuta ammattikirjallisuutta. Vaikutukset voivat ulottua 

hankealueen ulkopuolelle ja selostuksessa arviointi rajataan koskemaan myös hankealueen ul-

kopuolisia lähimpiä vesimuodostumia. Lisäksi pintavesivaikutuksia arvioidaan sähkönsiirtolin-

jausten välittömästä läheisyydestä. 

Hankealueelle sijoittuvat osittain Harjannevan ja Vasikkanevan turvetuotantoalueet, joilla tuotanto 

todennäköisesti loppuu lähivuosina. Nykyisten ympäristö/vesilupien vesienjohtamista koskevat 

lupamääräykset, mahdolliset lupien raukeamiset/hakemukset raukeamisesta sekä vesien johta-

miseen ja puhdistamiseen liittyvät lupamääräykset käydään läpi ja arvioidaan turvetuotantoaluei-

den ja hankkeen vesistöihin kohdistuvia yhteisvaikutuksia.  

4.7.8 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Tuulivoimahankkeen maa- ja kallioperävaikutukset liittyvät maanmuokkaukseen, kuten kaivuu-, 

louhinta- ja läjitystöihin. Vaikutusten suuruus riippuu erityisesti voimaloiden perustamistavasta, 

jonka valinta kytkeytyy pohjaolosuhteisiin. Tiestön vaikutukset voivat olla merkittäviä varsinkin 

luonnontilaisilla suoalueilla ja muu maanmuokkaus voi aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia esimer-

kiksi arvokkailla geologisilla kohteilla. Tuuli- ja vesieroosio voi kiihtyä pintamaan poistosta johtuen 

varsinkin voimalapaikoilla ja tielinjauksilla. Maaperään voi päästä haitallisia aineita esimerkiksi 

onnettomuuden yhteydessä. Maa- ja kallioperävaikutuksia käsitellään asiantuntija-arviona hyö-

dyntäen saatavilla olevia aineistoja, kuten ympäristöhallinnon aineistoja, paikkatietotyökaluja, tie-

teellistä kirjallisuutta ja muuta ammattikirjallisuutta. Vaikutukset ulottuvat pääasiassa rakentamis-

toimenpiteiden alueelle ja arviointi tehdään hankealueelta ja sähkönsiirtolinjausten välittömästä 

läheisyydestä. 

4.7.9 Vaikutukset ilmastoon 

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Tuuli-

voima ei tarvitse fossiilisia polttoaineita energian tuotantovaiheessa. Tuulivoiman koko elinkaaren 

aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh ja ne muodostuvat lähinnä tuulivoiman rakentami-

sen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä. Tuulivoimatuotannon elin-

kaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat pieniä verrattuna polttoon perustuviin energiantuotanto-

muotoihin (820–105 g/kWh) (SYKE, 2021 b).   Tuulivoiman positiiviset ympäristövaikutukset ovat-

kin energiatuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen (Tuulivoimayhdistys, 2022). 

Myös muut energiantuotannon päästöt kuten typen oksidit ja rikkidioksidi vähenevät tuulivoiman 

myötä ja siten tuulivoimalla voidaan myös katsoa olevan myönteisiä ilmanlaatuvaikutuksia. Toi-

saalta voimaloiden rakentamisen ja purkamisen aikana syntyy paikallisesti ilmanlaatua heikentä-

viä pöly- ja pakokaasupäästöjä, mutta nämä vaikutukset ovat suhteellisen lyhytkestoisia.  

 

Tuulipuiston toiminnan aikaiset ilmastovaikutukset lasketaan siten, että tuulivoimalla korvataan 

nykyistä sähköntuotantoa. Päästökertoimina käytetään muiden tuulipuistojen YVA-menettelyissä 

käytettyjä ja siten vertailukelpoisia kertoimia. Rakentamisen aikana päästöjä ilmaan aiheutuu lä-

hinnä liikenteestä ja ne lasketaan liikennevaikutusten yhteydessä. YVA-selostusvaiheessa tuuli-

voimapuiston vaikutusta alueen hiilivarastoihin arvioidaan Luonnonvarakeskuksen (Luke, 2022) 

ja SYKEn (SYKE, 2021b) tuottamien tietoaineistojen ja laskureiden avulla. 
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4.7.10 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Tuulivoimatuotanto vaikuttaa luonnonvarojen hyödyntämiseen tuulivoimalan elinkaaren aikana 

useissa vaiheissa. Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen pystyy 

hyödyntämään omaksi edukseen. Aineettomia luonnonvaroja ovat muun muassa auringonsäteily, 

tuuli ja ilma. Aineellisia uusiutuvia luonnonvaroja ovat muun muassa puu, vesi, sienet, marjat, 

riista ja kalat. Aineellisia uusiutumattomia ovat muun muassa maa- ja kiviaines sekä turve.  

