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YHTEYSTIEDOT 

Kaavoitustyötä ohjaa Kyyjärven kunta ja ympäristövaikutusten arviointia valvoo Keski-Suomen 

elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Kaava- ja YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Han-

kevastaava on WestWind Oy. 

 

Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Kyyjärven kunnan aluearkkitehtipalveluilta tai Rambollin 

yhteyshenkilöiltä. Lisäksi tietoa kaavoituksesta on saatavissa myös kunnan internetosoitteesta 

http://kyyjarvi.fi  

 

Yleistietoa kaavoituksesta ja tuulivoimasta löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteista: 

• www.ymparisto.fi/elinymparistojakaavoitus 

• www.ymparisto.fi/elinymparistojakaavoitus → Elinympäristö → Tuulivoimarakentaminen 
 

Kunta:  Kyyjärven kunta 

Postiosoite:  Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi 

Yhteyshenkilöt: Tekninen Johtaja Marjukka Latva-Laturi, puh. 044 459 7102 

  sähköposti: marjukka.latva-laturi@kyyjarvi.fi  

   
Aluearkkitehtipalvelut (Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski ja 
Kinnula) 

Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, puh. 044 4598 405 

  sähköposti: ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi 

 
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus  

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Postiosoite:   PL 250, 40101 Jyväskylä  

Yhteyshenkilö: Limnologi Arja Koistinen, puh. 0295 024 760  

  sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

Kaava-YVA konsultti: Ramboll Finland Oy 

Postiosoite:  Niemenkatu 73, 15140 Lahti 

Yhteyshenkilö: Kaavan projektipäällikkö Pirjo Pellikka, puh. 040 532 2380 

sähköposti: pirjo.pellikka@ramboll.fi  

YVA-projektipäällikkö Pia Kautonen, puh. 040 5878396  

  sähköposti: pia.kautonen@ramboll.fi  

 
Hankkeesta vastaava:  WestWind Oy 

Postiosoite:  Soinintie 2008, 43500 Karstula 

Yhteyshenkilö:  Pekka Purola, puh. 040 018 1812 

sähköposti: pekka.purola@ppwest.fi 

 

 

 

  

http://www.ii.fi/kunta/
http://www.ymparisto.fi/elinymparistojakaavoitus
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:pirjo.pellikka@ramboll.fi
mailto:pia.kautonen@ramboll.fi
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TIIVISTELMÄ 

WestWind Oy suunnittelee aurinko- ja tuulivoimahanketta Kyyjärven kunnan Kauniskankaan alu-

eelle. Hankealue sijaitsee Keski-Suomen luoteisosassa Kyyjärven kunnassa. Kaavoituksen ja ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tavoitteena on mahdollistaa enintään 15 tuulivoima-

lan, 230 hehtaarin suuruisen aurinkovoimala-alueen sekä niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaa-

peleiden rakentaminen. Suunnitteilla olevat tuulivoimalat ovat teholtaan enintään 6–10 MW ja tuu-

livoimahanke on teholtaan noin 80-150 MW. Hankealueen pinta-ala on noin 2 393 ha. Tuuli- ja 

aurinkovoimaloiden rakentamis-, ylläpito- ja huoltotehtäviä varten tarvitaan uusia teitä sekä pa-

rannetaan olemassa olevaa tieverkkoa.  Tuuli- ja aurinkovoimapuiston sisäisen sähkönsiirron to-

teuttamiseksi alueelle rakennetaan yksi sähköasema, joihin sähkö johdetaan voimaloilta maakaa-

pelein. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Val-

takunnan verkkoon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköase-

malla. 

Hankkeen eteneminen ja aikataulu 

Kyyjärven kunnanhallitus on käynnistänyt 21.12.2020 Kauniskankaan alueelle tuulivoimaa koske-

van osayleiskaavan laatimisen WestWind Oy:n esityksestä. Kyyjärven kunnanhallitus asetti kokouk-

sessaan 19.4.2021 Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman ja YVA-lain 16 § mukaisen YVA-suunnitelman nähtäville ja päätti vireilletu-

losta tiedottamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.5.-1.8.2021 välisen 

ajan. Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (YVA-suunni-

telma) 30.8.2021. 

 

Kaavan valmisteluvaiheessa on laadittu osayleiskaavaluonnos selostuksineen sekä erillisenä asia-

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

siitä tiedotetaan julkisesti. Yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä. 

 

Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville arviolta loppu-

vuodesta 2022 ja josta pyydetään mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että 

osayleiskaava saatetaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn arvioilta vuonna 2023. Osayleiskaavan hy-

väksyy Kyyjärven kunnanvaltuusto. 

Hankkeen vaihtoehdot 
Hankkeessa arvioitavia vaihtoehtoja on päivitetty yhteysviranomaisen OAS-YVA-suunnitelmasta 

antaman lausunnon ja muiden lausuntojen sekä mielipiteiden perusteella. Vaihtoehdot eroavat toi-

sistaan alueelle rakennettavien voimaloiden lukumäärän ja niiden sijoittumisen suhteen. Hank-

keessa tarkastellaan kahden toteutusvaihtoehdon lisäksi ns. nollavaihtoehtoa. 

 

Vaihtoehdossa VE1 Kauniskankaan alueelle rakennetaan 15 voimalan tuulivoimapuisto. Toteutet-

tavien voimaloiden kokonaiskorkeus on 241 m tai 300 metriä voimalasta riippuen. Tuulivoimaloiden 

yksikköteho on noin 6-10 MW ja kokonaisteho on noin 90–150 MW. Käytöstä poistuneella turvetuo-

tantoalueella on varaus noin 230 hehtaarin suuruiselle aurinkovoima-alueelle. Maa-asenteisten au-

rinkopaneelien sähköteho on noin 150 MWp (megawattipiikki). 

 

Vaihtoehdossa VE2 Kauniskankaan alueelle rakennetaan 13 voimalan tuulivoimapuisto. Toteutet-

tavien voimaloiden kokonaiskorkeus on 241 m tai 300 metriä voimalasta riippuen. Tuulivoimaloiden 

yksikköteho on noin 6-10 MW ja kokonaisteho on noin 80–130 MW. Käytöstä poistuneella turvetuo-

tantoalueella on varaus noin 230 hehtaarin suuruiselle aurinkovoima-alueelle. Maa-asenteisten au-

rinkopaneelien sähköteho on noin 150 MWp (megawattipiikki). 
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Sähkönsiirto 

Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköase-

malla. Hankealueen pohjoisosasta rakennetaan ilmajohto Fingridin olemassa olevan 110 kV:n voi-

majohtokäytävän viereen. Tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulivoima-

puistoon rakennetaan yksi sähköasema, joihin sähkö johdetaan tuulivoimalaitoksilta maakaapelein. 

Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain 

(252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVA-laki 5 §). Vuoden 2022 alussa Ympäristömi-

nisteriö ohjeisti, että kaava-YVA-yhteismenettelyssä tulisi jatkossa laatia erilliset asiakirjat kaava- 

ja YVA-menettelyyn. Tämä asiakirja on ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). 

Tiedottaminen ja osallistuminen 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (sis. YVA-suunnitelman) nähtävillä ollessa kansalaisilla oli 

mahdollisuus esittää kantansa hankkeen vaikutusten selvitystarpeesta ja siitä, olivatko esitetyt 

suunnitelmat riittäviä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.5.-1.8.2021. 

 

YVA-selostuksen ollessa nähtävillä kansalaiset voivat esittää kantansa selostuksen sisällöstä, kuten 

tehtyjen selvitysten riittävyydestä. Menettelystä tiedotetaan ja kuulutetaan virallisesti kunnan toi-

mesta internetissä ja sanomalehdissä. Mielipiteet ja lausunnot selostuksesta osoitetaan Kyyjärven 

kunnalle. 

 

Kaava-YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi julkista yleisötilaisuutta, joihin kaikki hankkeesta 

ja menettelystä kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan. Näiden lisäksi järjestettiin ylimää-

räinen yleisötilaisuus hankkeen alkuvaiheessa 9.2.2021 etäyhteydellä. Ensimmäinen yleisötilaisuus 

järjestettiin yleisötilaisuus 25.5.2021 etätilaisuutena. Toinen tilaisuus järjestetään, kun osayleis-

kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto sekä YVA-selostus asetetaan nähtäville. Yleisötilaisuuden 

ajankohta esitetään kunnan kuulutuksessa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää tilaisuuksissa kysy-

myksiä ja näkemyksiä hankkeesta ja sen vaikutusten arvioinnista. 

 

Arviointimenettelyn tukemiseksi on koottu seurantaryhmä keskeisistä hankkeen sidosryhmistä. 

Seurantaryhmän tehtävänä on ollut ohjata ympäristövaikutusten arviointiprosessia ja osaltaan var-

mistaa arvioinnin asianmukaisuus ja laadukkuus. Seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 

17.3.2021 Teams-kokouksena. Seuraava seurantaryhmän kokous pidettiin 24.5.2022 etäyhteydellä 

siinä vaiheessa, kun hankkeen arviointiselostus oli luonnosvaiheessa. Lisäksi Kauniskankaan tuuli- 

ja aurinkovoimahankkeesta järjestettiin asukaskysely keväällä 2022. Asukaskysely on osa hank-

keen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin aineistoa. 

Yhteenveto hankkeen keskeisistä ympäristövaikutuksista 

Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu tässä YVA-selostuksessa neliportaisella asteikolla: vähäinen, 

kohtalainen, suuri ja erittäin suuri. Vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. 

Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen sekä kaavoitukseen 

Hankevaihtoehdon VE1 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaavoitukseen tai maankäyttöön ei-

vät merkittävästi poikkea hankevaihtoehdon VE1 vaikutuksista. 

 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen vaihtoehdossa VE0 ovat merkityksettömiä. Hankevaih-

toehdossa VE0 ei esitetä uusia toimintoja käytöstä poistuvalle turvetuotantoalueelle tai metsäta-

lousvaltaiselle alueelle, vaan alue muuttuu ajansaatossa enemmän metsätalousvaltaiseksi. Yhdys-
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kuntarakenteen näkökulmasta alue muuttuu nykyistä enemmän maaseutumaiseksi alueeksi. Vaih-

toehto ei aiheuta yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutoksia tai estä tavoiteltua kehitystä. 

Vaihtoehdon VE1 ja VE2 merkitys yhdyskuntarakenteeseen merkitys on vähäinen kielteinen. Alu-

eeseen ei kohdistu rakentamispainetta. Alue ei ole yhdyskuntarakenteen laajentamisen kannalta 

merkittävä suunta. Vaihtoehto ei aiheuta suuria alue- tai yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia 

muutoksia, eikä estä tavoiteltua kehitystä. Tuulivoima- ja aurinkovoimahanke ei toteutuessaan vai-

kuta merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. 

 

Vaihtoehdon VE0 merkitys kaavoitukseen on vähäinen kielteinen. Hankevaihtoehto VE0 ei edel-

lytä yleis- tai asemakaavan laatimista tai huomioimista voimassa olevan maakuntakaavan tavoit-

teista poiketen. Hankevaihtoehto mahdollistaa alueen kehittämisen biotalouteen tukeutuvana alu-

eena. Vaihtoehto ei toteuta vireillä olevan maakuntakaavan tai tuulivoimaosayleiskaavan tavoitetta 

tuulivoima-alueen sijoittamisesta hankealueelle. Vaihtoehdolla on vaikutusta vireillä olevan Pienve-

sistöjen rantaosayleiskaavan ratkaisuun Talasjärven rantarakennusoikeuksien kautta. Vaihtoeh-

dolla ei ole vaikutusta muiden voimassa tai vireillä olevien yleis- tai asemakaavojen ratkaisuihin. 

Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 merkitys kaavoitukseen kokonaisuutena merkitys on vähäinen myön-

teinen. Hankevaihtoehto ei sijoitu voimassa olevan maakuntakaavan tuulivoima-alueelle, mutta 

edellyttää hankkeen laajuudessa tuulivoima-alueen merkintää maakuntakaavassa. Hankevaihtoeh-

dot sijoittuvat pääosin vireillä olevan maakuntakaavan kaavaluonnoksen tuulivoima-alueelle. Hank-

keen tuulivoimaosayleiskaava on vireillä. Hankevaihtoehdot ei estä maakuntakaavan tavoitteiden 

mukaisen muun maankäytön toteutumista. Hanke vähentää maakuntakaavan biotalouteen tukeu-

tuvalla alueella metsätalousaluetta, mutta mahdollistaa turvetuotannosta poistuvan alueen uusio-

käytön uusiutuvan energiantuotannossa. Hankevaihtoehdot vaikuttavat vireillä olevan Pienvesistö-

jen rantaosayleiskaavaan, mutta alueella ei ole rakentamispainetta. 

 

Maankäyttö: Vaihtoehdon VE0 vaikutukset kokonaisuutena maankäyttöön ovat vähäisiä myön-

teisiä. Vaikutukset hajarakentamisen toteutumiseen hankealueella ja ympäristössä ovat nykytilan-

teeseen verrattuna vähäisiä myönteisiä, vaikutukset maa- ja metsätalouteen sekä turvetuotanto-

alueen jälkikäyttöön vähäisiä myönteisiä. Hankevaihtoehto ei estä tai heikennä hankealueen tai 

lähiympäristön käyttöä asuin- tai lomarakentamiseen. Vaikutukset ovat nykyisen kaltaisia maa- ja 

metsätalouteen. Metsätalouspinta-ala ei vähene. Turvetuotannosta poistuva alue soveltuu suopoh-

jasta riippuen metsitettäväksi. Maankäyttöön kokonaisuutena vaihtoehdon VE1 ja VE2 merkitys on 

vähäinen kielteinen. Vaihtoehdolla on uuden hajarakentamisen sijoittumiseen alueelle merkityk-

seltään suuri kielteinen sekä hankealueen lähiympäristöön ja nykyiseen asutukseen ja loma-asu-

tukseen vaikutukset ovat vähäinen kielteinen vaikutus. Tuulivoimahankkeen melu ei rajoita asuin- 

ja lomarakennusten rakennusoikeuksia hankealueen ulkopuolella, mutta hankealueella asuin- ja 

lomarakentaminen ei ole mahdollista. Vaihtoehdolla on maa- ja metsätalouteen merkitykseltään 

kohtalainen kielteinen vaikutus sekä turvetuotannon jälkikäyttöön suuri myönteinen vaikutus. Met-

säpinta-ala vähenee tuulivoimapuiston hankealueeseen nähden vähäisesti, mutta pinta-alallisesti 

kuitenkin merkittävästi. Hankekoosta johtuen vaihtoehdolla VE1 on hieman suuremmat vaikutukset 

metsätalouteen kuin vaihtoehdossa VE2. 

 

Sähkönsiirron osalta uusi 2x110 kV voimajohto rajoittaa metsätaloutta raivattavan johtoaukean ja 

matalana pidettävän reunavyöhykkeen osalta. Nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuvan johtoau-

kean lisätilan tarve on pienempi kuin uuden. Nykyisen johtoaukean reunavaikutus vähentää met-

sätalouteen kohdistuvia muutoksia. Johtokäytävän ulkopuolella sähkönsiirto ei rajoita tai estä 

muuta alueen maankäyttöä kuten metsätaloutta, maa-ainestenottoa, loma-asutusta. Sähkönsiirto-

ratkaisu tukeutuu nykyisiin maakuntakaavojen johtokäytäviin. Sähkönsiirron vaihtoehdolla ei ole 

vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen. Sähkönsiirron vaikutukset maankäyttöön kokonaisuutena 

merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä, verrattuna voimassa oleviin kaavoihin vähäisiä myönteisiä 

ja metsätalouteen vähäisiä kielteisiä.   
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Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Hankkeen vaikutukset vaihtoehdossa VE1 ja VE2 arvioidaan kokonaisuutena keskisuureksi kiel-

teiseksi. Hankkeesta seuraavan muutos on havaittavissa lähinnä valtatieltä ja sen varrella olevilta 

pysäköintialueilta. Näkymät avautuvat pääosin kapeiden aukkojen kautta. Lisäksi tuulivoimalat nä-

kyvät Talasjärven pohjoispuolella sijaitsevalta pysäköintialueelta ja joiltakin asuinalueilta. Hanke-

alueen läheisyydessä osa asutuksesta sijaitsee metsäreunoilla, jolloin näkymät ovat pääosin kas-

villisuuden peittämiä. Osalle hanke näkyy avoimen järvimaiseman yli. Muutoksen myötä maiseman 

luonne muuttuu osittain niin, että alueen käyttö ja kokemus alueesta muuttuu kielteiseen suuntaan. 

Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset maisema ja kulttuuriympäristöön ovat suuruudeltaan keski-

suuria. Hankealueen herkkyys on kohtalainen, joten vaihtoehdon vaikutusten merkitys on kohtalai-

sen kielteinen. Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat vain hieman pienemmät verrattuna hanke-

vaihtoehtoon VE1 ja täten myös kohtalaisia kielteisiä. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Vaikutukset maa- ja kallioperään jäävät hankevaihtoehdosta riippumatta vähäisiksi kielteiseksi ja 

paikallisiksi rakentamis-, toiminta- ja lopettamisvaiheissa, painottuen rakentamisvaiheeseen (huol-

toteiden, voimaloiden perustojen ja kenttäalueiden rakentaminen). Suorien vaikutusten määrä kat-

taa laskentojen perusteella noin 10,18-10,25 % hankealueen pinta-alasta, jossa on mukana myös 

aurinkovoima-alue kokonaisuudessaan. Perustamistekniikat huomioiden maata ei kuitenkaan tulla 

muokkaamaan koko pinta-alalta, sillä aurinkovoimalan perustukset eivät vaadi merkittävää maa- 

ja kallioperän muokkaamista, tältä osin vaikutukset kohdistuvat pääosin pintamaihin. Ero hanke-

vaihtoehtojen välillä on hyvin vähäinen, vaihtoehdossa VE1 tuulivoimaloiden suunniteltu määrä on 

15 voimalaa ja vaihtoehdon VE2 kohdalla voimaloita on 13. Molempien vaihtoehtojen kohdalla vai-

kutusten merkittävyys maa- ja kallioperään arvioidaan vähäiseksi kielteiseksi. Sähkönsiirron 

osalta vaikutukset ovat myös vähäisiä, sillä vaikutukset maa- ja kallioperään ovat paikallisia ja 

kohdistuvat lähinnä pintamaihin. 

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Hankkeen toteuttamisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämi-

seen alueella. Hanke ei estä mm. metsätaloutta, marjastusta, metsästystä tai sienestystä (pois 

lukien aurinkovoima-alueet), eikä hankkeella ole todennäköisiä vaikutuksia läheiseen turvetuotan-

toalueeseen. Luonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset painottuvat rakentamisen aikaisiin vaikutuk-

siin, jolloin tapahtuu suurin osa maa-ainesten kaivamisesta, uusien maa-aineiden tuomisesta alu-

eelle, sekä puiden kaatamisesta. Toiminnan aikana vaikutukset rajoittuvat rakennettujen alueiden 

käytön rajoittumiseen, sekä metsänhoitoon voimalinjojen reunavyöhykkeillä ja huoltoteiden var-

silla. Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat molemmissa 

hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä. Sähkönsiirron osalta vai-

kutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen jäävät niin ikään vähäisiksi kielteisiksi, koska voimajohto 

toteutetaan olemassa olevaan johtokäytävään. 

Vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin 

Tuuli- tai aurinkovoimaloiden vaikutukset pinta- ja pohjavesien laatuun syntyvät pääasiassa lyhyt-

aikaisesta kiintoaineksen aiheuttamasta samentumasta rakentamisen aikana. Maanrakennustöillä 

voi olla vähäisiä paikallisia vaikutuksia hydrologiaan. Rakentamisaikana kiintoaineen ja humuksen 

määrä voivat lisääntyä hankealueen ulkopuolelle laskevien ojien purkupaikkojen kohdilla. Uusien 

ojien kaivu ja vanhempien ojien perkaaminen aiheuttavat lähinnä lyhytaikaista samentumaa, kiin-

toainespitoisuuden kasvua ja ravinnepitoisuuden kohoamista. Rakentamistöiden aiheuttama kiinto-

aineskuormitus voi aiheuttaa lyhytaikaista samentumaa Hirvijoen vesimuodostumassa. Vaikutukset 

jäävät kuitenkin lyhytaikaisiksi eivätkä kulkeudu laajalle alueelle. Tuuli- ja aurinkopuiston ollessa 
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toiminnassa ei normaalitilanteessa varsinaisia vaikutuksia alueen pintavesiin synny. Kuitenkin vä-

häisiä vaikutuksia valumamääriin voi syntyä vettä läpäisemättömän pinta-alan kasvaessa tie- ja 

nostoalueiden hulevesien muodossa. Tehtävät ojitukset ja maanrakennustyöt voivat alentaa poh-

javeden pintaa hieman rakentamisalueiden läheisyydessä. Vaikutus jää paikalliseksi, eikä ulotu esi-

merkiksi lähistön asuinkiinteistöille. Hankkeella ei ole vaikutusta Hirvijoen tai muiden alapuolisten 

vesistöjen ekologiseen tilaan, eikä hankkeen toteuttaminen estä niiden hyvän tilan saavuttamista. 

Hankkeen vaikutuksilla vesistöihin tai pohjavesiin ei ole huomattavia eroavaisuuksia vaihtoehtojen 

VE1 ja VE2 välillä. Vaikutusten merkittävyys sekä pinta- että pohjavesiin arvioidaan vähäiseksi 

kielteiseksi.  

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

Merkittävimmät haitaliset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin aiheutuvat hankkeen ra-

kentamisen aikana, jolloin rakentamispaikkojen kasvillisuus ja luontotyypit menetetään hakkuiden 

ja pintamaiden kuorimisen myötä. Valtaosa rakentamisesta kohdistuu luontoarvoiltaan vähäisille 

alueille tai alueille, joilla on jo olemassa olevia rakenteita (mm. parannettavat tieyhteydet), joilla 

vaikutukset jäävät näin ollen vähäisiksi. Huomionarvoisina luontotyyppeinä on hankealueelta ra-

jattu luonnontilaisen kaltainen avosuo, jonka läheisyyteen toteutettava voimalapaikka tulee toden-

näköisesti muuttamaan kohteen hydrologiaa ja vaikuttamaan siten suon luonnontilaisuuteen jat-

kossa. Aurinkopaneelialueiden vuoksi Talasjärven laskupuron ympäristöön voi kohdistua jatkosuun-

nittelusta riippuen haitallisia vaikutuksia, mikäli puronvarren kasvillisuutta ja puustoa poistetaan 

siten, että alueen ominaispiirteet tulevat merkittävästi muuttumaan. 

Vaikutukset luontodirektiivilajeihin ja muuhun eläimistöön 

Direktiivilajien osalta hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia liito-oravan tai viitasammakon han-

kealueella sijaitseviin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin näiden sijaitessa etäämmällä rakentamis-

alueista. Alueella todennäköisesti vain satunnaisemmin vierailevan saukon kannalta hankkeen vai-

kutukset arvioidaan niin ikään merkityksettömiksi. Alueella havaittu lepakoiden lisääntymis- ja le-

vähdyspaikkana toimiva pökkelö Talasjärven lounaispuolella tulee todennäköisesti säästymään ja 

selvitysten perusteella merkittävimmän ruokailualueen (Talasjärven laskupuron ympäristö) ja ko-

lopuun välille ei sijoitu voimaloita, joista voisi aiheutua haittaa siirtymäreitille. Aurinkopaneelialueen 

puustottoman reunavyöhykkeen laajuudesta ja sijoittamisesta riippuen saalistusalueeseen voi kui-

tenkin kohdistua vaikutuksia kasvillisuuden poiston myötä. Tällä voi olla alueellisen lepakkopopu-

laation kannalta heikentävä vaikutus. 

Vaikutukset luonnonsuojeluun 

Hankkeen vaikutukset luonnonsuojelualueisiin kohdistuvat lähinnä hankealuetta lähimpään Natura-

alueeseen ja sen suojeluperusteena olevaan lajistoon. Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin arvioi-

daan suureksi. Vaikutusten arviointi suojelualueiden osalta esitetään tarkemmin vain viranomais-

käyttöön tarkoitetuissa Natura-arvioinnissa ja salassa pidettävän lajin vaikutusarvioinnissa. 

Vaikutukset linnustoon 

Muuttolinnustolle merkittävimmät vaikutukset arvioidaan muodostuvan yhteisvaikutusten kautta 

alueella käynnissä olevien useiden tuulivoimahankkeiden aiheuttaman lisääntyneen este- ja tör-

mäysvaikutuksen vuoksi. Kauniskankaan hankealueen voimalat muodostavat vähäisen törmäysris-

kin lisääntymisen muuttavalle linnustolle, mutta törmäysmallinnuksen perusteella törmäysten 

määrä jää kuitenkin kaikilla tarkastelluilla lajiryhmillä niin vähäiseksi, että sillä ei ole populaatiota-

solle ulottuvia vaikutuksia minkään alueen kautta muuttavan lajin kannalta. Suurin törmäysriski 

arvioitiin kohdistuvan kurkiin, joiden osalta mallinnettu törmäystodennäköisyys oli yksi törmäys 

kerran kolmessa vuodessa. Pääsääntöisesti muuttavat linnut kuitenkin pyrkivä kiertämään voima-

lat, mikä vähentää törmäysriskiä. Hankkeessa voimaloiden väliin jätetyt avoimet väylät myös mah-

dollistavat lintujen lentämisen puiston läpi. Kauniskankaan hankealueen läheisyydessä ei sijaitse 
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merkittäviä muutonaikaisia levähdysalueita, joiden läheisyydessä törmäysriskiä voidaan pitää ko-

honneena. 

 

Pesimälinnuston osalta vaikutusten arviointi on esitetty osin salassa pidettävän liitteen yhteydessä, 

Pesimälinnustoon kohdistuvat elinympäristömuutokset kohdistuvat pääosin alueille, joiden pesimä-

lajisto on tavanomaista. Paikallisesti merkittävimmät alueet pesimälinnuston kannalta ovat hanke-

alueen pohjoislaidalla sijaitsevan Alisenlampi sekä Talasjärvi, joilla pesii myös huomionarvoista la-

jistoa. Näihin alueisiin kohdistuu melun ja visuaalisen häiriön aiheuttamaa haittaa rakentamisen 

aikana, mutta todennäköisesti häiriön vuoksi pakenevat aremmat linnut palaavat myöhemmin ta-

kaisin järville pesimään voimaloiden ollessa toiminnassa. Pesimälinnuston kannalta haitallista vai-

kutusta aiheutuu myös hankealueella sijaitsevan metson soidinalueen läheisyyteen rakennettavasta 

voimalasta, joka saattaa aiheuttaa soidinalueen tyhjenemisen ja siirtymisen etäämmälle nykyiseltä 

paikaltaan. 

Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun aiheutuvat pääosin hankkeen rakentamis- ja purkuvaiheessa 

tapahtuvasta liikenteestä ja työkoneiden käytöstä. Kauniskankaan hankkeen liikennepäästöjen ar-

vioidaan olevan pieniä suhteessa Kyyjärven kunnan liikennepäästöihin. Hankkeen toteuttamisesta 

alueen hiilivarasto pienenee puuston poistuman myötä. Hankkeen aiheuttama hiilivaraston vähe-

neminen on Keski-Suomen metsiin suhteutettuna alle 1 prosentin luokkaa ja hankkeen vaikutukset 

hiilivarastoon arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi, sillä tuulivoima kompensoi puuston poistuman suh-

teellisen nopeasti. Tuuli- ja aurinkovoima ei toimintavaiheessaan synnytä ilmanlaatua tai ilmastoa 

heikentäviä päästöjä ja korvatessaan fossiilisia energiantuotantomenetelmiä sillä on päästöjä vä-

hentävä myönteinen vaikutus. Tuuli- ja aurinkovoima edistää kansallisia ja paikallisia päästöjenvä-

hennystavoitteita ja vahvistaa merkittävästi Keski-Suomen energiaomavaraisuutta. Ilmastonmuu-

toksen vaikutukset hankkeelle ovat pieniä tai merkityksettömiä positiivisia. Hankealue ei sijaitse 

tulvariskialueilla ja ilmaston lämpeneminen hyödyntää tuulivoimaa mm. jäätämisen vähenemisen 

ansiosta. Myös aurinkovoima hyötyy ilmastonmuutoksesta lumipeiteajan vähenemisen myötä. Ko-

konaisuudessaan vaikutusten arvioidaan olevan kohtalaisia myönteisiä, sillä tuuli- ja aurinkovoiman 

yhdessä tuottama sähkömäärää ja sen avulla saavutettava päästöjä vähentävä vaikutus on suh-

teellisen merkittävä.   

Meluvaikutukset 

Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä perustusten ja tieyhteyksien maarakennustöistä ja ra-

kentamiseen liittyvästä liikenteestä. Varsinainen voimalan pystytys ei ole erityisen meluavaa toi-

mintaa ja vastaa normaalia rakentamis- tai asennustöistä aiheutuvaa melua. Toimintavaiheessa 

melumallinnuksen perusteella melutasot jäävät molemmissa toteuttamisvaihtoehdoissa VE1 ja VE2 

kaikkien lähialueen asuin- ja lomarakennusten kohdalla alle tuulivoimaloiden ulkomelutasolle an-

nettujen ohjearvojen (LAeq 40 dB melualueen ulkopuolelle), vaikkakin melutasot ovat hyvin lähellä 

ohjearvoja. Suurin melutaso (VE1 LAeq 39,8 dB ja VE2 LAeq 39,6 dB) on mallinnuksen mukaan re-

septoripisteen K4 kohdalla. Kyseisen reseptorin kohdalle on laskettu myös pienitaajuiset sisämelu-

tasot, jotka osoittavat, että sisämelu jää asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen alapuolelle. 

Vaikka ohjearvot eivät ylity, se ei tarkoita sitä, ettei tuulivoimaloiden melu saattaisi ajoittain kuulua 

hankealueella tai sen lähiympäristössä. Molemmissa vaihtoehdoissa hankealueen kaakkoisosassa 

sijaitsee luonnon monimuotoisuuden perusteella arvokkaaksi määritelty Natura-alue (Saarisuo-Val-

leussuo-Löytösuo-Hirvilammen), jossa ylittyy lievästi Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) 

tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvo 40 dB. Meluvaikutukset on arvioitu merkittävyydeltään 

kohtalaisiksi kielteiseksi. Sähkönsiirron meluvaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan 

vähäisiksi. Voimajohdon rakentamisen aikana tehdään pieniä maanrakennustöitä, jotka eivät ole 

erityisen meluavia toimia.  
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Varjostus- ja välkevaikutukset 

Välkemallinnuksen perusteella vaihtoehdossa VE1 vuotuinen välkevaikutus ilman puustoa ylittää 10 

tuntia yhden reseptoripisteen (K2) kohdalla ja 8 tuntia kahden reseptoripisteen (K4 ja K5) kohdalla. 

Mallinnusten perusteella puuston kanssa vuotuinen välkevaikutus ylittää 10 tuntia yhden resepto-

ripisteen (K2) kohdalla. Sen sijaan välkemäärä ei ylitä kahdeksan tuntia reseptoreiden yhdenkään 

reseptorin kohdalla. Sekä ilman puustoa että puuston kanssa päiväkohtainen välkeaika jää alle 30 

minuutin ohjearvon kaikkien alueen rakennusten kohdalla. Vaihtoehdossa VE2 välkemallinnuksen 

perusteella vuotuinen välkevaikutus ilman puustoa ei ylitä 10 tuntia yhdenkään reseptoripisteen 

kohdalla, mutta ylittää 8 tuntia kahden reseptoripisteen (K2 ja K4) kohdalla. Mallinnusten perus-

teella puuston kanssa vuotuinen välkevaikutus ei myöskään ylitä 10 tuntia yhdenkään reseptoripis-

teen kohdalla. Sen sijaan välkemäärä ylittää kahdeksan tuntia yhden reseptorin (K2) kohdalla. Sekä 

ilman puustoa että puuston kanssa päiväkohtainen välkeaika jää alle 30 minuutin ohjearvon kaik-

kien alueen rakennusten kohdalla. Välkevaikutus ei ylitä 10 tuntia yhdenkään reseptoripisteen koh-

dalla. Välkevaikutukset on arvioitu sekä vaihtoehdon VE1 että vaihtoehdon VE2 mukaisessa tilan-

teessa merkittävyydeltään kohtalaisiksi kielteiseksi. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Liikennevaikutukset painottuvat rakentamisvaiheeseen aiheutuen yleensä maanrakennustöistä, 

kun mursketta ja betonia kuljetetaan alueelle. Maanrakennustöiden lisäksi liikennevaikutuksia ai-

heuttavat erikoiskuljetukset, jotka kohdistuvat lähiteitä laajemmalle alueelle. Vaihtoehdossa VE1 

raskaita kuljetuksia aiheutuisi noin 12 päivässä (tyhjänä ajo huomioiden 24 kuljetusta), mikä lisäisi 

valtatien 16 raskaan liikenteen määrää noin 4,5 %:lla (tyhjänä ajo huomioiden noin 9 %). Raskaan 

liikenteen osuus liikenteen kokonaismäärästä kasvaisi noin 0,6 prosenttiyksikköä 19,1 %:iin. Suh-

teessa liikenteen kokonaismäärään raskaan liikenteen määrä siis kasvaisi vain vähän. Vaihtoeh-

dossa VE2 raskaita kuljetuksia aiheutuisi noin 10 päivässä, joten ero vaihtoehtoon VE1 on vähäinen. 

Jos rakentamiseen tarvittava murske otetaan hankealueelta tai sen läheisyydestä, on raskaan lii-

kenteen määrän lisäys hankealueen ulkopuolella arvioitua pienempi. Edellä mainitut perustelut sekä 

vaikutusten suhteellisen lyhyt kesto huomioiden liikennevaikutusten suuruus hankealueen lähialu-

eella arvioidaan vähäiseksi kielteisiksi. 

Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin 

Hankkeen toteuttaminen tuo alueelle uutta elinkeinotoimintaa tuuli- ja aurinkovoimatuotannon 

muodossa koko hankkeen elinkaaren ajalle, eli noin 25-30 vuodeksi. Hankkeen toteuttaminen ei 

heikennä alueen muiden yritysten toimintaedellytyksiä, vaan ne pysyvät samanlaisina, tai hanke 

jopa edistävää paikallisten yritysten toimintaa. Hankkeen työllistävä vaikutus näkyy erityisesti ra-

kentamisen aikana, mm. maanrakennusyrityksissä, sekä välillisesti majoitus- ja ravitsemusliik-

keissä. Myös toiminnan aikana esimerkiksi voimaloiden huolto tai alueen teiden kunnossapito voi 

työllistää paikallisia. Toiminnan päätyttyä myös purkamisvaihe voi työllistää urakoitsijoita ja kier-

rätykseen erikoistuneita yrityksiä. Myönteisiä vaikutuksia kunnan elinkeinoelämän ja palveluihin 

muodostuu erityisesti hankkeen kiinteistöverotuottojen kautta. Sekä tuuli- että aurinkovoimaloita 

saatavat kiinteistöverotuotot lisäävät kunnan elinvoimaisuutta. Vaikutuksia kuntatalouteen muo-

dostuu myös yhteisöverojen kasvuna. Myönteisiä taloudellisia vaikutuksia muodostuu myös alueen 

maanomistajille, jotka saavat lisätuloa maankäyttökorvauksista. Maanvuokratulot tuovat merkittä-

vän lisän metsäkiinteistöjen omistajille nykyisen metsätulojen lisäksi. Vaikutukset elinkeinoelämään 

ja palveluihin arvioidaan vähäisiksi myönteisiksi. 

Vaikutukset terveyteen 

Sekä vaihtoehdossa VE1 että VE2 melumallinnuksen perusteella melutasot jäävät kaikkien lähialu-

een asuin- ja lomarakennusten kohdalla alle tuulivoimaloiden ulkomelutasolle annettujen ohjearvo-

jen, ovat melutasot kuitenkin hyvin lähellä ohjearvoja. Myös sisämelu jää asumisterveysasetuksen 

toimenpiderajojen alapuolelle. Pintaveden kautta muodostuvia terveydellisiä vaikutuksia ei arvioida 
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syntyvän, koska vaikutukset pintavesiin arvioitiin vähäisiksi. Myöskään pohjaveden kautta tervey-

dellisiä vaikutuksia ei muodostu, koska normaalitoiminnassa päästöjä ei aiheudu. Tutkimustulokset 

eivät osoita tuulipuistojen toiminnasta aiheutuvan todellista, tutkimustietoon perustuvaa terveys-

haittaa. Terveysvaikutukset arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi. 

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön 

Rakentamisvaiheessa hankkeen elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset painottuvat lii-

kenne- ja meluvaikutuksiin sekä maankäytön muutokseen hankealueella ja erityisesti voimaloiden 

rakennuspaikoilla. Liikennevaikutukset painottuvat nimenomaan rakentamisvaiheeseen aiheutuen 

yleensä maanrakennustöistä. Meluvaikutukset rajoittuvat hankealueelle ja aiheutuvat normaalista 

maanrakennus- ja asennustöistä. Vaikutukset ovat kuitenkin lyhytaikaisia, ajoittaisia ja paikallisia. 

Toiminnan aikana vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen painottuvat melu-, välke- ja maisemavai-

kutuksiin. Melu- ja välkevaikutukset arvioitiin merkittävyydeltään kohtalaisiksi. Maiseman osalta 

vaikutukset ovat kokonaisuudessaan kohtalaisia, ja paikoin voimalat tulevat näkymään, mm. Vaa-

santieltä ja Talasjärven ympäristöstä. Lisäksi paikallisten huoli erityisesti tuulivoimaloiden vaiku-

tuksista nousee esille asukaskyselyn tuloksissa, saaduissa palautteissa sekä keskusteluissa eri ti-

laisuuksissa ja tilanteissa, joita hankkeen kaava-YVA-menettelyn aikana on käyty. Asukaskyselystä 

käy ilmi, että erityisesti vastustusta herättää tuulivoimaloiden toteuttaminen, ei niinkään aurinko-

voimaloiden. Hanke on aiheuttanut keskustelua paikallisten keskuudessa. Kokonaisuudessaan sekä 

vaihtoehdon VE1 että vaihtoehdon VE2 vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan kohta-

laisiksi kielteisiksi. 

 

Suurin osa hankealueen ja sen lähiympäristön vapaa-ajan toiminnasta tai virkistyskäytöstä perus-

tuu luonnonläheisyyteen tai -rauhaan, joihin hankkeesta voi aiheutua vaikutuksia, vaikka alueella 

ei sijaitsekaan virallisia virkistysreittejä. Rakentamisvaiheessa virkistyskäyttöön ja metsästykseen 

kohdistuvia vaikutuksia ovat rakentamisen aikainen melu, työmaaliikenne sekä voimaloiden raken-

tamisen aikainen muutos maisemassa, jotka vaikuttavat alueen virkistyskäyttöolosuhteisiin ja met-

sässä tapahtuvan ulkoilun yhteydessä syntyvään luontokokemukseen. Rakentamisvaiheessa liikku-

minen hankealueella saattaa turvallisuussyistä olla hetkellisesti rajoitettua, mutta vaikutus kohdis-

tuu vain rajalliseen määrään kulkijoita ja on väliaikaista. Estevaikutus voi jonkin verran vaikuttaa 

metsästykseen. Rakentamisen aikana alueella viihtyvät riistaeläimet saattavat karttaa hankealuetta 

tai aktiivisen rakentamisen alueita melun ja liikenteen vuoksi. Tuulivoimaloiden toiminnan aikaiset 

vaikutukset virkistystoimintaan ja metsästykseen aiheutuvat ympäristön muuttumisesta. Metsäs-

täminen on tuulivoimala-alueella sallittua, ellei maanomistajat sitä ole erikseen omilla maillaan kiel-

täneet. Sen sijaan aurinkovoima-alueet poistuvat pysyvästi virkistys- ja metsästyskäytöstä. Erityi-

sesti kielteisiä vaikutuksia metsästykseen kohdistuu, kun sopimus suunniteltujen aurinkovoima-

alueiden käytöstä metsästysmaina päättyy. Kokonaisuudessaan sekä vaihtoehdon VE1 että vaihto-

ehdon VE2 vaikutukset virkistyskäyttöön ja metsästykseen arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi. 

 

Suunnitellun sähkönsiirtoreitin vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyt-

töön arvioidaan vähäisiksi. Suunnitellusta voimajohdosta on riittävä etäisyys lähimpään asutuk-

seen. Uusi voimajohto tulee kulkemaan olemassa olevassa johtokäytävässä, mikä osaltaan vähen-

tää maisemavaikutuksia. Voimalinja ei estä esimerkiksi marjastusta, sienestystä tai metsästystä 

sen läheisyydessä. 

Vaikutukset Puolustusvoimien toimintaan, tutkien toimintaan sekä viestintäyhteyksiin 

Puolustusvoimien Pääesikunta on antanut 22.9.2021 lausunnon Kauniskankaan tuulivoimahank-

keesta. Annettu lausunto koskee tässä YVA-selostuksessa suurempaa voimalamäärää eli 23 tuuli-

voimalaa, joiden korkeus on 280 m. Puolustusvoimat toteaa lausunnossaan, että suunniteltu tuuli-

voimahanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien vaikutusalueelle. Ilmavoimien Esikunnan asi-
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antuntijan antaman lausunnon mukaan, kyseisen hankkeen tuulivoimaloista aiheutuvien tutkavai-

kutusten arvioidaan olevan kuitenkin niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa alueval-

vonnalle. Lisäksi puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien topografisten tarkastelujen perus-

teella hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin 

ja sotilasilmailuun. YVA-selostusvaiheessa Puolustusvoimilla on mahdollisuus lausua hankkeesta ja 

sen vaihtoehdoista. 

 

Lähimmät Ilmatieteen laitoksen käytössä olevat säätutkat on yli 20 km:n etäisyydellä Petäjävedellä 

ja Vimpelissä. Näin ollen tuulivoimapuiston mahdollisia vaikutuksia säätutkatoimintaan ole tarpeen 

selvittää tarkemmin. Ilmatieteen laitos on lausunnossaan 2.6.2021 OAS-YVA-suunnitelmasta to-

dennut, että laitoksella ei ole lausuttavaa Kauniskankaan hankkeen ympäristövaikutusten arvioin-

tiin, koska alue sijaitsee yli 20 km päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta. 