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan alueen olemassa olevan ja 

hankkeen vaikutusarvioinnin aikana tuotetun aineiston perusteella asiantuntija-arviona. Hank-

keen aiheuttamat luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät vaikutukset muodostuvat hankealueen 

metsä- ja turvetuotantoaluiden (Vasikkaneva, Harjanneva) pinta-alojen ja luonteen muutoksista 

sekä maa-aineksen oton estymiseen rakennettavilta alueilta. Tuulivoimahankkeen infrastruktuu-

rin rakentaminen edellyttää raaka-aineiden (mm. maa-ainekset) hankintaa hankealueelta ja lähi-

alueelta. Lisäksi tuulivoimaloiden rakentaminen tarvitsee materiaalia, kuten rautaa, terästä ja be-

tonia, sekä energiaa, joka tulee hankealueen ulkopuolelta. Materiaalien määrää ja niiden kierrä-

tettävyyttä käytöstä poistamisen jälkeen arvioidaan yleisellä tasolla. 

4.7.11 Muut luontovaikutukset 

Tuulivoimarakentamiseen liittyvät elinympäristön muutokset aiheuttavat yhtenäisten metsä- ja 

suoalueiden pirstoutumista. Voimaloiden nostoalueet ja tie- ja sähkönsiirtolinjat voivat myös kat-

koa tai heikentää ekologisia yhteyksiä, esimerkiksi vesistöjuotteja. Tietyt nisäkäslajit myös vältte-

levät tuulivoimalaitosten alueita, kun taas jotkut lajit hyötyvät lisääntyvästä reunahabitaatista. 

Pirstaloitumisen voimakkuus riippuu paitsi muuttuvan maankäytön alueiden pinta-alasta, myös 

niiden keskinäisestä sijoittumisesta sekä etenkin sijoittumisesta suhteessa erilaisiin elinympäris-

töihin nähden. Hankkeen vaikutuksia pirstaloitumiselle ja ekologisille yhteyksille arvioidaan kart-

tatarkastelun perusteella huomioiden luontoselvityksen tiedot alueen luontotyypeistä ja lajistosta. 

Hankkeen pirstaloitumista lisääviä ja ekologisia yhteyksiä katkovia vaikutuksia vähentää, mikäli 

tie- ja sähkönsiirtolinjat kulkevat jo olemassa olevien teiden linjoja pitkin. Teiden vesistöjuotteja 

katkovaa ja soiden vesitaloutta muuttavaa vaikutusta voidaan pienentää tai estää tierumpuja uu-

simalla tai lisäämällä. 

4.8 Vaikutukset maankäyttöön ja 

yhdyskuntarakenteeseen  

Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen suhdetta nykyiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä 

vaihtoehtoisilla hankealueilla ja niiden lähialueilla voimassa oleviin kaavoihin, vireillä oleviin kaa-

vahankkeisiin ja muihin tiedossa oleviin maankäytön suunnitelmiin. 

Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia näkökulmia: onko hankkeen mukaista rakentamista ja vai-

kutuksia käsitelty alueella voimassa olevissa kaavoissa, onko voimassa olevissa kaavoissa osoi-

tettu hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen olennaisesti vaikuttavaa maankäyttöä, edellyttääkö 

hankkeen toteuttaminen voimassa olevien kaavojen muuttamista tai uusien kaavojen laatimista 

sekä miten hanke on otettu tai voidaan ottaa huomioon aluetta koskevissa maankäytön suunni-

telmissa. Tarkastelussa huomioidaan erityisesti lähimmät asuin- ja virkistysalueet, voimassa ole-

vien kaavojen uudet rakentamisalueet ja tavoitteet alueiden kehittämiseksi sekä arvokkaiksi mää-

ritellyt alueet ja kohteet sekä muut mahdolliset häiriintyvät kohteet. 
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Vaikutukset selvitetään asiantuntija-arviona. Lähtötietoina on käytetty kaava-asiakirjojen lisäksi 

myös ilmakuvia, karttoja sekä paikkatietoaineistoa. 

Arvioinnissa kuvataan hankkeen vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteut-

tamiseen. 

4.9 Muut erityiset vaikutukset 

Vaikutusarvioinnissa ovat mukana myös sähkönsiirto ja uudet tielinjaukset. Myös rakentamisen 

ja toiminnan lopettamisvaiheen vaikutuksia arvioidaan. Kaavoitusvaiheessa annetaan kaavamää-

räyksissä ohjeet toiminnan loppumisvaiheeseen. Rakentamisen aikaiset merkittävimmät vaiku-

tukset aiheutuvat liikenteestä, erikoiskuljetuksista ja melusta. Toiminnan lopettamisvaiheen vai-

kutukset koostuvat erityisesti voimaloiden purkamismelusta, kuljetuksista, materiaalien hyötykäy-

töstä, mahdollisista onnettomuustilanteista ja ympäristön saattamisesta ennalleen.  