 
Teleoperaattorit käyttävät radiolinkkiyhteyksiä matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämi-

sessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Tuulivoimala voi aiheuttaa häi-

riötä tietoliikenteeseen, mikäli se sijaitsee lähettimen ja vastaanottimen välissä. Suomessa ra-

diolinkkiluvat myöntää liikenne- ja viestintäviestintävirasto Traficom, jolla on tarkat tiedot Suomen 

linkkijänteistä. Mikäli häiriövaikutuksia on odotettavissa, voidaan suunnittelussa tehtävillä ratkai-

suilla välttää tai vähentää ongelmia. Tuulivoimapuiston on todettu joissain tapauksissa aiheuttavan 

häiriötä tv-signaaliin voimaloiden lähialueilla. Häiriöiden esiintymiseen vaikuttaa voimaloiden si-

jainti suhteessa lähetinasemaan ja tv-vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuus ja suuntaus 

sekä maaston muodot ja muut mahdolliset esteet. Viestintäyhteyksiin kohdistuvien vaikutusten sel-

vittämiseksi alueella tullaan toteuttamaan signaalien nykytilamittaukset ennen tuulivoimapuiston 

rakentamista ja mahdollisten vaikutusten vertailumittaukset puiston rakentamisen jälkeen. 

Yhteisvaikutukset 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia yhteisvaikutuksia muodostuu erityisesti maisemanmuutok-

sen aiheuttaman viihtyisyysvaikutuksen kautta. Eri hankkeisiin laadittujen melu- ja välkeselvitysten 

mukaan hankkeiden yhteisiä leviämisvyöhykkeitä ei muodostu, sillä lähimmät suunnitellut Möksyn 

ja Korkeamaan tuulivoimapuistot sijaitsevat yli kahden kilometrin päässä Kauniskankaan hankealu-

eesta, ja näin ollen myös yhteisvaikutuksen terveysvaikutuksia ei synny. Liikennevaikutusten osalta 

hankkeiden rakentaminen ajoittuu eri ajankohdille vähentäen yhteisvaikutuksia, mutta toisaalta lä-

hiympäristön voidaan kokea olevan jatkuvan rakentamistöiden kohteena. Viihtyvyyden ja virkistys-

käytön kannalta ympäröivien hankkeiden melu-, välke- ja maisemavaikutukset voivat muuttaa ky-

lien ympäristön luontokokemusta. Myös alueen metsästäjät saattavat kokea yhteisvaikutukset met-

sästykseen merkittäviksi metsästysalueiden luonteen muuttuessa. 

0-vaihtoehdon vaikutukset 

0-vaihtoehdossa haitalliset ympäristövaikutukset jäävät toteutumatta, mutta toisaalta myös hank-

keen myönteiset vaikutukset, kuten työllisyys- ja muut taloudelliset vaikutukset. Myös hankkeen 

tuoma myönteinen ilmastovaikutus verrattuna uusiutumattomiin energiamuotoihin jäisi toteutu-

matta. Luonnonympäristö ja sosiaaliset verkostot jatkavat luontaista kehityskulkuaan, jos hanke-

alueelle ei esimerkiksi suunnitella muita merkittäviä hankkeita.   
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1. JOHDANTO 

1.1 Hankkeen lähtökohdat ja tavoite 

 

WestWind Oy suunnittelee aurinko- ja tuulivoimahanketta Kyyjärven kunnan Kauniskankaan alu-

eelle. Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tavoitteena on mahdollistaa 

enintään 15 tuulivoimalan, 230 hehtaarin suuruisen aurinkovoimala-alueen sekä niihin liittyvien 

huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen. Suunnitteilla olevat tuulivoimalat ovat teholtaan 

enintään 6–10 MW ja tuulivoimahanke on teholtaan noin 80-150 MW. 

 

Hankealue sijaitsee Keski-Suomen luoteisosassa Kyyjärven kunnassa (Kuva 1-1). Länsiosastaan 

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

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

kilometrin päähän länteen. Hankealueen pinta-ala on noin 2 393 ha. 

 
Hankkeessa arvioitavia vaihtoehtoja on päivitetty yhteysviranomaisen OAS-YVA-suunnitelmasta 

antaman lausunnon ja muiden lausuntojen sekä mielipiteiden perusteella. Voimaloiden sijoitussuun-

nitelmia on tarkennettu ja niissä on huomioitu mm. melu- ja välkevaikutukset sekä mahdolliset 

vaikutukset linnustoon. Tuulivoimaloiden määrää on vähennetty ja tässä YVA-selostuksessa arvioi-

tavat päivitetyt vaihtoehdot ovat 15 voimalaa (VE1) ja 13 voimalaa (VE2). Aurinkovoimala-alueiden 

osalta alue on kasvanut aiemmin esitetystä 150 hehtaarista 230 hehtaariin. Hankkeessa tarkastel-

laan kahden toteutusvaihtoehdon lisäksi ns. nollavaihtoehtoa. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakentamis-, ylläpito- ja huoltotehtäviä varten tarvitaan uusia teitä 

sekä parannetaan olemassa olevaa tieverkkoa.  Tuuli- ja aurinkovoimapuiston sisäisen sähkönsiir-

ron toteuttamiseksi alueelle rakennetaan yksi sähköasema, joihin sähkö johdetaan voimaloilta maa-

kaapelein. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. 

Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköase-

malla. 
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Kuva 1-1. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston sijainti. 

 

Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain 

(252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVA-laki 5 §). Vuoden 2022 alussa Ympäristömi-

nisteriö ohjeisti, että kaava-YVA-yhteismenettelyssä tulisi jatkossa laatia erilliset asiakirjat kaava- 

ja YVA-menettelyyn. 

 

 

 

Kaava-YVA-yhteismenettelyssä kaavamenettely on prosessin runkona ja prosessista vastaa Kyyjär-

ven kunta. Yhteysviranomainen (ELY-keskus) vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden 

tarkistamisesta. 

 

Tämä asiakirja on YVA-lain (252/2017) ja -asetuksen (277/2017) mukainen 

ympäristövaikutusten arviointiselostus. 
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta on annettu päätös 9.8.2020 (KE-

SELY/165/2020), minkä mukaan Kauniskankaan tuulivoimahankkeeseen tulee soveltaa lakia ym-

päristövaikutusten arvioinnista. 

 

Kyyjärven kunnanhallitus on käynnistänyt 21.12.2020 Kauniskankaan alueelle tuuli- ja aurinkovoi-

maa koskevan osayleiskaavan laatimisen WestWind Oy:n esityksestä. YVA-lain 8 §:n mukainen 

ennakkoneuvottelu pidettiin 5.2.2021. Kokouksen lopputulemana päätettiin hankkeen viemisestä 

eteenpäin yhdistettynä kaava-YVA -hankkeena. 

 

Kyyjärven kunnanhallitus on toimittanut Keski-Suomen ELY-keskukselle Kauniskankaan tuuli- ja 

aurinkovoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (YVA-suunnitelma). 

Kyyjärven kunnanhallitus asetti kokouksessaan 19.4.2021 Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoima-

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

suunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.5.-1.8.2021 välisen 

ajan. Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 1.6.2021. Yhteysviranomainen (ELY-

keskus) antoi lausuntonsa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (YVA-suunnitelma) 30.8.2021. 

 

1.2 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi kaavoituksen yhteydessä 

 

YVA-lain 5 §:n mukaan ympäristövaikutukset voidaan arvioida ympäristövaikutusten arviointime-

nettelyn sijaan kaavoituksen yhteydessä, jos vaikutukset tulevat selvitetyksi YVA-lain 15–21, 23 ja 

24 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan hankkeen ympäristövaikutukset voidaan arvioida kaa-

voituksen yhteydessä, kun kaava laaditaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 

lain 3 §:ssä tarkoitetun hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeesta vastaavan on tällöin toimitettava 

YVA-lain 16 ja 19 §:ssä (YVA-asetus 3 § ja 4 §) tarkoitetut tiedot kaavan laatimisesta vastaavalle 

viranomaiselle. Yhteysviranomainen vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkista-

misesta sekä YVA-lain mukaisen perustellun päätelmän tekemisestä. 

 

YVA-suunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 a §:n mukaan hankkeesta vastaavan on tehtävä ja toimitet-

tava kaavan laatimisesta vastaavalle viranomaiselle suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristö-

vaikutukset arvioidaan. Suunnitelmassa on oltava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-

netun valtioneuvoston asetuksen (277/2017) 3 §:ssä tarkoitetut tiedot (Ympäristövaikutusten ar-

viointiohjelma). Yhteismenettelyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sisällytetään YVA-ase-

tuksen 3 §:n tiedot. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 3 §:n mukaan ympäristövaikutus-

ten arviointiohjelmassa (YVA-suunnitelmassa) on esitettävä tarpeellisessa määrin: 
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YVA-lain 18 §:n mukaisesti yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle lausuntonsa ym-

päristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-suunnitelmasta). Yhteysviranomaisen on otettava lau-

sunnossaan kantaa arviointiohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen.  

 

YVA-selostus 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 b §:n mukaan hankkeesta vastaavan on laadittava ympäris-

tövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (277/2017) 4 §:ssä tarkoi-

tetut tiedot sisältävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja toimitettava se kaavan laatimisesta 

vastaavalle viranomaiselle. Yhteismenettelyssä kaavaselostukseen sisällytetään YVA-asetuksen 4 

§:n tiedot. Ympäristöministeriön vuoden 2022 alussa antaman ohjeistuksen mukaisesti yhteisasia-

kirjoja ei enää laadita, vaan kaavaselostus ja YVA-selostus ovat jatkossa erillisiä asiakirjoja. 

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kuvataan hanke ja sen tekniset ratkaisut ja arviointi-

menettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. Varsinainen 

ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointisuunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomai-

sen lausunnon sekä muiden lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. Ympäristövaikutusten arvioin-

tiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin tiedot, jotka ovat tarpeen perustellun päätelmän 

tekemiselle ottaen huomioon kulloinkin saatavilla oleva tietämys ja arviointimenetelmät. Todennä-

köisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katettava hankkeen välittömät 

ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset 

ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hank-

keiden kanssa. 

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin seuraavat tiedot, 

jotka ovat tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle ottaen huomioon kulloinkin saatavilla oleva 

tietämys ja arviointimenetelmät:  

 

1. kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maankäyttötar-

peesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio 

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 täl-

lainen 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 ylit-

tävät 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 aineiston 

hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista; 

7. tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä; sekä 

8. suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden liit-

tymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta. 
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YVA-lain 23 §:n mukaisesti yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuk-

sen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkit-

tävistä ympäristövaikutuksista. Mikäli yhteysviranomainen ei voi tehdä perusteltua päätelmää ym-

päristövaikutusten arviointiselostuksen puutteellisuuden vuoksi, arviointiselostusta on täydennet-

tävä. Arviointiselostuksesta kuullaan täydentämisen jälkeen, ja yhteysviranomainen antaa tämän 

jälkeen perustellun päätelmän YVA-lain 23 §:n mukaisesti. 

 

1.3 Ympäristövaikutusten arvioinnin huomioiminen lupamenettelyssä ja luvassa 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetyt asiat antavat tietoa hankkeen yksityiskohtaisempaan 

suunnitteluun sekä hanketta koskevaan päätöksentekoon. Hanketta koskeviin lupapäätöksiin on 

YVA-lain 25 §:n mukaan sisällytettävä YVA-yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Päätöksestä 

on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä on otettu huomioon. Lupaviranomai-

sen on myös varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupaa käsiteltäessä. Tarvitta-

essa vaikutusten arviointia on täydennettävä. 

 

1. kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tärkeimmistä 

ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnonvarat, toden-

näköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset päästöt ja 

jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pilaantumista, sekä synty-

vän jätteen määrä ja laatu ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen 

purkaminen ja poikkeustilanteet mukaan lukien; 

2. tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteuttamisen 

edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liitty-

misestä muihin hankkeisiin; 

3. selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kan-

nalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjel-

miin; 

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 lieventämistoimet;  

6. arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympä-

ristövaikutuksista; 

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 merkittäviä 

haitallisia ympäristövaikutuksia; 

11. tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä 

seurantajärjestelyistä;  

12. selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen suun-

nitteluun; 

13. luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadinnassa, 

kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, en-

nustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tär-

keimmistä 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. 
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2. PERUSTIETOA HANKKEESTA 

2.1 Hankkeesta vastaava 

 

Kyyjärven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen suunnittelusta ja ympäristövaikutusten arviointimenet-

telystä (YVA) vastaa WestWind Oy. Yhtiön kotipaikka on Karstula. WestWind Oy on suomalainen 

tuuli- ja aurinkovoimapuistoja kehittävä ja puistojen valmistuessa sähköä omistajilleen ja markki-

noille myyvä uusiutuvaa energiaa tuottava yhtiö. 

2.2 Hankkeen vaihtoehdot 

 
Hankekehityksen ja myös sijoitussuunnittelun lähtökohtina ovat olleet tuulivoimatuotantoon liitty-

vät alueelliset lähtökohdat, kuten tuulisuus, sähkönsiirtomahdollisuudet ja maankäytölliset olosuh-

teet. 

 

Hankkeessa arvioitavia vaihtoehtoja on päivitetty yhteysviranomaisen OAS-YVA-suunnitelmasta 

antaman lausunnon ja muiden lausuntojen sekä mielipiteiden perusteella. Voimaloiden sijoitussuun-

nitelmia on tarkennettu ja niissä on huomioitu mm. melu- ja välkevaikutukset sekä mahdolliset 

vaikutukset linnustoon. 

 

OAS-YVA-suunnitelmavaiheessa käsiteltiin kahta toteutusvaihtoehtoa, joissa VE1 käsitti 21 tuuli-

voimalaa ja VE2 18 voimalaa. Tuulivoimaloiden määrää on vähennetty ja tässä YVA-selostuksessa 

arvioitavat päivitetyt vaihtoehdot ovat 15 voimalaa (VE1) ja 13 voimalaa (VE2). Myös aurinkovoi-

mala-alueiden osalta on tehty tarkennuksia ja alueen pinta-ala on kasvanut 150 hehtaarista 230 

hehtaariin. Hankevaihtoehdot on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 2-1 ja Kuva 2-2). Hankkeen 

sähkönsiirron toteuttamista on tarkasteltu kappaleessa 2.3.6. 

 

Hankkeessa tarkastellaan kahden toteutusvaihtoehdon lisäksi ns. nollavaihtoehtoa. 

2.2.1 Vaihtoehto 0 (VE0) 

Vaihtoehdossa 0 (VE0) Kauniskankaan alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kan-

taverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkö-

määrä tuotetaan jossain muualla ja joitain muita sähköntuotantomenetelmiä käyttäen. 

2.2.2 Vaihtoehto 1 (VE1) 

Vaihtoehdossa VE1 Kauniskankaan alueelle rakennetaan 15 voimalan tuulivoimapuisto (Kuva 2-1). 

Toteutettavien voimaloiden napakorkeus on 160 m (T5, T8, T9, T10, T11 ja T15) tai 200 m (muut 

voimalat) voimalasta riippuen. Roottorin halkaisija on 162 tai 200 m ja kokonaiskorkeus 241 tai 

300 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6-10 MW ja kokonaisteho on noin 90–150 MW. 

Käytöstä poistuneella turvetuotantoalueella on varaus noin 230 hehtaarin suuruiselle aurinkovoima-

alueelle (paneelien määrä noin 280 000). Maa-asenteisten aurinkopaneelien sähköteho on noin 150 

MWp (megawattipiikki).  
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Kuva 2-1. Vaihtoehdon 1 mukainen tuulivoimaloiden ja aurinkovoimapuiston alustava sijoitussuunnitelma. Tuuli-

voimala-symbolilla merkityt ympyrät ovat tuulivoimalapaikkoja (15 voimalaa), pinkit kentät aurinkovoima-alueita 

ja sininen suorakulmio on sähköasema. Punaisella on merkitty alueen huoltotieverkosto. Osa tiestä on olemassa 

olevaa parannettavaa tietä (yhtenäinen punainen viiva) ja osa uutta tietä (punainen katkoviiva). 

2.2.3 Vaihtoehto 2 (VE2) 

Vaihtoehdossa VE2 Kauniskankaan alueelle rakennetaan 13 voimalan tuulivoimapuisto (Kuva 2-2). 

Toteutettavien voimaloiden napakorkeus on 160 m (T4, T6, T7, T8, T9 ja T13) tai 200 m (muut 

voimalat) voimalasta riippuen. Roottorin halkaisija on 162 tai 200 m ja kokonaiskorkeus 241 tai 

300 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6-10 MW ja kokonaisteho on noin 80–130 MW. 

Käytöstä poistuneella turvetuotantoalueella on varaus noin 230 hehtaarin suuruiselle aurinkovoima-

alueelle (paneelien määrä noin 280 000). Maa-asenteisten aurinkopaneelien sähköteho on noin 150 

MWp (megawattipiikki). 
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Kuva 2-2. Vaihtoehdon 2 mukainen tuulivoimaloiden ja aurinkovoimapuiston alustava sijoitussuunnitelma. Tuuli-

voimala-symbolilla merkityt ympyrät ovat tuulivoimalapaikkoja (13 voimalaa), pinkit kentät aurinkovoima-alueita 

ja sininen suorakulmio on sähköasema. Punaisella on merkitty alueen huoltotieverkosto. Osa tiestä on olemassa 

olevaa parannettavaa tietä (yhtenäinen punainen viiva) ja osa uutta tietä (punainen katkoviiva). 

 

2.3 Hankkeen tekninen kuvaus 

 

Tuuli- ja aurinkovoima-alueen tekninen kuvaus perustuu WestWind Oy:n tämänhetkisiin suunnitel-

miin. Tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä, aurinkovoimapuiston koko, sijainti sekä sähkönsiirron 

ratkaisut selviävät suunnittelun edetessä. 

2.3.1 Tuulivoimala 

Tuulivoimala koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuo-

neesta. Tuulivoimalat voidaan varustaa haruksilla, mutta tässä kyseisessä Kauniskankaan hank-

keessa voimalat ovat haruksettomia. Hankkeessa tarkasteltavat lieriötornirakenteiset tuulivoimalat 

voidaan toteuttaa mm. kokonaan teräsrakenteisina, betonirakenteisina ja betonin ja teräksen yh-

distelminä. Tuulivoimala-alueiksi, johon sisältyvät tuulivoimala sekä rakentamista ja huoltotoimia 

varten tarvittava kenttäalue, edellyttävät nykyisellä tekniikalla noin puolen hehtaarin laajuisen alu-

een. Perustamistekniikka riippuu valitusta rakennustekniikasta. Tässä hankkeessa toteutettavien 

voimaloiden napakorkeus on enimmillään 200 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonais-

korkeus 300 metriä. 
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Kuva 2-3. Periaatekuva lieriötornirakenteisesta tuulivoimalasta.  

 

 
Kuva 2-4. Kuva lieriötornirakenteisesta tuulivoimalasta.  

 

2.3.2 Tuulivoimalan perustamistekniikat 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalan paikan pohjaolosuhteista. Myö-

hemmin tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan 

erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto (Kuva 2-5).  
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Maanvarainen teräsbetoniperustus 

Tuulivoimala voidaan perustaa maanvaraisesti silloin, kun tuulivoimalan alueen alkuperäinen maa-

perä on riittävän kantavaa. Kantavuuden on oltava riittävä tuulivoimalan turbiinille sekä tornira-

kenteelle tuuli- ym. kuormineen ilman että aiheutuu lyhyt- tai pitkäaikaisia painumia. Tällaisia kan-

tavia maarakenteita ovat yleensä mm. erilaiset moreenit, luonnonsora ja eri rakeiset hiekkalajit. 

Tulevan perustuksen alta poistetaan eloperäiset maat sekä pintamaakerrokset noin 1–1,5 m syvyy-

teen saakka ja käytetään myöhemmässä rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen mai-

semointiin. Teräsbetoniperustus tehdään valuna ohuen rakenteellisen täytön (yleensä murske) 

päälle. Teräsbetoniperustuksen vaadittava koko vaihtelee tuuliturbiinitoimittajasta riippuen, mutta 

kokoluokka on noin 20 x 20 m tai 25 m x 25 m perustuksen korkeuden vaihdellessa noin 1–2 metrin 

välillä.  

Teräsbetoniperustus ja massanvaihto 

Teräsbetoniperustus massanvaihdolla valitaan niissä tapauksissa, joissa tuulivoimalan alueen alku-

peräinen maaperä ei ole riittävän kantavaa. Teräsbetoniperustuksessa massanvaihdolla perustus-

ten alta kaivetaan ensin löyhät pintamaakerrokset pois. Orgaaniset maa-ainekset käytetään myö-

hemmässä rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen maisemointiin. Syvyys, jossa saa-

vutetaan tiiviit ja kantavat maakerrokset, on yleensä luokkaa 1,5–5 m. Kaivanto täytetään raken-

teellisella painumattomalla materiaalilla (yleensä murskeella) kaivun jälkeen, ohuissa kerroksissa 

tehdään tiivistys täry- tai iskutiivistyksellä. Täytön päälle tehdään teräsbetoniperustukset paikalla 

valaen. 

Teräsbetoniperustus paalujen varassa 

Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauksissa, joissa kantamattomat kerrokset 

ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto ole enää kustannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa pe-

rustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen 

mursketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Paalutuksen jälkeen paalujen päät valmistellaan ja 

teräsbetoniperustus valetaan paalujen varaan. Orgaaniset maa-ainekset käytetään myöhemmässä 

rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen maisemointiin. 

Kallioankkuroitu teräsbetoniperustus 

Kallioankkuroitua teräsbetoniperustusta voidaan käyttää tapauksissa, joissa kalliopinta on näky-

vissä ja lähellä maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa teräsbetoniperustuksessa louhitaan kallioon 

varaus perustusta varten ja porataan kallioon reiät teräsankkureita varten. Teräsankkurin ankku-

roinnin jälkeen valetaan teräsbetoniperustukset kallioon tehdyn varauksen sisään. Kallioankkuroin-

tia käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko on yleensä muita teräsbetoniperustamistapoja pie-

nempi. 
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Kuva 2-5. Tuulivoimaloiden perustamistekniikoita. 

 

 
Kuva 2-6. Maanvarainen teräsbetoniperustus raudoitettuna ennen betonivalua. 
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2.3.3 Aurinkovoima-alue 

Aurinkovoima-alueet (Kuva 2-7) toteutetaan pääosin turvetuotantoalueille ja osittain myös pelto-

alueille. Aurinkovoimalat sijoitetaan kuivalle maaperälle, tasaiselle pohjalle ja ne suunnataan ete-

lään. Tarvittaessa alue voidaan ojittaa kuivumisen tehostamiseksi, mutta muuten maaston muok-

kauksilta pyritään välttymään. Alueelle ei lähtökohtaisesti levitetä sora- tai hiekkakerrosta, veden 

eristäviä kankaita tai muuten tehdä merkittäviä pohjatöitä. 

 

Maaperusteiset paneelit perustetaan joko paalu-, tukipilari- tai jalustaperustukselle riippuen alueen 

geoteknisistä ominaisuuksista. Voimala perustetaan maaperätutkimusten ja vetokokeiden perus-

teella joko perustuspainoin tai juntattavilla tai ruuvattavilla paaluilla. Oletus on, että turvesuolle 

perustukset tehdään ruuvipaaluilla. Mikäli paneelit asennetaan perustuspainoin, betoniset painot 

levitetään alueelle kaivinkonein. Myös maahan painettavat paneelitelineet voidaan asentaa kaivin-

koneella. Telineenä toimii kaksijalkainen teräs-alumiiniteline. 

 

Aurinkopaneelijärjestelmä koostuu useista sarjaan kytketyistä kennoista ja ne asetetaan tasoon. 

Yleisin aurinkopaneelin väri nykyteknologialla on tummansininen. Paneelirivistön suuntaus on tyy-

pillisesti 24–45 astetta etelään. Korkeudeltaan aurinkopaneelit ovat 2–3 metriä riippuen asennus-

kulmasta ja perustamistavasta. Aurinkopaneelien heijastavuus riippuu mallista, tyypillisesti se on 

alle 5 % paneelin pintaan tulevasta auringon säteilystä. 

 

Aurinkovoimala ei aiheuta ympäristöriskejä asennus- ja toimintavaiheessa. Sadevesien imeytymistä 

maaperään ei estetä ja käyttämättä jäänyt turveala voidaan metsittää paneeleiden varjostukset 

huomioiden. Niissä mahdollisesti käytettävistä muuntajaöljystä ja SF6-kaasusta voi huoltojen yh-

teydessä sattuneesta onnettomuustilanteesta aiheutua pilaantumisriskiä maaperään. Piipaneeli ei 

sisällä ympäristölle myrkyllisiä aineita, eikä täten aiheuta hajotessaan ympäristöriskiä. Aurinkovoi-

malan komponentit voidaan kierrättää (tarkemmin kohdassa 2.3.8). Aurinkopuistoalue aidataan 

turvallisuussyistä. 
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Kuva 2-7. Aurinkovoimapuiston sijoitussuunnitelma vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. 

 

 
Kuva 2-8. Esimerkkikuva aurinkopuistosta. (Kuva: Solarigo Systems Oy) 
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2.3.4 Tieverkosto ja nostoalueet 

Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn jokaiselle voi-

malapaikalle koko niiden elinkaaren ajan. Huoltotieverkosto on esitetty hankkeen vaihtoehtokuvissa 

(Kuva 2-1 ja Kuva 2-2). Tiestön suunnittelussa pyritään hyödyntämään pitkälti alueen olemassa 

olevia teitä, joita suoristetaan ja vahvistetaan. Huoltoteitä pitkin kuljetetaan tuulivoimaloiden ra-

kentamisessa tuulivoimaloiden komponentit, rakennusmateriaalit ja pystytyskalusto. Rakentamis-

vaiheen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin että paikal-

listen maanomistajien tarpeisiin. Tuulivoimarakentamisessa tarvittavat kuljetukset tuovat erityis-

vaatimuksia myös tien kantavuuden suhteen.  

 

Rakennettavat huoltotiet ovat sorapintaisia ja niiden ajoradan leveys on keskimäärin noin kuusi 

metriä. Tarpeen mukaan metsäisessä maastossa tielinjauksista kaadetaan puustoa noin 12–15 met-

rin leveydeltä reunaluiskien ja työkoneiden tarvitseman tilan vuoksi. Kaarteissa raivattavan tielin-

jauksen leveys saattaa olla jopa kaksinkertainen erikoispitkän kuljetuksen (siivet, tornin osa) vaa-

timan tilan johdosta. Kuvassa (Kuva 2-11) on esimerkki 60 metriä pitkän siiven vaatimasta kään-

tösäteestä.  

 

Puuston ja muun kasvillisuuden poiston jälkeen pintamaat poistetaan ja pohja tasoitetaan. Kallioi-

silla alueilla pohjaa tasataan louhimalla ja louhetäytöillä riittävän tasauksen saavuttamiseksi. Peh-

meiköillä maa-aines korvataan kantavalla materiaalilla. Irrotettu maa-aines käytetään mahdolli-

suuksien mukaan rakentamiseen ja maisemointiin toisaalla tuulivoimapuiston alueella. Hankkeen 

toteuttamisessa pyritään maanrakennustöiden osalta massatasapainoon, jolloin alueelle ei tarvitse 

tuoda maa-aineksia, eikä ylimääräisille maa-aineksille tarvita erillistä sijoituspaikkaa hankealueen 

ulkopuolelta. Todennäköisesti suunnittelualueella on tarvetta tuoda maa-aineksia tarkoitukseen so-

veltuvalta maa-aineistenottoalueelta. 

 

Tarvittavien kulkuyhteyksien lisäksi jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan noin hehtaarin 

laajuinen kokoamis- ja työskentelyalue, joka raivataan kasvillisuudesta ja tasoitetaan. Nostoalu-

eella tulee olla riittävästi tilaa tuulivoimalan pystytykseen käytettävälle nosturille sekä raskaille kul-

jetuksille. Riippuen pääkomponenttien nostotekniikoista voi olla tarpeellista raivata puustoa sekä 

tasoittaa maastoa myös varsinaisen nostoalueen ulkopuolelta. Rakentamistoimien jälkeen kenttä-

alue maisemoidaan lukuun ottamatta toiminnan aikaisiin huoltotoimenpiteisiin varattavaa aluetta. 
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Kuva 2-9. Periaatekuva huoltotien rakenteesta. 

 

 

Kuva 2-10. Esimerkkikuva huoltotiestä. 
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Kuva 2-11. Periaatekuva 60 m pitkän siipikuljetuksen vaatimasta kääntösäteestä. 

 

 

2.3.5 Kuljetukset ja liikenne 

Tuuli- ja aurinkovoima-alueelle kohdistuva liikenne on suunniteltu alustavasti toteutettavaksi alu-

een nykyistä Vaasantieltä Leppinevan varikolle kulkevaa tieyhteyttä pitkin (Kuva 2-12). Erikoiskul-

jetuksina kuljetettavat tuulivoimaloiden osat saapuvat todennäköisesti Vaasan sataman kautta 

(reittiä Rahtitie – 6741 – 17663 – 673 – 679 – 8 – 7148 – 715 – 3 – 18 – 16 – turvetuotantoalueen 

huoltotie), jolloin kuljetusmatka on noin 160 kilometriä. Erikoiskuljetusten käyttämä reitti varmis-

tuu jatkosuunnittelussa, jolloin sitä voidaan arvioida tarkemmin. 

 

 

 
Kuva 2-12. Tuulivoimalan osien kuljetusreitti alueelle. 

 

Tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuu kuljetuksia ja työmatkaliikennettä. Teiden ja nostoalu-

eiden rakentamisen aikana tapahtuu kiviainesten kuljetuksia, joiden määrä riippuu rakentamis-

oloista, kiviaineshankinnan optimoinnista ja ainesten hankintapaikoista. Perustusten rakentamis-

vaiheessa suurimmat liikennemäärät aiheutuvat betonin kuljetuksesta. Perustamistavasta ja voi-

malan rakenteesta riippuen kukin voimala edellyttää enintään noin 80–100 betoniauton käynnin 

rakentamispaikalla. 
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Merkittävimmät tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat alu-

eelle saapuvista erikoiskuljetuksista. Tuulivoimaloiden lavat kuljetetaan yli 50 metriä pitkinä eri-

koiskuljetuksina, joten erityisesti niillä on vaikutusta liikenteeseen. Erikoiskuljetukset aiheuttavat 

liikkuessaan koko kuljetusreitillään merkittävän, mutta lyhytkestoisen ja väliaikaisen haitan muulle 

liikenteelle. Erikoiskuljetusten takia saatetaan joutua esimerkiksi rajoittamaan liittymien liikennettä 

kuljetuksen kääntyessä tai siirtämään liikennemerkkejä, portaaleja tai liikennevaloja pois väliaikai-

sesti. Tuulivoimalan raskaimmat osat painavat noin 100 tonnia. Kuljetusreitillä olevien siltojen, 

rumpujen ja teiden kantavuudet sekä alikulkujen alikulkukorkeudet tarkistetaan erikoiskuljetusten 

takia. 

 

Kunkin tuulivoimalan osien kuljetus edellyttää noin 10–12 erikoiskuljetusta (erikoisleveä, -pitkä tai 

raskas). Lisäksi erikoisnostureiden kuljetus voi tapahtua erikoiskuljetuksina. Torni kuljetetaan tyy-

pillisesti neljässä tai viidessä osassa ja konehuone 1-3 kappaleena. Roottorin napa ja lavat tuodaan 

erillisinä kappaleina ja yhdistetään rakentamispaikalla nostureiden avulla. Työmatkaliikenne tapah-

tuu pääasiassa henkilö- ja pakettiautoilla. Tuulivoimaloiden toimiessa alueella käydään satunnai-

sesti huolto- ja tarkistustöiden yhteydessä. 

 

2.3.6 Sähkönsiirto ja verkkoliityntä 

Tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulivoimapuistoon rakennetaan yksi säh-

köasema, joihin sähkö johdetaan tuulivoimalaitoksilta maakaapelein. Maakaapelit sijoitetaan pää-

sääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Sähköaseman sijainti on esitetty vaih-

toehtokuvissa (Kuva 2-1 ja Kuva 2-2). 

 

Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköase-

malla (Kuva 1-1). Hankealueen pohjoisosasta rakennetaan ilmajohto Fingridin olemassa olevan 110 

kV:n voimajohtokäytävän viereen. Hankealueen läpi kulkee toinen 110 kV:n voimajohto, mutta 

esisuunnittelussa liittyminen tähän voimajohtoon todettiin toimimattomaksi ratkaisuksi. 

 

Hankealueelta länteen suuntautuva noin 10 kilometrin pituinen Kauniskangas – Alajärvi 2 x 110kV:n 

ilmajohto toteutetaan olemassa olevan Fingrid Oyj:n 1491 Koivisto – Alajärvi 110 kV:n voimajohdon 

rinnalle. Nykyisen johtoaukon leveys on 26 metriä ja molemmin puolin johtoaukeaa tarvittava 10 

metrin laajuinen reunavyöhyke huomioiden koko johtoalueen leveys 46 metriä. Kauniskangas – 

Alajärvi -voimajohdon toteuttamisen jälkeen puuttoman johtoaukean leveys on 56,5 metriä ja joh-

toalueen 76,5 metriä. Uutta lunastusta tarvitaan 30,5 metriä (Kuva 2-13).  
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Kuva 2-13. Johtoalue 2 x 110 kV Kauniskangas – Alajärvi (pituus noin 10 km). 

 

Viimeinen 2 km ennen liittymistä Möksyn sähköasemalle voimajohto sijoittuu rinnakkain kolmen 

110 kV:n voimajohdon kanssa. Fingrid Oyj:n 1491 Koivisto – Alajärvi -johdon lisäksi samassa maas-

tokäytävässä on Elenia Verkko Oyj:n omistuksessa olevat 1492 Alajärvi – Perho A ja 4892 Alajärvi 

– Perho B. Nykyisen johtoaukean leveys on 62 metriä ja johtoalueen 82 metriä; Kauniskangas – 

Alajärvi 2 x 110 kV:n voimajohdon rakentamisen jälkeen johtoaukean leveys on 93 metriä ja joh-

toalueen 113 metriä. Uutta lunastusta uuden voimajohdon rakentamiseksi on myös tällä osuudella 

31 metriä (Kuva 2-14).   

 

Ilmajohdon johtopylväiden kokonaiskorkeus on noin 16–23 metriä. Pylvästyyppinä käytetään ha-

rustettuja teräsputkipylväitä, jotka sijoitetaan noin 250–320 metrin välein. Pylväiden tarkempi si-

joittuminen maastossa ratkaistaan yleissuunnitteluvaiheessa tehtävien selvitysten perusteella. 
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Kuva 2-14. Johtoalue 2 x 110 kV Kauniskangas – Alajärvi (pituus noin 2 km, ennen Möksyn asemaa). 

 

2.3.7 Rakentaminen ja toiminta-aika 

Tuulivoimapuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus ja uusien teiden rakenta-

minen, perustustyöt sekä voimaloiden pystytykset ja sähköasennukset, ennakoidaan kestävän noin 

1–2 vuotta. Tuulivoimalaitosten tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustukset mitoitetaan 

yleensä noin 30 vuoden käyttöiälle ja kaapeleiden käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Tuulivoima-

puiston elinkaaren lopussa tuulivoimalat puretaan ja alue ennallistetaan tarkoituksenmukaisella ta-

valla. Toisena ja todennäköisenä vaihtoehtona on jatkaa tuulivoimatuotantoa uusituilla tuulivoima-

loilla. Nykyisten aurinkovoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 35–45 vuotta. 

2.3.8 Tuuli- ja aurinkovoimalan purkaminen ja materiaalin kierrätys 

Kun tuulivoimalan käyttöikä päättyy tai voimala muista syistä puretaan, vastaa purkamisesta voi-

malan omistaja eli hankevastaava. Käytöstä poistetut voimalat voidaan myydä edelleen energian-

tuotannossa käytettäviksi, ja koska valmis infrastruktuuri houkuttelee uusia toimijoita, myös tuuli-

voimalle kaavoitetuilla ja rakennetuilla alueilla on jälkimarkkinat. Uusi toimija vastaa tällaisessa 

tapauksessa vanhojen voimaloiden purkamisesta, mikäli vanha omistaja ei sitä tee. 

 
Tuulipuiston toiminnan päätyttyä pitkäikäisimpiä rakenteita tuulivoimapuistoalueella ovat voimaloi-

den perustukset sekä huoltotiet. Tiestö jätetään maastoon palvelemaan muun muassa metsäta-

louskäyttöä, ellei muuta ole sovittu maanomistajien kanssa. Perustukset jätetään maahan tai pu-

retaan, riippuen siitä, mitä rakennusluvassa tai maanvuokrasopimuksissa on sovittu. 

 

Maakaapelin käytön päätyttyä sen rakenteet poistetaan ja maakaapelialueena käytössä ollut maa-

ala vapautetaan maanomistajan muuhun käyttöön. Maakaapeleiden materiaali voidaan kierrättää 

lähes kokonaan käytön jälkeen. Myös muut sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit voidaan käytön päätyttyä 
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poistaa. Mahdollisten syvälle ulottuvien maadoitusjohdinten poistaminen ei kuitenkaan ole välttä-

mättä kovinkaan tarkoituksenmukaista. Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan kierrät-

tää. 

 

Nykyisin lähes 80 prosenttia tuulivoimalassa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään, 

mikäli voimalaa ei myydä asennettavaksi toiseen paikkaan. Etenkin voimaloiden metallikomponent-

tien (teräs, kupari, alumiini, lyijy) osalta kierrätysaste on yleensä jo nykyisin hyvin korkea, jopa 

lähes 100 prosenttia.  

 

Voimaloiden lavat ovat kierrätyksen kannalta haasteellisimmat, sillä niissä käytettyjen lasikuitu- ja 

epoksimateriaalien uusiokäyttö ei sellaisenaan ole vielä mahdollista. Lapojen hävittäminen ei myös-

kään polttamalla ole mahdollista, koska niissä on erittäin paljon lasia ja lasi tukkii polttolaitosten 

kanavat, kun se höyrystymisen jälkeen kiinteytyy. Näin ollen lavat pitää toimittaa jätteenkäsittely-

laitokselle, jossa ne murskataan, ja murska sijoitetaan keräilyalueelle. Joissain tapauksissa lavoista 

voidaan tehdä käyttö- tai taide-esineitä. Tuulivoimaloiden lapojen uusio- ja kierrätysmenetelmien 

kehittämistyö on viime vuosina edennyt ja lapojen kierrätysmäärä on kasvanut. Tulevaisuudessa 

lapoja voitaneen hyödyntää mm. komposiittimateriaaleissa (Wind Europe, 2017). Maailmalla on 

kehitetty useita teknologioita, jotka pystyvät hyödyntämään lasikuitumuovijätettä. Orimattilassa 

sijaitseva Conenor Oy on kehittänyt teknologian, jolla valmistetaan lapajätteestä rakennusteolli-

suuden komposiittimateriaalia. Tuotteeseen ei tarvitse lisätä muovia, se on edullinen, kestävä, ei 

homehdu, mätäne tai vaadi huoltoa ja se voidaan valmistaa monen malliseksi. Tuotteen elinkaaren 

päässä se voidaan polttaa (Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2020b). 

 

Tuulivoimalan purkamisen yhteydessä tulee huomioida mahdollinen maankäyttö- ja rakennuslain 

(MRL) mukaisen purkamisluvan tarve, joka on pakollinen mm. kaavoitetuilla tuulivoima-alueilla. 

MRL 139 §:n mukaan purkamislupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja 

edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien 

hyväksi käyttämisestä. Lisäksi on otettava huomioon, että MRL sisältää säännökset rakennuspaikan 

saattamisesta ympäristöineen sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ym-

päristöä, jos tuulivoimalan käyttämisestä on luovuttu tai rakennustyö on jätetty kesken (MRL 170 

§). (Motiva, 2018; Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2014). 

 

Aurinkopaneelien tehokapasiteetti laskee käyttöiän lisääntyessä. Paneelien keskimäärinen käyttöikä 

asettuu noin 35-45 vuoden ajalle. Käytön jälkeen aurinkopaneelien useimmat komponentit voidaan 

kuitenkin käyttää sellaisenaan uudelleen tai kierrättää (IEA, 2018). EU:n sähkö- ja elektroniikkajä-

tettä koskevan direktiivin (EU) 2012/19 mukaan, kaikkien aurinkopaneeleita Euroopan markkinoille 

valmistavien tuottajien on huolehdittava paneelien keräyksen ja kierrätyksen rahoittaminen niiden 

käyttöikänsä loputtua. 

 

Piipohjaisten aurinkopaneelien toiminta perustuu pieniin piikidekennoihin. Paneeleissa käytettäviä 

muita materiaaleja ovat piikidekennojen päälle asetettu lasi, alumiinista ja muovista koostuvat ke-

hykset sekä sähkönsiirron mahdollistavat johtimet ja muut polymeerit. Paneelien kierrätysprosessi 

aloitetaan lasin ja muiden osien erottamisella. Paneeleissa käytetty lasi sisältää joitakin epäpuh-

tauksia, jotka voidaan erottaa mekaanisesti. Murskatussa lasissa saattaa esiintyä vielä tämänkin 

jälkeen epäpuhauksia, mutta massaa voidaan kuitenkin käyttää muun kierrätetyn lasin kanssa. 