Voimajohdon rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset kohdentuvat pääasiassa alueen 

asutukseen, maisemaan, luontoon ja virkistyskäyttöön. Merkittävimmät vaikutukset ajoittuvat ra-

kentamisaikaan.  

4.10 Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot 

Hanke tullaan toteuttamaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) noudattaen ottaen huomi-

oon suomalaiset käytännöt. Hankevastaava seuraa aktiivisesti alan kehitystä sekä ottaa koetellut 

ja hyviksi todetut ratkaisut huomioon hankesuunnitelmissaan. YVA-menettelyn aikana kerätään 

arvokasta aineistoa hankkeen jatkosuunnittelun tueksi. Selostusvaiheessa esitetään menetelmiä, 

joilla haitalliset vaikutukset pyritään minimoimaan ja mahdollisten häiriö- ja onnettomuustilantei-

den päästöt ympäristöön estämään.  

4.11 Epävarmuustekijät 

YVA-lain mukaan hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaiku-

tuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. Kyseessä on sananmukaisesti ym-

päristövaikutusten arviointi ja arviointiin liittyy luonnollisesti epävarmuustekijöitä, joista keskeisim-

mät ovat seuraavat: 

• Lähtötietojen laatu ja saatavuus. 

• Luontoselvityksiin liittyvät epävarmuustekijät, kuten esimerkiksi sääolosuhteet. 

• Vaikutusten arvottamiseen ei olemassa yksiselitteisiä kriteerejä, vaan vaiku-

tusarviointi on objektiivista asiantuntija-arviointia.  

• Ihmisten näkemykset voivat poiketa huomattavasti toisistaan. 

• Matemaattinen mallintaminen ei koskaan kuvaa täydellisesti todellisuutta, 

koska luonnonympäristössä on niin paljon vaikuttavia asioita, joita kaikkia ei 

voida täysimääräisesti malleissa huomioida. 

On myös huomioitava, että arviointiin on käytettävissä rajallinen määrä resursseja, joten kaikkea 

mahdollista ei voida huomioida. Olennaista on, että huomioidaan riittävästi kyseisen hankkeen 

kannalta merkittävät asiat ja tunnistetaan merkittävät vaikutukset.  
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4.12 Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään yhteenveto eri hankevaihtoehtojen arvioi-

duista vaikutuksista. Vaihtoehtojen moniulotteisia vaikutuksia pyritään arvottamaan siten, että 

hankkeen vaikutuspiirin asukkaat ja vapaa-ajan viettäjät kokevat tulleensa tasapuolisesti kuul-

luiksi ja huomioiduiksi. 

Eri hankevaihtoehtojen ympäristövaikutusten perusteella arvioidaan hankesuunnitelmien toteut-

tamiskelpoisuutta. Mikäli vaikutusarvioinnin perusteella ilmenee, että jokin vaihtoehto on toteut-

tamiskelvoton, tuodaan se selkeästi ja avoimesti esille. Myös yhteysviranomainen arvioi omassa 

lausunnossaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Mikäli voimalat tarvitsevat ympäristöluvan, niin 

ympäristölupaehdoissa määritetään kriteerit, joiden mukaan hanke voidaan toteuttaa. Ympäristö-

lupapäätös voi olla myös kielteinen, jolloin lupaviranomainen ei myönnä hankkeelle ympäristölu-

paa. 

4.13 Toiminnan vaikutusten seuranta 

Toiminnan vaikutusten seuranta on erittäin tärkeää, jotta voidaan arvioida hankkeen toiminnan-

aikaisia ympäristövaikutuksia ja tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Ympäristövaikutus-

ten arviointiselostuksessa esitetään toimintaohjelma, jolla vaikutuksia tullaan seuraamaan. Mikäli 

voimalat vaativat ympäristöluvan, niin ympäristölupavaiheessa esitetään yksityiskohtaisempi toi-

minnan seurantaohjelma, johon ympäristölupaviranomaisena toimivat Kauhajoen ja Kurikan kau-

punkien ympäristönsuojeluviranomaiset ottavat kantaa ympäristölupaehdoissa. Ympäristölupa-

päätöksen määräysten täyttymistä valvovat kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaiset. 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 30-35 vuotta, perustusten noin 50 vuotta ja kaape-

leiden noin 50 vuotta. Koneistoja uusimalla tuulivoimalan tekninen käyttöikä voidaan nostaa noin 

50 vuoteen.   
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