Muut yleiset metallit kuten alumiini ja teräs tai johtimissa oleva metallit voidaan kierrättää perin-

teisten metallinkierrätysmenetelmien avulla. Paneelin komponenteista piikidekennojen kierrätys on 

vaativin ja haastavin prosessi. Tarkoituksena on erottaa pii ja muut arvokkaat metalliosat toisistaan 

ja ottamaan ne talteen joko mekaanisesti, kemiallisesti tai termisen käsittelyn avulla. Termisessä 

erottamisessa piikennot lämmitetään korkeassa lämpötilassa, jolloin jäljelle jäävä pii, lasi ja metallit 
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voidaan erotella mekaanisesti toisistaan. Erottamisen jälkeen jakeet voidaan kierrättää omina ja-

keinaan. Kemiallisessa käsittelyssä komponentit erotetaan toisistaan liuottimen ja kemiallisen re-

aktion avulla, jonka jälkeen jäljelle jäävä pii, lasi ja metallit voidaan manuaalisesti erotella toisistaan 

ja kierrättää omina jakeinaan. Kemiallisen käsittelyn jälkeen piitä voidaan käyttää uudelleen pa-

neelien valmistusprosessissa (IEA, 2018). 

 

2.4 Tarvittavat luvat ja päätökset 

2.4.1 Kaavoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan tullut muutos (MRL 77 a §) mahdollistaa tuulivoi-

maloiden rakentamisen suoraan osayleiskaavan perusteella. Edellytyksenä yleiskaavan käyttämi-

selle rakennusluvan perusteena on, että yleiskaavalla voidaan riittävällä tavalla ohjata alueen 

yleistä maankäyttöä mm. alueen ympäristöarvot ja maisemakuva huomioivalla tavalla. Kaavan kaa-

vamääräyksissä voidaan tämän perusteella määritellä yksityiskohtaiset ehdot tuulivoimaloiden si-

joituspaikoille ja rakentamisratkaisuille ihmisiin ja alueen luontoon kohdistuvien vaikutusten ehkäi-

semiseksi (mm. LSL 39 §:n rauhoitusmääräykset). Tarvittaessa rakentamisalueille voidaan laatia 

lisäksi yksityiskohtaisempia asemakaavoja, jos voimaloiden sijoittaminen sitä edellyttää. 

 
Kauniskankaan alueelle laaditaan osayleiskaava ja YVA-lain (252/2017) mukaisesti hankkeen ym-

päristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä. Kaavan laadinnassa otetaan huomioon ym-

päristövaikutusten arvioinnissa esille tulevat näkökohdat sekä määritellään niiden perusteella edel-

leen yksityiskohtaisemmat rajaukset suunniteltujen voimaloiden sijainnille ja teknisille ominaisuuk-

sille. 

2.4.2 Rakennuskielto 

Kyyjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 4.10.2021 § 145 päättänyt rakennuskieltojen asetta-

misesta kunnan alueelle sijoittuville käynnistetyille tuulivoimayleiskaava-alueille. Maankäyttö- ja 

rakennuslain MRL 38 §:n mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen 

keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä 

sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella. 

2.4.3 Rakennusluvat 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa 

Kyyjärven kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennusluvat hakee hankevastaava. Raken-

nusluvan myöntämisen edellytys on, että hankkeen YVA-menettely on päättynyt ja yhteysviran-

omaisen perusteltu päätelmä on saatu, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta (Fintraffic ANS) on 

saatu lausunto lentoturvallisuuden varmistamiseksi ja Puolustusvoimilta on saatu lausunto tutka-

vaikutusten varmistamiseksi ja kaava on lainvoimainen. Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 77a §:n 

mukaisen tuulivoimakaavan perusteella voidaan rakennusluvat myöntää suoraan. 

 

Lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 64 §:n mukaisesti rakennuslupaa tai toi-

menpidelupaa haettaessa maston tai tuulivoimalan rakentamiseen, lupahakemukseen on liitettävä: 

1) selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan ja naapureihin 

2) selvitys hakijan lähimmistä suunnitelluista muista mastoista/tuulivoimaloista 

2.4.4 Sähkömarkkinalain mukainen hankelupa 

Vähintään 110 kV voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa 

Energiavirastolta. Haettava rakentamislupa on tarveperusteinen. Luvan myöntämisen edellytyk-

senä on, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista.  
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2.4.5 Ilmoitus voimalaitoksen rakentamisesta 

Sähköntuottajan tulee sähkömarkkinalain (588/2013) 64 §:n mukaisesti ilmoittaa Energiamarkki-

navirastolle voimalaitoksen rakentamissuunnitelmasta ja käyttöönottamisesta sekä voimalaitoksen 

pitkäaikaisesta tai pysyvästä käytöstä poistamisesta, mikäli voimalaitos on teholtaan vähintään yh-

den megavolttiampeerin (noin megawatin) suuruinen. Valtioneuvoston asetuksella (65/2009) an-

netaan tarkemmat säännökset ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä.  

2.4.6 Liittymissopimus sähköverkkoon 

Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä kantaverkkoa hallinnoivan 

Fingrid Oyj:n tai hankealueen sähköverkkoyhtiön kanssa. 

2.4.7 Fingridiltä pyydettävä risteämälausunto ja ohjeistus 

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erilli-

nen risteämälausunto. Risteämä voi olla myös esimerkiksi tuulivoimala, aurinkovoimala, tie, ali-

kulku, maanmuokkaustoimenpide, rakennelma tai rakennus, joka sijoittuu voimajohdon läheisyy-

teen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi osoitettu kaavassa. Risteämälausun-

nossa esitetään annettua kaavalausuntoa yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökoh-

dat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon. 

 

Suunnittelualueen läpi kulkee Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohto, jonka osalta yhtiö on ohjeistanut 

sekä tuulivoimaloiden että aurinkovoimaloiden sijoittelussa. Fingrid Oyj:n kanta on, että tuulivoi-

malat tulee sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden (maksimikorkeus =napakor-

keus + lavan pituus) määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta mitattuna. Aurin-

kovoimaloiden osalta Fingrid Oyj:n kanta on, että aurinkovoimalat tulee sijoittaa kantaverkon voi-

majohtojen johtoaukeiden ulkopuolelle. Aurinkovoimalan sijoittamisessa on huomioitava tarvitta-

essa voimajohdon rakennusrajoitusalue sekä maadoituspotentiaalista aiheutuva vaarajännitealue. 

Ennen johtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuvan työskentelyn aloittamista Fingrid Oyj:ltä tulee 

pyytää työskentelyohjeet. 

2.4.8 Voimajohtolinjan tutkimuslupa 

Rakennettavalle voimajohdolle tulee voimansiirtoyhtiön hakea Maanmittauslaitokselta lunastuslain 

(603/1977) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa, joka oikeuttaa luvan saajan tutkimaan maastoa ja 

maaperän rakennettavuutta voimajohtoalueelta yksityiskohtaisempaa suunnittelua varten.  

2.4.9 Muut rakentamista koskevat luvat 

Muita rakentamista koskien lupia ovat mm. lupa huoltoteiden rakentamiseen ja liittymälupa (esim. 

liittymän muuttaminen). 

 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää sopimuksia maanomistajien kanssa. Hankekehittäjä on 

tehnyt alueen maanomistajien kanssa maanvuokraussopimuksia ja käy edelleen sopimusneuvotte-

luja osan maanomistajien kanssa. 
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2.4.10 Erikoiskuljetusluvat 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana alueelle tuotavat voimaloiden komponentit tarvitsevat eri-

koiskuljetuksia. Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitut 

mitta- ja/tai massarajat. Erikoiskuljetukset edellyttävät erikoiskuljetusluvan hakemista Pirkanmaan 

ELY-keskuksesta. 

 

Erikoiskuljetusluvan lisäksi kuljetusyritys tarvitsee suostumuksen alueelliselta ELY-keskukselta, mi-

käli se joutuu kajoamaan tierakenteisiin eli esim. purkamaan portaalitauluja kuljetusten tieltä. Vas-

taavasti kuljetusyritys tarvitsee luvan verkko- tai puhelinyhtiöltä, mikäli ilmajohtoja on nostettava 

tai purettava korkeiden kuljetusten alta. 

2.4.11 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain mukaisen (527/2014) ympäristöluvan tarpeesta päättää kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen. Tuulivoimaloiden rakentaminen voi tapauskohtaisesti vaatia ympäristönsuo-

jelulain mukaisen ympäristöluvan, jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuh-

delaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia vaikutuksia voi-

vat olla lähinnä aiheutuva melu ja lapojen pyörimisestä aiheutuva varjon muodostuminen (vilkku-

minen) (YSL 28§, NaapL 17§). Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset eivät siten aiheuta ympäris-

töluvanvaraisuutta. Aurinkovoima-alueen rakentaminen ei vaadi ympäristölupaa. 

2.4.12 Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa 

Luonnonsuojelulain (1096/1996, LSL) 37 ja 38 §:n mukaisesti Suomessa luonnonvaraisesti esiinty-

vät nisäkkäät ja linnut ovat rauhoitettuja, lukuun ottamatta metsästyslain (615/1993) 5 §:ssä tar-

koitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä, sekä taloudellisesti hyödynnettäviä kalalajeja.  

Luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997) on myös säädetty erityisesti suojeltaviksi lajeiksi uhanalai-

sia eliölajeja, joiden häviämisuhka on ilmeinen. Näiden erityisesti suojeltavien lajien säilymiselle 

tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä LSL 47 §:n nojalla. Vastaa-

vasti nk. direktiivilajeihin, eli luontodirektiivin (1992/43/ETY) liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläin-

lajeihin, kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 

kielletty 49 § nojalla. Lajien lisäksi tulee ottaa huomioon 29 §:ssä mainitut luontotyypit, jotka ovat 

suojeltuja LSL:n nojalla. ELY-keskus voi yksittäistapauksissa myöntää luvan poiketa säännöksistä. 

2.4.13 Natura-arviointi 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoima-alueen läheisyydessä on useampia Natura 2000 -verkoston 

kohteita. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat Natura 2000 -verkoston kohteet, jotka arvioitiin 

hankkeen yhteydessä, ovat Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi (FI0900043, SAC/SPA), Poh-

joisneva (FI0800012, SAC) ja Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva (FI0900093, SAC/SPA). Lisäksi teh-

tiin tarveharkintatasoinen arviointi kohteelle Peuralamminneva (FI0900031, SAC/SPA). Natura-ar-

viointi on esitetty vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liitteessä (Liite 11). 

2.4.14 Maa-aineslupa 

Toiminnalle voidaan myös tarvittaessa hakea maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja maa-ainesten ot-

tamista koskevan asetuksen (926/2005) 1 §:n mukaista ottamislupaa, mikäli alue louhitaan ennen 

kuin rakennusluvan vaatimat suunnitelmat ovat valmistuneet. Luvan ainesten ottamiseen myöntää 

kunnan määräämä viranomainen. 

 

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran ja hiekan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla 

varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Lain tavoitteena on ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä 
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tukevalla tavalla. Maa-aineslaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa maa-aines-

ten ottamisesta on säädökset ainesten ottamiseen, ottamishakemuksen, ottamissuunnitelman ja 

ottamisluvan sisältöön sekä ottoalueiden jälkitöihin.  

 

Mikäli maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva hanke edellyttää sekä ympäristölupaa että maa-ai-

neslain mukaista lupaa, haetaan toiminnoille yhteistä lupaa yhdellä ympäristölupahakemuksella 

(YSL muutos 423/2015, 47 §). Luvan käsittelyssä lupaviranomainen arvioi, tarvitseeko toiminta 

myös maa-aineslupaa. 

2.4.15 Lentoestelupa 

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja – turvallisuu-

teen tulee selvittää. Ilmailulain (864/2014) 158 §:n lentoesteisiin kohdistuvien säädösten mukaan 

lentoestelupaa edellytetään tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä 

mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen es-

teiden asettamista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenne- ja viestintävirasto Trafico-

milta. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen koh-

dalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin lupaehtojen mukaisesti. Lupahakemukseen 

on liitettävä Fintrafic Lennonvarmistus Oy:n lausunto lentoesteestä. 

 

Lentoestelausunto 

 

Lentoestelupaa varten tulee ensin pyytää lentoestelausuntoa ilmaliikennepalveluiden tarjoajalta 

Fintrafic Lennonvarmistus Oy:ltä. Lentoestelupaa ei tarvitse hakea Traficomilta silloin, jos lentoes-

telausunnossa todetaan, että kyseinen lentoestelausunto riittää selvitykseksi esteen pystyttämi-

selle. Velvoittavat ehdot esteen pystyttämiselle kirjataan lentoestelausuntoon. 

2.4.16 Puolustusvoimien lausunto 

Suunnittelun aikana selvitetään Puolustusvoimilta tuulivoimarakentamisen vaikutukset sotilasilmai-

luun sekä puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn ja muihin joukkojen ja 

alueiden käyttöön vaikuttaviin seikkoihin. Pääesikunta antaa lausunnon tuulivoima-alueiden lopul-

lisesta hyväksyttävyydestä. 

 

Puolustusvoimien Pääesikunta on antanut 22.9.2021 lausunnon Kauniskankaan tuulivoimahank-

keesta. Annettu lausunto koskee 23 tuulivoimalaa, joiden korkeus on 280 m. Puolustusvoimat to-

teaa lausunnossaan, että suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien 

vaikutusalueelle. Ilmavoimien Esikunnan asiantuntijan antaman lausunnon mukaan, kyseisen hank-

keen tuulivoimaloista aiheutuvien tutkavaikutusten arvioidaan olevan kuitenkin niin vähäisiä, ettei 

niistä aiheudu merkittävää haittaa aluevalvonnalle. Lisäksi puolustusvoimien eri organisaatioiden 

laatimien topografisten tarkastelujen perusteella hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia puolus-

tusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin ja sotilasilmailuun. 

 

2.5 Hankkeen eteneminen ja aikataulu 

 

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

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

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

dessa.  

 

Kyyjärven kunnanhallitus on käynnistänyt 21.12.2020 § 174 Kauniskankaan alueelle tuulivoimaa 

koskevan osayleiskaavan laatimisen WestWind Oy:n esityksestä ja toimittanut Keski-Suomen ELY-
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keskukselle Kauniskankaan tuulivoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointisuunnitel-

man (YVA-suunnitelma). Kyyjärven kunnanhallitus asetti kokouksessaan 19.4.2021 § 56 Kaunis-

kankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja 

YVA-lain 16 § mukaisen YVA-suunnitelman nähtäville ja päätti vireilletulosta tiedottamisesta. Osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.5.-1.8.2021 välisen ajan. Yhteysviranomainen an-

toi lausuntonsa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (YVA-suunnitelma) 30.8.2021 (KE-

SELY/165/2020). 

 

Kaavan valmisteluvaiheessa on laadittu osayleiskaavaluonnos selostuksineen sekä erillisenä asia-

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

siitä tiedotetaan julkisesti. Yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä, 

jolloin YVA-menettely päättyy. 

 

Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville arviolta loppu-

vuodesta 2022 ja josta pyydetään mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että 

osayleiskaava saatetaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn arvioilta vuonna 2023. Osayleiskaavan hy-

väksyy Kyyjärven kunnanvaltuusto. 
 

 

 
Kuva 2-15. Kaava-YVA yhteismenettelyn eteneminen. Lähde: Ympäristöministeriö 2017. 

 

Vaihe Aikataulu 

OAS-YVA-suunnitelma Kesä 2021 

Erillisselvitykset Kevät 2021 – kevät 2022 

Valmisteluaineistosta kuuleminen Loppukesä 2022 

Kaavaehdotus Loppuvuosi 2022 

Hyväksymiskäsittely Vuosi 2023 

 

Kuva 2-16. Osayleiskaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin päävaiheet ja alustava aikataulu. 
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2.6 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

EU:n ilmasto ja energiapaketti 

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

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

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

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

tavoitteiden toteutumista. 

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 

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

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

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

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

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

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

kun kokonaisloppukulutus pysyy ennallaan. 

 

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

teriö teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista 

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

selvitykset tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksista. Selvityksissä tarkastellaan tuulivoiman 

tuottaman äänen vaikutuksia terveyteen sekä tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon ja lepakoihin. 

Hallitusohjelma 2019 

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

suus nopeasti sen jälkeen. Tämä tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla 

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

siilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi ja asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen. 

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia 

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

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

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

Päivityksellä varmistetaan vuodelle 2020 asetettujen kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden 

saavuttaminen sekä valmistetaan tietä kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Hallituksen maaliskuussa 

2013 hyväksymässä strategiapäivityksessä tuulivoiman tuotantotavoitteeksi asetetaan noin 9 TWh 

vuodelle 2025 aikaisemman vuodelle 2020 asetetun 6 TWh sijaan. 

Keski-Suomen strategia 2025-2050 

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

töselostuksen 3.12.2021. Strategia sisältää: 

• Maakuntasuunnitelma eli tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä vuoteen 

2050. 

• Maakuntaohjelman eli lähivuosien yhteiset toimenpiteet ja arvio niiden rahoittamisesta vuo-

sille 2022-2025. 

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

politiikan rahoituksen käyttöä. 

 

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

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



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

42/272 

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

vähenemisestä johtuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset haittavaikutukset ovat mahdol-

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

livoimaan, aurinkovoimaan, maaperän lämpöön ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen.” 

Keski-Suomen ilmastostrategia 

Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Suomen ilmastostrategian 23.11.2011. Strategian tavoitteena oli 

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

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

joista uusiutuvan energian osuutta koskee rakentaminen ja energiaratkaisut - lämmityksen päästöt 

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

 

Lähialueen muut tuulivoimahankkeet on esitelty tarkemmin kohdassa 5.4.5. 

 

3. OSALLISTUMINEN 

3.1 Arviointimenettelyn osapuolet 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja sää-

tiöt, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai 

muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa 

hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 

 

Kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt voivat YVA-lainsäädännön mukaa: 

• esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen arvi-

ointiohjelman vireille tulosta ilmoitetaan sekä 

• esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyy-

destä, arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä. 

 

Arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden kannanottojen huomioon ottaminen. Keskenään risti-

riitaiset tavoitteet voidaan siten huomioida suunnittelussa. 

 

Hankkeesta vastaava on toiminnanharjoittaja, joka on vastuussa hankkeen valmistelusta ja 

toteutuksesta. Hankkeesta vastaavan on oltava selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista. Arvi-

ointimenettelyssä hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen ja selvittää hankkeen ympäristö-

vaikutukset. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa hankkeesta vastaavana on West-

Wind Oy. Arviointiselostuksen laadinnassa hankevastaava käyttää konsulttia, Ramboll Finland 

Oy:tä. 

 

Kyyjärven kunta toimii kaava-YVA-yhteismenettelyssä prosessin johtajana ja vastaa kuulemisista 

ja asiakirjojen nähtäville asettamisesta sekä toimittaa saadut lausunnot, mielipiteet ja muistutukset 

yhteysviranomaiselle. 

 

Yhteysviranomainen huolehtii, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjeste-

tään. Yhteysviranomaisen tehtävistä on säädetty YVA-laissa ja -asetuksessa. Yhteysviranomaisen 

tehtäviin kuuluu muun muassa antaa lausunto OAS-YVA-suunnitelmasta (YVA-laissa YVA-ohjelma) 

ja ottaa kantaa arviointisuunnitelman riittävyyteen ja laajuuteen. Yhteysviranomainen huolehtii, 

että YVA-menettely noudattaa YVA-lain edellyttämiä vaatimuksia ja antaa arviointiselostuksesta ns. 
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perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista, jonka jälkeen YVA-menet-

tely on saatu tältä osin päätökseen. Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Keski-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). 

 

Hankealue sijaitsee Kyyjärven kunnan ja Keski-Suomen maakunnan alueella. Paikallis- ja aluetason 

julkisyksiköistä Kyyjärven kunta ja Keski-Suomen liitto vastaavat alueiden suunnittelusta. Kyyjär-

ven kunta vastaa alueensa kaavoituksesta ja voi toimia lupaviranomaisena. Keski-Suomen ELY-

keskus hoitaa vastuualueidensa täytäntöönpano- ja kehittämistehtäviä. Keski-Suomen museo ottaa 

kantaa toiminta-alueensa maankäyttöön ja sen suunnitteluun, arkeologiaan ja rakennettuun kult-

tuuriympäristöön lausuntojen, neuvotteluiden ja asiantuntijatyön kautta. Metsähallitus hoitaa hal-

linnassaan olevia valtion luonnonsuojelu- ja suojeluohjelma-alueita ja ottaa kantaa niitä koskevaan 

maankäytön suunnitteluun. 

 

Muita viranomaisia, joiden alaan suunnittelulla ja hankkeella voi olla vaikutusta, ovat Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficom ja Fintraffic ANS, jotka vastaavat ilmaliikenteen turvallisuudesta ja suju-

vuudesta, Ilmatieteen laitos, jonka säätutkiin tuulivoimaloilla saattaa olla vaikutusta sekä Puolus-

tusvoimien Pääesikunta, joka vastaa maanpuolustuksen tarpeiden huomioon ottamisesta. Alueelli-

nen pelastuslaitos vastaa alueensa valvonnasta, viestinnästä, sekä sammutus- ja pelastustoimin-

nasta.  

 

Hankkeen vaikutusalueen kunnille ja muille keskeisille viranomaistahoille varastaan mahdollisuus 

antaa lausunto kaava- ja YVA-aineistosta kussakin kaavavaiheessa. Kuultavat tahot on listattu seu-

raavassa taulukossa (Taulukko 3-1). Keskeiset viranomaistahojen edustajat kutsuttiin myös hank-

keen ympäristövaikutusten arvioinnin ja seurantaryhmien (luku 3.5) työskentelyyn. 

 

Tuulivoimahanke voi vaikuttaa myös yksittäisiin ihmisiin, järjestöihin, yrityksiin sekä yhteisöihin ja 

säätiöihin vaikutusalueellaan. Nämä vaikutusalueella toimivat tahot kutsuttiin hankkeen ympäris-

tövaikutusten arvioinnin seurantaryhmään. Hankkeen arviointimenettelystä tiedottaminen, sekä 

lausuntojen ja mielipiteiden antaminen YVA-menettelyn aikana on kuvattu tarkemmin luvussa 3.2 

ja 3.6. 

 
Taulukko 3-1. Kaavaprosessin osalliset ja yhteismenettelyn tahot, joilta pyydetään lausuntoja. 

Taho Rooli 

Asukkaat, kiinteistöjen 

omistajat ja muut osalliset 

Kaavan vaikutusalueen asukkaat 

Yleiskaava-alueen maanomistajat 

Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 

Kaavaprosessin osallisia 

Kyyjärven kunta Kyyjärven kunnan hallintokunnat 

Ympäristöterveydenhuolto 

Kaavaprosessin osallisia 

Naapurikunnat Alajärven kaupunki 

Perhon kunta 

Kivijärven kunta 

Karstulan kunta  

Soinin kunta 

Kaavaprosessin osallisia 

Viranomaiset sekä yrityk-

set ja yhteisöt 

Keski-Suomen ELY-keskus 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Keski-Suomen liitto 

Etelä-Pohjanmaan liitto 

Keski-Pohjanmaan liitto 

Keski-Suomen museo 

Etelä-Pohjanmaan museo 

Keski-Pohjanmaan museo 

Kaavaprosessin osallisia 

 

Kyyjärven kunta toimittaa 

lausuntopyynnöt kaava- ja 

YVA-asiakirjoista 
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto AVI 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

Väylä (liikennevirasto) 

Puolustusvoimat, pääesikunta 

Puolustusvoimat, PV3 logistiikkarykmentti 

Metsähallitus, luontopalvelut 

Keski-Suomen pelastuslaitos 

Ilmatieteen laitos 

Luonnonvarakeskus LUKE 

Suomen metsäkeskus 

Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE) 

Suomen Erillisverkko Oy 

Fingrid Oyj 

Fintraffic ANS 

Yritykset ja yhteisöt MTK Keski-Suomi 

Digita Oyj 

Finavia 

Teleoperaattorit 

Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry 

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen 

piiri 

Keski-Suomen metsänhoitoyhdistys 

Yksityistiekunnat 

Karstulan-Kyyjärven riistanhoitoyhdistys 

Kyyjärven yrittäjät ry 

Elenia Verkko Oy 

Kalastuskunnat 

Vesienhoitoyhdistykset 

Suomen riistakeskus 

Kyyjärven Erämiehet 

BW Riistakerho 

Hokkalan kyläyhdistys ry 

Vehkaperän kyläyhdistys ry 

Teleoperaattorit 

Kaavaprosessin osallisia 

 

 

3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

 

YVA-menettelyyn osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuu  

1. Lausunnon tai mielipiteen toimittamisella virallisten nähtävillä olojen aikana  

2. Yleisötilaisuuksissa  

3. Ottamalla suoraan yhteyttä kuntaan tai hankkeesta vastaavaan  

 

Kaava- ja YVA-asiakirjat asetetaan nähtäville seuraavassa taulukossa (Taulukko 3-2) esitetyn mu-

kaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuuluttamalla. Hankealueen sekä sen lähialueen maanomis-

tajia tiedotetaan lisäksi kirjeitse. 
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Taulukko 3-2. Nähtävillä oloajat ja osallistumismahdollisuudet yhteismenettelyn eri vaiheissa. 

Vaihe/asiakirja Nähtävillä oloaika Osallistumismahdollisuudet 

Osallistumis- ja arviointisuunni-

telma (OAS) ja ympäristövaiku-

tusten arviointisuunnitelma (YVA-

suunnitelma) 

vähintään 30 vrk • Osallisten mielipiteet kaavasta ja ylei-

sön mielipiteet YVA:sta nähtävillä olo-

aikana 

• Kunnan pyytämät viranomaislausunnot 

• Yleisötilaisuus nähtävilläoloaikana 

• Seurantaryhmä 

• Viranomaisneuvottelu 

Kaavanvalmisteluaineisto (kaava-

luonnos) ja ympäristövaikutusten 

arviointiselostus (YVA-selostus) 

30–60 vrk • Osallisten mielipiteet kaavasta ja ylei-

sön mielipiteet YVA:sta nähtävillä olo-

aikana 

• Kunnan pyytämät viranomaislausunnot 

• Yleisötilaisuus nähtävilläoloaikana 

• Seurantaryhmä 

Kaavaehdotus vähintään 30 vrk • Osallisten muistutukset kaavasta näh-

tävillä oloaikana 

• Kunnan pyytämät viranomaislausunnot 

• Viranomaisneuvottelu 

 

Nähtävillä olon aikana yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä YVA-selostuksen sisällöstä. 

Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kaava-

ehdotuksesta osalliset voivat nähtävillä olon aikana jättää kirjallisen muistutuksen. Kirjalliset mie-

lipiteet ja muistutukset jätetään Kyyjärven kunnalle, joka pyytää asiakirjoista myös tarvittavat lau-

sunnot viranomaisilta.  

3.3 Yleisötilaisuudet 

 

Kaava-YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi julkista yleisötilaisuutta, joihin kaikki hankkeesta 

ja menettelystä kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan. Näiden lisäksi järjestettiin ylimää-

räinen yleisötilaisuus hankkeen alkuvaiheessa 9.2.2021 etäyhteydellä. Ensimmäinen yleisötilaisuus 

järjestettiin yleisötilaisuus 25.5.2021 etätilaisuutena. Toinen tilaisuus järjestetään, kun osayleis-

kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto sekä YVA-selostus asetetaan nähtäville. Yleisötilaisuuden 

ajankohta esitetään kunnan kuulutuksessa. 

3.4 Ennakkoneuvottelu 

 

Kaavoituksen aloitusvaiheessa järjestettiin YVAL 8 §:n mukainen ennakkoneuvottelu 5.2.2021, 

jossa päätettiin hankkeen viemisestä eteenpäin YVA-lain (252/2017) mukaisena yhteismenettelynä. 

Ennakkoneuvottelussa läsnä olivat seuraavat tahot: 

• Kyyjärven kunta 

• Keski-Suomen ELY-keskus 

• WestWind Oy 

• Ramboll Finland Oy 

• Keski-Suomen liitto 

• Keski-Suomen Museo 

• Aluearkkitehtipalvelut, Saarijärvi 

• Metsähallitus 
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3.5 Seurantaryhmä 

 

Hankkeelle on perustettu YVA-menettelyn seurantaryhmä, johon kutsuttiin viranomaistahojen li-

säksi alueella toimivia yhdistyksiä, seuroja, lähikylien asukkaita ja muita sidosryhmiä. Osalliset on 

esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 3-3). Seurantaryhmä on koottu hankealueella ja sen 

ympäristössä vaikuttavien tahojen kuulemiseksi. Seurantaryhmän tehtävä on tuoda esille hanke-

alueen ympäristön ominaispiirteet ja eri toimijoiden intressit. Laaja seurantaryhmä edistää YVA-

menettelyn tiedonvälitystä ja tukee vuorovaikutusta välittämällä tietoa eri sidosryhmille. Tällä var-

mistetaan myös arvioinnin asianmukaisuus ja kattavuus. 

 

Seurantaryhmän kokous pidettiin 17.3.2021 Teams-kokouksena. Kokoukseen osallistui 10 muun 

tahon edustajaa Kyyjärven kunnan, hanketoimijan ja hankekonsultin lisäksi. Seuraava seuranta-

ryhmän kokous pidettiin 24.5.2022 etäyhteydellä siinä vaiheessa, kun hankkeen arviointiselostus 

oli luonnosvaiheessa. Toiseen kokoukseen osallistui 7 muun tahon edustajaa hanketoimijan ja han-

kekonsultin lisäksi. 

 
Taulukko 3-3. Seurantaryhmän 1. ja 2. kokoukseen kutsuttuja tahoja. 

Rooli Taho 

Kaavoituksesta vastaava Kyyjärven kunta 

YVA-yhteysviranomainen Keski-Suomen ELY-keskus 

Hankevastaava WestWind Oy 

Kaavoitus- ja YVA-konsultti Ramboll Finland Oy 

Sidosryhmät Soinin kunta 

Perhon kunta 

Kivijärven kunta 

Karstulan kunta 

Alajärven kunta 

Aluearkkitehtipalvelut/Saarijärvi 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Keski-Suomen liitto 

Etelä-Pohjanmaan liitto 

Keski-Pohjanmaan liitto 

Etelä-Pohjanmaan museo 

Keski-Pohjanmaan museo 

Keski-Suomen museo 

Metsähallitus 

Metsäkeskus 

Metsänhoitoyhdistys 

Ilmavoimien esikunta 

Fingrid Oyj 

Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry 

Kyyjärven Erämiehet 

Karstula-Kyyjärven riistanhoitoyhdistys /suurriistavirka-apu 

Betset, Veljekset Parkkonen 

Hokkalan kyläyhdistys 

Asukkaita Vehkaperän, Huhtala, Koskimäen ja Nurmijoen kylistä 

Kiinnostuksen osoittaneet loma-asukkaat 

Teleoperaattorit 
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3.6 Tiedotus 

 

Kauniskankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin vai-

heista, sisällöstä, yleisötilaisuuksista, mahdollisuuksista mielipiteen esittämiseen sekä nähtävillä 

oloista ja nähtävillä pitämisen paikoista tiedotetaan seuraavilla tavoilla: 

 

• Ilmoituksina, kuulutuksina ja tiedotteina sanomalehdissä (Torstai-lehti, Keskisuomalainen, 

Viispiikkinen, Järviseutu-lehti ja Perholainen) 

• Kyyjärven kunnan virallisella ilmoitustaululla 

• Kyyjärven kunnan internetsivuilla 

• YVA-menettelyn osalta YVA-hankesivuilla osoitteessa https://www.ymparisto.fi/kaunis-

kankaantuulivoimahankeYVA sekä Perhon, Kivijärven, Karstulan ja Soinin kunnan sekä 

Alajärven kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetsivuilla. 

 

Paperinen versio YVA-selostuksesta on nähtävillä Kyyjärven kunnanvirastossa, Kyyjärven kirjas-

tossa sekä ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä Jyväskylässä sekä Alajärven, Soinin, Perhon ja 

Karstulan kirjastoissa. 

 

4. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA LAADITTAVAT 

SELVITYKSET 

4.1 Vaikutusten arviointi ja arviointimenetelmät 
 

Kauniskankaan tuulivoimahankkeessa ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain (252/2017) perus-

teella hankekaavoituksen yhteydessä. Vaikutusarviointi laaditaan YVA-lain ja asetuksen edellyttä-

mässä laajuudessa. Arvioitavaksi tulevat seuraavat kuvassa (Kuva 4-1) esitetyt vaikutukset sekä 

näiden keskinäiset vaikutussuhteet. Arviointi kohdennetaan todennäköisesti merkittäviin ympäris-

tövaikutuksiin. 

 

 
Kuva 4-1. Arvioitavat ympäristövaikutukset YVA-lain (252/2017) ja -asetuksen (277/2017) mukaan. 

 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi perustuu monitavoitearviointiin - vaikutusten suuruusluo-

kan, vaikutuskohteiden luonteen/herkkyyden ja näistä seuraavan vaikutusten merkittävyyden tar-

kasteluun (Kuva 4-2). Merkittävyyden arvioinnilla osoitetaan päättelyketju, jonka perusteella vai-

kutusten arvioinnissa tullaan päätymään johtopäätöksiin hankkeen merkittävistä vaikutuksista. Vai-

kutuksen merkittävyys tarkoittaa ympäristössä tapahtuvan muutoksen suuruutta, kun huomioidaan 

https://www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA
https://www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA
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muutosta aiheuttavan vaikutuksen suuruus ja ympäristön kyky vastaanottaa vaikutus eli vaikutuk-

sen kohteen herkkyys. Kohteen herkkyyden arvioimiseen liittyy myös kohteen arvo eri kohderyh-

mille kuten esimerkiksi asukkaille tai elinkeinoharjoittajille. 

 

 
Kuva 4-2. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi.  

 

Arviointia varten vaikutukset on luokiteltu merkittävyydeltään neljään luokkaan: ei vaikutusta, 

vähäinen, kohtalainen ja suuri. Vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen.  

 

Vaikutuksen suuruus mitataan tai arvioidaan kullekin vaikutukselle tyypillisillä arviointimenetelmillä 

ja ne kuvataan kullekin vaikutukselle erikseen. Vaikutus voi olla suuruudeltaan pieni, keskisuuri, 

suuri tai erittäin suuri. 

 

Herkkyyden määrittämisessä käytetään useita kriteereitä: esimerkiksi suojelustatus kansallisella 

tasolla, erilaiset standardien ja rajoitusten asettamat vaatimukset, suhde vallitseviin käytäntöihin 

ja tehtyihin suunnitelmiin, suhde mahdollisiin muihin määräyksiin, ympäristöstandardeihin, sieto-

kyky muutoksille, sopeutuvuus, harvinaisuus, monimuotoisuus, arvo muille resursseille/vaikutus-

kohteille, luonnollisuus ja haavoittuvuus. Vaikutuskohteen herkkyystaso on tässä selostuksessa luo-

kiteltu neljään luokkaan: vähäinen, kohtalainen, suuri ja erittäin suuri. 

4.1.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Kohteen muutosherkkyyden arvioimiseksi käytetään useita kriteerejä, kuten suojeluarvoltaan tär-

keiden kohteiden esiintyminen tai herkkien kohteiden kuten asuntojen esiintyminen tutkimusalu-

eella. Lisäksi tarkastellaan vaikutusalueen kykyä sietää muutoksia, sopeutumiskykyä, alueen mo-

nimuotoisuutta, arvoa muille vaikutuskohteille sekä haavoittuvuutta. 

 

Arvioitaessa hankkeen vaikutuskohteen herkkyyttä muutoksille otetaan huomioon myös standar-

dien ja ohjearvojen asettamat vaatimukset, suhdetta vallitseviin käytäntöihin ja tehtyihin suunni-

telmiin, sekä mahdollisiin muihin määräyksiin. Vaikutuskohteen herkkyydellä itsessään ei ole kiel-

teistä tai myönteistä suuntaa. 

 

Vaikutuskohteen herkkyys on arvioitu seuraavassa taulukossa (Taulukko 4-1) näkyvien periaattei-

den mukaisesti kullekin vaikutuskohteelle neliportaisella asteikolla. 
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Taulukko 4-1. Esimerkki vaikutuskohteen herkkyyden luokittelusta. 

Vähäinen 

 

Kohde/alue on vähän tärkeä tai vähäisessä määrin herkkä muutoksille kyseisen vaikutuk-

sen osalta tai alueella vain vähän herkkiä kohteita. 
       

Kohtalainen 

 

Kohde/alue on kohtalaisen tärkeä tai kohtalaisen herkkä muutoksille kyseisen vaikutuksen 

osalta tai alueella jonkin verran herkkiä kohteita. 
       

Suuri 

 

Kohde/alue on tärkeä tai herkkä muutoksille kyseisen vaikutuksen osalta tai alueella run-

saasti herkkiä kohteita. 
       

Erittäin suuri 

 

Kohde/alue on erittäin tärkeä tai erittäin herkkä muutoksille kyseisen vaikutuksen osalta 

tai alueella runsaasti herkkiä kohteita. 

 

4.1.2 Muutoksen suuruus 

Vaikutuksen ja vaikutuskohteen herkkyyden tunnistamisen jälkeen arvioidaan muutoksen suu-

ruutta. Kuinka suurta vaikutus kokonaisuutena on, määrittyy vaikutuksen maantieteellisen laajuu-

den, kestoajan ja voimakkuuden perusteella. Maantieteelliseltä laajuudeltaan vaikutus voi olla pai-

kallinen, alueellinen, kansallinen tai rajat ylittävä. Ajalliselta kestoltaan vaikutus voi olla väli- tai 

lyhytaikainen, pitkäaikainen ja pysyvä. Muutoksen voimakkuus voi olla pieni, keskisuuri, suuri tai 

erittäin suuri.  

 

Arvojen määritys on usein subjektiivista. Silti muuttujan arvon, kuten voimakkuuden arvioiminen 

edellyttää asiantuntemusta ja kyseisen vaikutuskohteen ja arviointimenetelmien tuntemista. Vai-

kutusten suuruusluokan arvioimisessa on käytetty useita menetelmiä:  

• Hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden ja vaikutuksen kohteena olevan ympäristön vuorovai-

kutuksen laajuuden määritys mallinnustekniikoilla, esimerkiksi melun ja päästöjen leviämis-

mallinnukset, näkymäaluemallinnukset. 

• Vaikutuskohteiden ja alueiden kartoitus paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. 

• Tilastollinen arviointi, esimerkiksi liikennemäärien ja niiden muutosten arviointi. 

• Vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimustulosten hyö-

dyntäminen. 

• Osallistavien tiedonhankintamenetelmien (yleisötilaisuudet, kysely) käyttö. 

• YVA-asiantuntijaryhmän aiempi kokemus ja asiantuntemus. 

 

Muutoksen suuruus on tässä hankkeessa luokiteltu neljään myönteiseen ja neljään kielteiseen luok-

kaan, joita jäljempänä esitettävissä taulukoissa havainnollistetaan myös värein. Myönteistä vaiku-

tusta kuvataan vihrein värisävyin ja kielteistä punaisin. Huomattakoon, että muutoksen suuruutta 

arvioidaan useasta näkökulmasta. Muutoksen suuruutta on arvioitu kullekin vaikutukselle seuraa-

van tyyppisten kriteerien perusteella (Taulukko 4-2). 
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Taulukko 4-2. Muutoksen suuruuden määrittelyssä käytettävä määrittäminen. 

Erittäin suuri  

+ + + + 

Muutos on erittäin suuri ja myönteinen, ja sen tuottama hyöty on erittäin merkittävä ihmisten 

päivittäisen elämän tai ympäröivän luonnon kannalta. 

Suuri  

+ + + 

Muutos on suuri ja myönteinen, ja sen tuottama hyöty on selkeä ihmisten päivittäisen elämän 

tai ympäröivän luonnon kannalta. Myös kohtalaisen voimakas myönteinen muutos voi olla 

kokonaisuudessaan suurta, mikäli vaikutus jatkuu kauan tai vaikuttaa laajalla alueella. 

Keskisuuri  

+ + 

Muutos on kohtalainen ja myönteinen, ja sen tuottaman hyödyn voi helposti huomata ihmisten 

päivittäisessä elämässä tai ympäröivässä luonnossa. 

Pieni  

+ 

Muutos on havaittavissa ja se on myönteinen. Kokonaisuudessaan myös laaja-alaisen tai pit-

käaikaisen muutoksen suuruus voi olla vähäinen, mikäli muutos on voimakkuudeltaan hyvin 

vähäinen. 

Ei muutosta 
Hankkeen aiheuttama muutos on niin pientä, että se ei käytännössä aiheuta häiriötä tai siitä 

ei käytännössä ole mitään hyötyä. 

Pieni  

- 

Muutos on havaittavissa, mutta ei juuri aiheuta haittaa ihmisten päivittäisiin toimiin tai ym-

päröivään luontoon. Kokonaisuudessaan myös laaja-alaisen tai pitkäaikaisen muutoksen suu-

ruus voi jäädä vähäiseksi, mikäli muutos on voimakkuudeltaan hyvin vähäinen. 

Keskisuuri  

- - 

Muutos on kohtalaisen haitallinen ja aiheuttaa selvästi havaittavan vaikutuksen ihmisten päi-

vittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Suuri  

- - - 

Muutos on voimakkuudeltaan suuri ja aiheuttaa selvästi haittaa ihmisten päivittäiseen elä-

mään tai ympäröivään luontoon. Myös kohtalaisen voimakas muutos voi olla kokonaisuudes-

saan suurta, mikäli vaikutus jatkuu kauan tai vaikuttaa laajalla alueella. 

Erittäin suuri 

- - - -  

Muutos on voimakkuudeltaan erittäin suuri ja aiheuttaa laaja-alaista ja pitkäaikaista haittaa 

ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

 

4.1.3 Vaikutuksen merkittävyys 

Vaikutuksen merkittävyyden arviointi perustuu kohteen herkkyyteen ja hankkeen aiheuttaman 

muutoksen suuruuteen. Esimerkissä (Taulukko 4-3) hankkeen tarkasteltavan vaikutuksen suunta 

vaihtoehdossa VE on kielteinen ja suuruus on arvioitu pieneksi. Kohteen herkkyys on arvioitu koh-

talaiseksi, jolloin vaikutus on merkittävyydeltään vähäinen kielteinen. Ristiintaulukoimisen yhtey-

dessä kunkin tarkasteltavan suunnitteluvaihtoehdon vaikutuksen merkittävyyttä kuvataan lisäksi 

sanallisesti. 

 
Taulukko 4-3. Esimerkki vaikutuksen merkittävyydestä kohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella. 
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Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankkeessa on arvioitu sekä tuuli- ja aurinkovoimapuiston että 

siihen liittyvän sähkönsiirron vaikutukset. 

 

Hankkeessa keskeiset arvioitavat vaikutukset ovat: 

• Vaikutukset luontoon 

➢ vaikutukset linnustoon 

➢ vaikutukset Natura- ja luonnonsuojelualueisiin 

• Vaikutukset maisemaan 

• Sosiaaliset vaikutukset 

• Yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. 

 

Tuulivoimahankkeen vaikutukset ovat osittain pysyviä, osittain väliaikaisia ja osittain vain rakenta-

misen aikaisia. Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti liikenteeseen. Pysyviä 

vaikutuksia aiheutuu muun muassa maisemalle ja linnustolle. 

 

Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu julkaisu ”Tuulivoimarakentamisen suunnittelu” (Ympäristö-

hallinnon ohjeita, päivitys 5/2016). 

4.2 Arviointityöryhmä 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikutusten arviointiin osallistuneet YVA-konsultin 

(Ramboll Finland Oy) edustajat on esitetty seuraavassa taulukossa. Hankkeesta vastaavan West-

Wind Oy:n edustajina ovat olleet Matti Uuttu ja Pekka Purola. Hankkeesta vastaavan laadunvarmis-

tajana toimi Joonas Hokkanen (Alarauho Oy). 

 
Henkilö Vastuualue 

Pirjo Pellikka 
RA (AMK) 

Kokonaisprojektipäällikkö, kaavoituksen projektipäällikkö, 
maankäyttö ja kaavoitus 
Pellikka toimii Rambollissa kaavoitusarkkitehtinä ja projektipäällikkönä 
maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen sekä vaikutusten arvioin-
tiin liittyvissä tehtävissä, joista hänellä on 17 vuoden kokemus. Pellikka 
on ollut useissa YVA-menettelyissä maankäytön asiantuntijana ja hä-
nellä on kokemusta myös projektikoordinaattorin tehtävistä. Hänellä on 

kaavan laatijan pätevyys ja hänen erityisosaamistaan ovat maankäytön 
ja kaavoituksen vaikutusten arvioinnit. 

Pia Kautonen 
DI, energia- ja ympäristötek-
niikka, ammatillinen opettaja 

YVA-projektipäällikkö (1.1.2021 – 30.4.2021 ja 1.5.2022 alkaen) 
Kautosella on lähes 20 vuoden työkokemus erilaisista ympäristöalan 
tehtävistä niin viranomaisena, ympäristöasiantuntijana, - päällikkönä 
että -kouluttajana. Hän on kokenut projektien johtaja, joka hyödyntää 
työssään erilaisia laatu- ja vuorovaikutusmenetelmiä. Vaikutusten arvi-
oinnissa hänen vahvin osaaminen liittyy ilmastovaikutusten arviointiin, 
joita hän on mallintanut ja laskenut erityisesti terästeollisuuden ja ra-
kennustuoteteollisuuden prosessien osalta elinkaariarvioinnin menetel-
min.  

Eeva-Riitta Jänönen 
FM, maantiede 

YVA-projektikoordinaattori, elinkeinoelämä ja palvelut, luon-
nonvarat, elinolot ja viihtyvyys sekä terveys, asukaskysely 
Jänönen on työskennellyt 4,5 vuoden ajan useissa YVA-hankkeissa pro-
jektikoordinaattorina ja asiantuntijana. Hän tekee vaikutusten arvioin-
teja esimerkiksi ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä elinkeinoelä-
mään ja palveluihin kohdistuvista vaikutuksista. Lisäksi hänellä on myös 
kokemusta vuorovaikutustehtävistä sekä kyselyjen laadinnasta. 

Antti Kumpula 
FM, maantiede 

Paikkatietoaineistot 
Kumpula on toiminut 4 vuoden ajan useissa kaavoitus- ja YVA-hank-
keissa kaavasuunnittelijana sekä paikkatieto- ja maankäytönasiantunti-
jana. YVA-hankkeissa hän on vastannut pääosin hankkeiden paikkatie-
toaineistoista, analyyseistä ja selostuksen kartoista. Lisäksi Kumpula te-

kee alueen nykytilaselvityksiä ja vaikutustenarviointeja maankäytön- ja 
yhdyskuntarakenteen muutoksesta. 
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Zuzana Hrasko Johnson 
Maisema-arkkitehti  
 

Maisema ja kulttuuriympäristö, maisemaselvitys 
Hrasko-Johnsonilla on 39 vuoden kokemus sekä maisema- ja viheralu-
eiden suunnitteluun liittyvistä tehtävistä että ympäristövaikutusten ar-
vioinnista. Ympäristövaikutusten arviointeja hän on laatinut vuodesta 
1990 ja vuosina 1993–2011 hän on toiminut myös YVA menettelyn ja 
menetelmien opettajana. Laajimpiin ulkomaalaisiin hankkeisiin kuuluu 
Environmental Impacts of the Gabcikovo Dam System, missä hän toimi 
projektipäällikkönä sekä arvioi vaikutuksia maisemaan. Tässä hank-
keessa hän vastasi vaikutusten arvioinnista maisemaan ja maisemaku-
vaan. Hänellä on myös laaja kokemus vuorovaikutteisesta suunnitte-
lusta. 

Bhavna Mishra 
Maisema-arkkitehti 
 

Maisema ja kulttuuriympäristö, maisemaselvitys ja havainneku-
vat 
Mishra on työskennellyt 3 vuotta Rambollissa ja osallistunut tänä aikana 
2 YVA-projektiin maisema-arkkitehtina ja analyytikkona. Hän tekee 
maisema- ja visuaalisten vaikutusten arviointeja esimerkiksi vaikutuk-
sista maiseman rakenteeseen, kulttuuriympäristöön ja visuaaliseen laa-
tuun. 

Maria Liski 
Ins (AMK Ympäristötekniikka)  

Maa- ja kallioperä, ilmastovaikutukset 
Liski on erikoistunut ilmastovaikutusten arviointiin ja sen kehittämiseen 
erityisesti YVA-menettelyiden yhteydessä. Työssään Maria osallistuu 
monipuolisesti YVA-selostuksiin ja on osallistunut maa- ja kallioperän 
arviointiin. 
 

Matti Leinonen 
FM-opiskelija, ympäristötiede 

Luonnonvarat, avustavat tehtävät 
Leinonen viimeistelee ympäristötieteen maisteriopintoja, joissa hän on 
keskittynyt ympäristöriskien arviointiin, ympäristöoikeuteen, GIS-jär-
jestelmiin ja ympäristön kunnostukseen. Leinosella on kokemusta avus-
tavista tehtävistä YVA-hankkeissa. 

Hanna Valolahti 
FT, biologia 

Luonto- ja linnustovaikutusten arvioinnit, Natura-arviointi, vai-
kutukset uhanalaiseen lajiin 
Kokemusta viiden vuoden ajalta YVA-menettelyistä niin tuulivoima- kuin 
muissakin hankkeissa. Laatinut useissa eri hankkeissa luontovaikutus-
ten arviointeja ja Natura-arviointeja sekä luontoselvityksiä. Lisäksi vas-
tannut useiden voimajohtohankkeiden ja sähkönsiirtoreittien ympäristö- 
ja luontoselvityksistä. 

Niklas Virkkala 
FM, ympäristönsuojelutiede 

Pinta- ja pohjavedet 
Virkkala toimii Rambollilla ympäristöasiantuntijana vaikutusten arvi-

ointi-, luvitus- ja tarkkailuhankkeissa. Hänellä on noin kuuden vuoden 
kokemus vesistöön liittyvistä tutkimus- ja selvitystehtävistä. Hän on 
osallistunut mm. tuulivoima-, teollisuus-, ja kaivoshankkeiden vaikutus-
ten arviointeihin. 
 

Karri Hakala 
FM, maantiede 

Liikennevaikutukset 
Hakalalla on kuuden vuoden kokemus monipuolisista maankäytön ja lii-
kenteen suunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Hakalan keskeisimpiä osaa-
misalueita ovat paikkatietoanalyysit, yleis- ja asemakaavoitus, vaiku-
tusten arviointi sekä maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteenso-
vittaminen. 

Ville Virtanen 
Ins (AMK) 

Melu ja välke 
Kokemusta laajasti melu- ja välkeasiantuntijan työtehtävistä mm. tuu-
livoima-, louhos-, teollisuus- ja kaavahankkeista noin 8 vuoden ajalta.  
 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen erillisselvitysten laatijat on esitetty seuraavassa: 

 

• Arkeologinen inventointi: Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu / Jaana Itäaho 

• Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 2021: Latvasilmu Osk / Olli Neulaniemi ja Merja Pihlaja 

• Liito-oravakartoitus 2021: Ahlman Group Oy / Lauri Tamminen, Toni Ahlman ja Santtu Ahl-

man 

• Liito-oravakartoitus – voimajohto 2021: Ahlman Group Oy / Hannu Honkonen ja Santtu 

Ahlman 

• Viitasammakkoselvitys 2021: Ahlman Group Oy / Hannu Honkonen ja Santtu Ahlman 

• Lepakkoselvitys 2021: Latvasilmu Osk / Merja Pihlaja ja Matti Sissonen 
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• Lumijälkilaskenta 2021: Ahlman Group Oy / Hannu Honkonen ja Santtu Ahlman 

• Pöllöselvitys 2021: Ahlman Group Oy / Toni Ahlman ja Santtu Ahlman 

• Kevätmuuttoselvitys 2020: Ahlman Group Oy / Hannu Honkonen ja Santtu Ahlman 

• Syysmuuttoselvitys 2020: Ahlman Group Oy / Hannu Honkonen ja Santtu Ahlman 

• Metson soidinpaikkaselvitys 2020: Ahlman Group Oy / Toni Ahlman ja Santtu Ahlman 

• Metson soidinpaikkaselvitys 2021: Ahlman Group Oy / Toni Ahlman, Hannu Honkonen, Lauri 

Tamminen ja Santtu Ahlman 

• Pesimälinnustoselvitys 2021: Ahlman Group Oy / Toni Ahlman, Hannu Honkonen, Lauri 

Tamminen ja Santtu Ahlman 

• Päiväpetolintujen kesäseuranta 2020: Ahlman Group Oy / Hannu Honkonen ja Santtu Ahl-

man – Ei julkinen, vain viranomaiskäyttöön 

• Päiväpetolintujen syysseuranta 2020: Ahlman Group Oy / Hannu Honkonen ja Santtu Ahl-

man – Ei julkinen, vain viranomaiskäyttöön 

• Päiväpetolintujen talviseuranta 2020-2021: Ahlman Group Oy / Hannu Honkonen ja Santtu 

Ahlman – Ei julkinen, vain viranomaiskäyttöön 

• Päiväpetolintujen kevät- ja kesäseuranta 2021: Ahlman Group Oy / Hannu Honkonen, Lauri 

Tamminen ja Santtu Ahlman – Ei julkinen, vain viranomaiskäyttöön 

• Lintujen törmäysmallinnus: AFRY / FT Petri Lampila – Ei julkinen, vain viranomaiskäyttöön  

• Melu- ja välkeselvitykset (15 ja 13 voimalaa): Numerola Oy / Juulianna Lähteinen ja Erkki 

Heikkola 

 

4.3 Vaikutusalueen rajaus 
 

Vaikutusalueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta, sillä osa vaikutuksista rajoit-

tuu rakennuskohteiden läheisyyteen ja osa levittäytyy laajemmalle alueelle. Tarkastelualue on mi-

nimissään hankealue sekä liityntävoimajohtoyhteys alueelliseen sähköverkon liittymään asti.  

 

Ympäristövaikutukset, kuten melu-, välke- ja kasvillisuusvaikutukset, ovat selvimmin havaittavissa 

hankealueen välittömässä läheisyydessä. Kun siirrytään alueelta kauemmas, ympäristövaikutukset 

vähenevät asteittain ja lopulta ne eivät enää ole havaittavissa olevia. Sosiaalisten vaikutusten ar-

vioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien li-

säksi myös suuremman maantieteellisen alueen. Nämä laaja-alaiset, epäsuorat vaikutukset liittyvät 

ensisijaisesti alueen työllistävään vaikutukseen. 

 

Keskeiset vaikutusten tarkastelualueet on kuvattu alla sekä esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 4-3 

ja Kuva 4-4).  

 

Vaikutukset maankäyttöön: Yhdyskuntarakennetta tarkastellaan tuuli- ja aurinkovoima-aluetta 

laajempana kokonaisuutena. Vaikutusalue on hankealue lähiympäristöineen noin 2 kilometrin sä-

teellä ja voimajohtoalue lähiympäristöineen noin 500 metrin säteellä. 

 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin: Maisemavaikutusten tarkastelualue 

on laaja. Lähimaisema-alue ulottuu useimmiten noin 2–3 kilometrin päähän. Kaukomaisema-alue 

ajatellaan olevan yli 6 kilometrin päähän ulottuva alue ja se voi ulottua aina noin 20 kilometriin 

asti. Voimajohdon osalta vaikutusalue on suppeampi. Vaikutuksia muinaisjäännöksiin tarkastellaan 

rakennuspaikkakohtaisesti tuulipuiston ja voimajohdon alueella.  

 

Luontovaikutukset (maa- ja kallioperä, pohja- ja pintavedet, kasvillisuus, maaeläimistö, ar-

vokkaat elinympäristöt, linnusto): Vaikutukset rajoittuvat ensisijaisesti rakennuspaikkoihin ja nii-

den lähiympäristöön, noin 100 metriä tuulivoimaloiden rakennuspaikoista ja noin 50 metriä ulkoisen 

sähkönsiirron voimajohdon molemmin puolin.  
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Alueen linnustoa tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa. Pesimälinnuston lisäksi tarkastellaan 

lintujen muuttoreittejä, erityisesti hankealueen läheisyyteen sijoittuvia päämuuttolinjoja sekä muu-

tonaikaisia kerääntymisalueita. Myös metsäpeuran liikehdintää alueella tarkastellaan vaikutusten 

arvioinnin näkökulmasta varsinaista hankealuetta laajemmalta alueelta.  

 

Melu- ja välkevaikutukset: Vaikutuksia tarkastellaan sillä laajuudella, millä laskelmat osoittavat 

hankkeella olevan kyseisiä vaikutuksia. Yleisesti vaikutusalue on alle 2 kilometrin säteellä tuulipuis-

tosta.  

 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset: Vaikutusalueen arvioidaan keskittyvän noin 2-3 kilometrin etäi-

syydelle hankealueesta (esimerkiksi maisema-, melu- ja välkevaikutukset). Toisaalta esimerkiksi 

työllisyys-, talous- ja liikennevaikutuksien osalta voidaan puhua selvästi laajemmasta aluetasosta, 

kuten kunnan ja maakunnan tasosta. Voimajohtoreitin suora vaikutusalue ulottuu noin 200 metrin 

etäisyydellä voimajohdosta. 

 

 
Kuva 4-3. Vaikutusalueen rajaus, hankealue. 
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Kuva 4-4. Vaikutusalueen rajaus, sähkönsiirtoreitti. 

 

4.4 Vaikutusten ajoittuminen 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisia ja toimin-

nan päättämisen aikaisia ympäristövaikutuksia omana kokonaisuutenaan, sillä ne poikkeavat ajal-

liselta kestoltaan ja osittain myös muilta piirteiltään tuulivoimapuiston käytön aikaisista vaikutuk-

sista.  

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen rakentaminen kestää arviolta 1–2 vuotta. Tuuli-

voimaloiden ja aurinkovoimaloiden sekä niihin liitettävien kaapeleiden ja huoltoteiden rakentamisen 

aikaisia vaikutuksia ovat lähinnä rakennustöihin liittyvä liikenne ja melu. Myös alueella liikkuminen 

voi rajoittua rakentamisen aikana. 

 
Tuuli- ja aurinkovoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset alkavat kunkin alueen valmistuttua ja 

jatkuvat tuuli- ja aurinkovoimalan käyttöiän ajan. Tuulivoimalan perustuksen ja tornin arvioitu käyt-

töikä on noin 30 vuotta. Voimalan koneiston arvioitu käyttöikä on 20 vuotta. Tuulivoimaloiden käyt-

töikää voidaan kuitenkin pidentää riittävällä huollolla ja osien vaihdolla. Toisena ja todennäköisenä 

vaihtoehtona on jatkaa tuulivoimatuotantoa alueella uusituilla tuulivoimaloilla. Aurinkopaneelien 

käyttöikä on noin 35-45 vuotta. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimapuiston toiminnan päättyessä vaikutuksia syntyy rakenteiden käytöstä pois-

ton yhteydessä. Syntyvät purkujätteet pyritään ohjaamaan kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Koko-

naisuudessaan lähes 80–96 % prosenttia tuulivoimalaitoksessa käytetyistä raaka-aineista pysty-

tään kierrättämään (Suomen Tuulivoimayhdistys). Myös kierrätykseen kelpaamattomien materiaa-
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lien energiasisältö pystytään nykyisin hyödyntämään polttamalla ne korkeita lämpötiloja käyttä-

vissä jätteidenpolttolaitoksessa. Perustusten päälle voidaan rakentaa uusi, perustusten ominaisuuk-

siin sopiva voimalaitos. Perustukset voidaan myös purkaa käytön päätyttyä. 

 

4.5 Laaditut selvitykset ja suunnitelmat 

 
Ympäristövaikutusten arviointia varten on laadittu seuraavat selvitykset tukemaan olemassa olevaa 

aineistoa arviointityössä: 

 

• Luontoselvitykset 

o Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys hankealueelta sekä voimajohtoalueelta 

o Viitasammakkoselvitys 

o Liito-oravakartoitus hankealueelta sekä voimajohtoalueelta 

o Lepakkoselvitys 

o Lumijälkilaskenta 

• Linnustoselvitykset 

o Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitykset 2020 ja 2021 

o Pesimälinnustoselvitys hankealueelta sekä voimajohtoalueelta 

o Salassa pidettävän lajin seuranta v. 2020-2021 

o Kevät- ja syysmuutonseuranta 

• Natura-arviointi 

• Näkymäalueanalyysi 

• Maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein 

• Arkeologinen inventointi 

• Melu- ja välkeselvitykset 

• Asukaskysely 
 

Uusia, täydentäviä selvityksiä tehdään, mikäli voimalapaikkojen, tiestön tai sähkönsiirron sijoitte-

lussa tapahtuu siirtoja alueille, joita ei ole selvitetty tai joiden osalta tunnistetaan lisäselvitystar-

peita. 

4.6 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen 

 

Keski-Suomen ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (sis. 

YVA-suunnitelman) 30.8.2021. Lausunnossa esille tulevat lisäykset ja tarkennukset tulee selostusta 

laadittaessa ottaa huomioon. Lausunnossa esille tuodut pääasiat ja niiden huomioon ottaminen ar-

viointityössä ja YVA-selostuksessa on esitetty taulukossa (Taulukko 4-4). 

 
Taulukko 4-4. Yhteysviranomaisen lausunto. 

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN 

 

OAS-YVA-suunnitelmassa puhutaan hieman har-
haanjohtavasti yhteismenettelyn viranomaisroo-
leista. 

Yhteysviranomaisen ja kunnan rooleja on tarken-
nettu selostuksen kohdassa 3.1. 

Tarkastelualueiden kuvaaminen kartalla on hyvä 
keino lisätä asian havainnollisuutta. Arviointiselos-
tuksessa tulee kiinnittää huomiota karttojen selkey-
teen ja karttamerkintöjä selventäviin tekstiosioihin 
sekä luettavuuteen ja että kartta on havainnollinen 
ja mittakaavallisesti sopiva kyseiseen tarkasteluun. 

Kiinnitetty huomiota karttojen selkeyteen. 

Käytetty lähdeaineisto tulisi olla arviointisuunnitel-
man ja -selostuksen liitteenä. 

Lähdeluettelo löytyy selostuksen lopusta ja keskei-
nen lähdeaineisto on esitetty selostuksen liitteenä. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää selvitys myös 
mahdollisten erillisselvitysten laatijoista. 

Erillisselvitysten laatijat on esitetty kohdassa 4.2. 
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Osallistuminen ja vuorovaikutteisuus 

Suunnitelma ei juurikaan anna tietoa osallisille osal-
listumismahdollisuuksista kaavoitukseen. Esitetyssä 
muodossa OAS– ja YVA suunnitelma painottuu pää-
osin YVA – menettelyn osuuteen ja siihen osallistu-
miseen. Suunnitelmassa tulee tuoda selkeämmin 
esille myös kaavoitusmenettely ja siihen liittyvää 
vuorovaikutusmenettelyä.  

Ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen antaman oh-
jeen mukaisesti kaava- ja YVA-menettelyyn liittyvät 
asiakirjat on eroteltu toisistaan. Tässä YVA-selostus-
asiakirjassa käsitellään vain YVA-menettelyyn liitty-
vät vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuudet, 
jotka osin limittyvät kaavoitusmenettelyyn, sillä 
kaava- ja YVA-menettely toteutetaan yhteismenette-
lynä erillisin asiakirjoin. 

Hankkeesta tiedottamiseen ja sen selkeyteen ja laa-
juuteen tulee kiinnittää huomiota myös jatkossa. 

Huomioidaan myös jatkossa. 

Hankkeen toteuttamisaikataulu 

Aikataulukuvassa (kuva 2-2) olisi ollut hyvä esittää 
tarkemmin menettelyn eri vaiheet sekä huomioida 
myös kahden eri menettelyn eri vaiheet ja menette-
lyiden yhdistämisen tuomat vaikutukset. Samalla se 
selkeyttäisi myös kansalaisten osalta eri vaikutus-
mahdollisuuksia ja koko prosessin etenemistä. 

Aikataulu on esitetty kohdassa 2.5. 

 

Hankkeen tausta ja tavoitteet sekä hankkeen kuvaus ja sijainti 

Alueellisella tasolla on laadittu mm. Keski-Suomen il-
masto-ohjelma, missä asetettuihin ilmastollisiin ta-
voitteisiin tulisi hankkeen merkittävyyttä myös arvi-
oida. 

Liittyminen ilmasto-ohjelmiin on käsitelty kohdassa 
2.6. 

Mikäli voimalat rakennetaan haruksilla, tulee se ot-
taa huomioon myös vaikutusten arvioinnissa. 

Tuulivoimaloita ei varusteta haruksilla, joten harus-
ten vaikutusta ei ole arvioitu. 

Rakentamisen aikainen kuljetussuunnitelma on hy-
vin karkealla tasolla ja sitä tulee tarkentaa arviointi-
selostuksessa ja ottaa huomioon vaikutusten arvi-
oinnissa. 

Kuljetussuunnitelma on esitetty kohdassa 2.3.5. 

Hankekokonaisuuden hahmottamisen kannalta tuuli-
voimalat, aurinkopaneelit ja sähkönsiirto tulee ku-
vata ja esittää myös kartoilla niin, että sekä tuulivoi-
maloiden että aurinkopaneelien sijoittuminen hanke-
alueelle voidaan hahmottaa. Lisäksi karttaesityksissä 
tulee kiinnittää huomiota siihen, että kartta on mit-
takaavallisesti sopiva. 

Kuvattu ja esitetty kartoilla hankekuvauksessa. 

Voimalasijoittelun perusteita ei myöskään avata ar-
viointisuunnitelmassa eikä sitä, mitkä voimalat ovat 
mukana vaihtoehdossa VE 1 tai vaihtoehdossa VE 2. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää vaihtoehtoiset 
voimalasijoittelut, mukaan lukien alueelle sijoittuvat 
aurinkovoimalat sekä sähkönsiirto, jotta eri vaihto-
ehtojen ja hankekokonaisuuden merkittävyyttä voi-
daan arvioida. 

Vaihtoehdot VE1 ja VE2 on esitetty kartoilla kuvissa 
Kuva 2-1 ja Kuva 2-2. 
 

Aurinkopaneelien osalta tulee esittää tarkempi suun-
nitelma kuin OAS-YVA-suunnitelmassa on esitetty. 

Aurinkopaneelien teknistä kuvausta on tarkennettu 
luvussa 2.3.3 ja niiden sijoittelu on esitetty kartoilla 
(Kuva 2-1 ja Kuva 2-2). 
 

Sähkönsiirron osalta tulee olla riittävä kuvaus, ja se 
tulee olla osana vaikutusarviointia. OAS-YVA-suunni-
telmasta puuttuu mm. periaatekuva voimajohtokäy-
tävästä sekä tieto vaadittavasta johtokäytävän le-
vennyksestä, mikäli uusi linja rakennetaan olemassa 
olevan voimalinjan viereen. Se tulee esittää arvioin-
tiselostuksessa. 

Hankkeen kuvausta täydennetty sähkönsiirron osalta 
kappaleeseen 2.3.6.  

Arviointiselostuksessa tulee esittää nyt esitettyä kul-
jetussuunnitelmaa tarkempi suunnitelma, jotta li-
sääntyvän liikennemäärän vaikutukset voidaan ottaa 
huomioon myös vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi 
ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta tulisi arvi-
ointiselostusvaiheessa olla mahdollisimman pitkälle 
mietittynä voimaloiden lopullinen sijoittelu, jotta vai-
kutusten arvioinnissa voidaan ottaa huomioon ties-
tön sijoittuminen ja tiestön rakentamiseen liittyvät 
tarpeet. 

Liikennöinti alueelle on esitetty kartoilla kuvissa 
Kuva 2-1 ja Kuva 2-2 sekä esitelty tarkemmin koh-
dassa  2.3.5. 
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Hankkeen elinkaari rakentamisesta voimala-alueen 
lopettamiseen eli rakentamisvaihe, toiminta ja siihen 
liittyvä huolto ja ylläpito sekä tuulivoimahankkeen 
käytöstä poistaminen tulee kuvata arviointiselostuk-
sessa. Arviointiselostuksessa tulee kuvata siltä osin 
kuin on tiedossa käytöstä poistettavien tuulivoima-
loiden rakennusmateriaalien loppusijoittaminen ja 
mahdollinen arvio poistettavan materiaalin mää-
rästä. Arviointiselostuksessa tulee olla vähintään 
alustava suunnitelma siitä, mikä taho vastaa ja mi-
ten käyttöikänsä päässä olevien voimaloiden poisto, 
siitä syntyvien materiaalien hyödyntäminen, synty-
vän vaarallisen jätteen loppusijoittaminen ja alueen 
maisemointi/kunnostaminen ja mahdollinen jatko-
käyttö tullaan toteuttamaan. 

Voimaloiden elinkaarta rakentamisesta toiminta-ai-
kaan ja purkamiseen on kuvattu luvuissa 2.3.7 ja 
2.3.8. 

Hanke sijoittuu hyvin lähelle maakuntien rajaa, jol-
loin hankkeen toteuttamisessa on syytä ottaa huo-
mioon myös maakunnan rajalla olevat toiminnot ja 
suunnitelmat. 

Huomioitu arvioinnissa. 

OAS-YVA-suunnitelmassa muut tuulivoimahankkeet 
on kuvattu karttaesityksessä pistemäisenä (kuva 4-
5), joka ei anna oikeaa kuvaa hankkeiden ja hanke-
alueiden sijainnista suhteessa Kauniskankaan hank-
keeseen. Arviointiselostuksessa tulee kiinnittää huo-
miota kuvien havainnollisuuteen. 

Muut tuulivoimahankkeet on kuvattu luvussa 5.4.5. 

Hankkeen vaikutukset tulee arvioida paitsi yksittäi-
sen vaikutuskohteen osalta myös yhteisvaikutukset 
muiden tuulivoimahankkeiden kanssa kattavasti ja 
sillä voimalamallilla, jota alueelle suunnitellaan tai 
voimalamallilla, joka edustaa mahdollisimman hyvin 
suunniteltua mallia. Yhteisvaikutusten arvioinnissa 
tulee ottaa huomioon myös muut mahdolliset hank-
keet, joilla voi olla mahdollisia yhteysvaikutuksia alu-
eella. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa on ar-
vioitu luvussa 21. 

Aurinkovoimala-alue on osa hanketta ja tulee ottaa 
huomioon yhteisvaikutusten arvioinnissa. Arviointi-
selostuksessa tätä on syytä täsmentää. 

Aurinkovoima-alueen vaikutukset on huomioitu kus-
sakin vaikutusosa-alueen arvioinnissa. 

Tiedot hankkeeseen tarvittavista suunnitelmista ja luvista 

Selvitysten edetessä on syytä vielä arvioida hank-
keen toteutuksessa vaadittavien suunnitelmien ja lu-
pien tai vastaavien asiakirjojen ajantasaisuus ja tar-
peellisuus hankkeessa. Lisäksi viranomaislausun-
noissa on tuotu esille useita ohjeita ja määräyksiä tai 
hankkeen kannalta oleellisia lupia ja päätöksiä, jotka 
tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. 

Luvat on käsitelty luvussa 2.4. 

Lisäksi tulee täydentää kohtaa 3.7.2 (sivu 28) siten, 
että MRL § 77 a:n mukaisen tuulivoimakaavan pe-
rusteella voidaan myöntää rakennuslupia suoraan. 

Täydennetty selostuksen kohtaan 2.4.2. 

Myös hankkeen toiminnan lopettamiseen ja alueen 
ennallistamiseen liittyvät vastuutahot ja eri viran-
omaisten luvat ja hyväksymismenettelyt tulee ku-
vata arviointiselostuksessa käytössä olevien tietojen 
pohjalta. 

Käsitelty kohdassa 2.3.8. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää alustava suunni-
telma ja arvio ylijäämämaiden määrästä ja niiden si-
joittamisesta. Lisäksi tarvittavien maa-ainesten otto-
paikoista tulisi esittää alustava suunnitelma, mikäli 
ne ovat tiedossa. 

Arvio ylijäämämaista ja maa-ainestenottopaikoista 
esitetään hankkeen edetessä. 

Kuvaus hankkeen todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja 
kehityksestä 

Karttojen luettavuuteen on kuitenkin syytä kiinnittää 
huomiota siltä osin, että ne ovat selkeitä ja mitta-
kaavaltaan riittäviä kuvaamaan kyseistä asiaa, mihin 
ne on tarkoitettukin. 

Huomioitu karttojen laadinnassa. 

Arviointiselostukseen tulee lisätä kuvaus vaikutus-
alueen nykytilan kehityksestä (YVA-asetus 3 § 1 

Nykytilan kehitys on huomioitu kussakin vaikutus-
alueen nykytilakuvauksessa. 
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mom. kohta 4). Siinä tulee huomioida myös mahdol-
lisuudet maa- ja metsätalouden ja niihin liittyvien 
elinkeinojen harjoittamiseen ja kehittämiseen alu-
eella. 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö  

Etelä-Pohjanmaa liiton osalta huomautetaan, että 
Perhon Kokkonevan tuulivoimapuistoa, jossa on vi-
reillä YVA-menettely, ei ole huomioitu kohdassa 
4.2.4 ja kuva 4-5. Hanke on syytä ottaa huomioon 
jatkossa. 

Hanke on huomioitu kohdassa 5.4.5. 

Arviointisuunnitelmassa on kuvattu nykyiset liiken-
nemäärät. Mielipiteissä on tuotu esille, että liikenne-
määrät on arvioitu virheellisesti Nurmijoentien 

osalta. Mikäli sinne tulee kohdistumaan hankkeesta 
johtuvaa raskaampaa liikennettä, tulee lähtötilanne 
tarkistaa vaikutusarvioinnin pohjaksi. 

Päivitetyn hankesuunnitelman mukaan liikennettä ei 
kohdistu Nurmijoentielle. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Kokonaisvaltainen maiseman analysointi on tarpeen, 
jotta voidaan muodostaa käsitys maisemakokonai-
suudesta ja tehdä johtopäätöksiä maiseman ja sen 
eri osa-alueiden herkkyydestä suhteessa tuulivoima-
rakentamiseen. 

Hankealueelle on tehty maisemaselvitys. Maisema-
selvityksen tulokset on huomioitu maisemavaikutus-
ten arvioinnissa luvussa 6. 

Sähkönsiirron ja aurinkovoimalan osalta maisema-
vaikutusten arviointi menetelmiä ei ole kuvattu. Säh-
könsiirron ja aurinkovoimaloiden maisemavaikutuk-
set tulee myös käsitellä riittävässä laajuudessa. 

Sähkönsiirron ja aurinkovoimaloiden maisemavaiku-
tukset on arvioitu luvussa 6. 

Nykyinen äänimaisema ja valo-olosuhteet  

Arviointisuunnitelmassa ei ole kuvattu hankealueen 
ja sen lähialueiden äänimaisemaa. 

Äänimaisema huomioitu luvussa 14.3. 

Ilma ja ilmasto  

Arvioinnin suunnittelun lähtötietojen osalta ei ole 
koottu tietoja alueen ilman laadusta tai ilmaston 
osalta. 

Huomioitu arvioinnissa luvussa 13. 

Ilmastovaikutusten arviointiin tulee olla riittävät 
taustatiedot, jotta vaikutusarviointi voidaan tehdä. 
Lähtötiedot ja laskenta- ja arviointiperusteet tulee 
esittää arviointiselostuksessa. 

Huomioitu arvioinnissa luvussa 13. 

Pinta- ja pohjavedet  

Erityisesti vesilain ja metsälain sekä muutoin luoki-
tellut arvokkaat vesiluontokohteet tulee ottaa huo-
mioon hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa, 
esimerkiksi teiden ja voimala-alueiden rakentami-
sessa ja maamassojen sijoittelussa.  

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotöi-
den perusteella alueelta ei ole raportoitu vesilain 2. 
luvun 11 § pykälän tarkoittamia kohteita. Huomioitu 
arvioinnissa luvussa 9.5. 

Luonto, kasvillisuus ja eläimistö  

Myös Peuralamminnevalta tulee laatia Natura-arvi-
ointi kahden esitetyn Natura 2000 -alueen (Saarisuo-
Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi ja Pohjoisneva) li-
säksi. 

Natura-arviointi Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hir-
vilampi, Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva ja Pohjois-
neva sekä Natura-arvioinnin tarveharkinta Peura-
lamminnevan Natura-alueesta on esitetty YVA-selos-
tuksen liitteessä (liite 11, vain viranomaiskäyttöön).  

Alueella esiintyvän uhanalaisen lajin osalta Metsähal-
litus edellyttää, että vaikutukset ja riskit lajin esiin-
tymiselle tulee selvittää huolellisesti. Arvioinnissa tu-
lee tukeutua asiantuntijoihin ja käyttää paikkatie-
toon perustuvaa elinympäristömallinnusta. Erityisen 
tärkeäksi nostetaan eri tuulivoimahankkeiden yhteis-
vaikutusten arviointi ja riskit lajin säilymisen kan-
nalta. 

Hankkeen vaikutuksia uhanalaisen lajin osalta on kä-
sitelty erillisessä vain viranomaiskäyttöön tarkoite-
tussa liitteessä (liite 26). 

Luonnonvarakeskuksen lausunnossa esitetään laa-
dittavaksi erinäisiä täydennyksiä riistapopulaatioihin 
liittyen. Lähtötietoja ja vaikutusten arviointia tulee 
täydentää lausunnossa todetun mukaisesti. 

Tietoja alueen riistapopulaatiosta on täydennetty lu-
kuun 10.2.5. Tietoa alueella liikkuvista riistalajeista 
on saatu Riistakolmiot.fi -palvelun kolmiolasken-
nasta sekä hankkeen luontoselvitysten yhteydessä 
tehdyistä havainnoista, erit. lumijälkilaskenta.   

Selvitykset alueen suurpedoista ovat pintapuolisia. 
Tiedot tulee tarkistaa ja täydentää tarvittaessa. 

Alueella ei ole tunnettuja suurpetojen reviirejä. Alu-
eelle liikkuu todennäköisesti ainakin satunnaisesti 
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suurpetoja, mutta aikaisemman turvetuotantotoi-
minnan vuoksi aluetta ei pidetä suurpetojen esiinty-
misen kannalta erityisen merkittävänä, koska lajit 
tyypillisesti karttavat ihmistoiminnan vaikutuspiirin 
toiminnassa olevia alueita. 

Liikenne 

Kappaleeseen 3.7.5 Rakentamista koskeviin lupiin on 
hyvä täydentää rakentamisvaiheessa tarvittavat eri-
koiskuljetusluvat. 

Esitetty kohdassa 2.4.10. 

Viestintäyhteydet ja tutkat  

Viestintäyhteyksien toimivuus tulee varmistaa ja 
tuulivoimalahankkeesta on hyvä olla yhteydessä 
kaikkiin tiedossa oleviin radiojärjestelmien omistajiin 
lähialueilla. 

Hankkeesta vastaava on ollut yhteydessä lähialueen 
radiojärjestelmien omistajiin. 

Turvallisuus ja onnettomuusriskit  

Hyvänä tapana yhteysviranomainen pitää riskienhal-
lintasuunnitelman laatimista hankkeelle. 

Riskienhallintasuunnitelmaa ei ole laadittu YVA-me-
nettelyn aikana. 

Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot  

Yhteysviranomainen pitää perusteltuna, että hank-
keen toteuttamisvaihtoehtona olisi vielä kolmas 
vaihtoehto (VE 3). Perusteluina yhteysviranomainen 
toteaa hankkeen sijoittumisen lähelle asutusta ja 
luonnonsuojelullisesti arvokasta Natura-aluetta. 

OAS-YVA-suunnitelmassa esitettyjä hankevaihtoeh-
toja on kehitetty suunnittelun edetessä siten, että 
tarvetta kolmannelle VE3-vaihtoehdolle ei nähty tar-
vetta. 

Nyt esitettyjen vaihtoehtojen välinen ero on melko 

pieni eikä esitetyistä vaihtoehdoista käy esille mm. 
voimaloiden tarkempi sijoittelu vaihtoehtojen välillä. 

Vaihtoehdot karttakuvineen on esitetty hankeku-

vauksessa (Kuva 2-1 ja Kuva 2-2). 

 

Tulee esittää kartalla tarkasteltavat vaihtoehdot (VE 
1, VE 2 ja mahdollisesti VE 3) siten, että voidaan to-
deta voimaloiden sijoittuminen hankealueelle kysei-
sen vaihtoehdon mukaisesti. 

Vaihtoehdot on kuvattu kartoilla kuvissa (Kuva 2-1 
ja Kuva 2-2). 

Aurinkovoimalan osalta kuvaukset ovat puutteelliset, 
eikä sitä ole tuotu juurikaan arviointisuunnitelmassa 
esille. 

Aurinkovoimaloiden kuvausta on tarkennettu koh-
dassa 2.3.3. 

Aurinkovoimala ja siihen liittyvät toiminnot ja raken-
teet yhdessä tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron 
kanssa tulee ottaa huomioon myös yhteisvaikutusten 
arvioinnissa. 

Aurinkovoima-alueen vaikutukset on arvioitu kunkin 
vaikutusosa-alueen yhteydessä. 

Tuulivoimaloiden, aurinkovoimalan ja sähkönsiirron 
sekä niihin liittyvän tiestön karttakuvat tulee esittää 
yhtenäisenä, jotta hankkeesta ja sen laajuudesta vä-
littyy riittävä kuva. 

Karttakuvat esitetty johdannossa ja hankekuvauk-
sessa. 

Vaikutuskohteet, vaikutusalueen rajaus ja merkittävyyden arviointi 

Monitavoitearvioinnin menetelmä tulee avata arvi-
ointiselostuksessa ja menetelmän tulokset tulee kir-
joittaa yleistajuisesti sekä kuvata selkeästi käytetyn 
aineiston lähtötiedot ja epävarmuudet. 

Arviointimenetelmä on kuvattu luvussa 4. Lisäksi 
kunkin arvioitavan osa-alueen yhteydessä on esi-
tetty tarkempi menetelmä ja lähtöaineisto sekä kap-
paleen lopussa epävarmuustekijät. 

Mahdolliset esimerkiksi suunnittelutarveratkaisulla 
luvitetut hankkeet on syytä tarkistaa kunnista ja tar-
vittaessa ottaa vaikutustarkastelussa huomioon. 

Huomioitu selostuksessa. 

Vaikutuskohteittaiset tarkastelualueen rajaukset tu-
lee esittää arviointiselostuksessa. 

Vaikutusalueen rajaus on kuvattu kohdassa 4.3. 

Vaikutusarvioinnin yhteydessä inventoidut kohteet 
tulisi merkitä myös karttaesityksenä arviointiselos-
tukseen, jotta arvioinnin kattavuus voidaan todeta. 
Maastossa selvitettyjen alueiden sijainti sekä tehty-
jen maastoselvitysten ajankohdat tulee dokumen-
toida riittävällä tarkkuudella siten, että jatkosuunnit-
telussa mahdollisesti tapahtuvissa voimalapaikkojen 
tai tielinjausten siirroissa voidaan arvioida, aiheut-
taako muutokset mahdollisesti tarvetta uusille maas-
toselvityksille tai vaikutusarvioinneille. 

Karttaesityksiä lisätty ja esitetty tarkemmin liitera-
porteissa. 

Vaikutusarvioinnissa tulee tarkastella hankkeen vai-
kutuksia myös aineelliseen omaisuuteen, kuten 

Vaikutukset aineelliseen omaisuuteen on arvioitu lu-
vussa 5.6.3. 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

61/272 

mahdollisuudet olemassa olevan omaisuuden käyt-
tämiseen ja esimerkiksi metsätalouden ja erätalou-
den harjoittamiseen tuulivoimalahankkeen toteutu-
essa. 

YVA-lain 2 §:n mukaisesti hankkeen vaikutuksia tu-
lee arvioida myös siitä näkökulmasta, miten hanke 
vaikuttaa eri tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutus- 
suhteisiin. 

Huomioitu arvioinnissa. 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida myös hankkeen 
toteuttamiskelpoisuus ja sen perustelut. 

Arvioitu luvussa 22. 

Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 

Arviointimenetelmä tulee avata arviointiselostuk-
sessa. 

Esitetty luvussa 5.2. 

Tarkastelualueen laajuus tulee näkyä vaikutusten ra-
portoinnissa. 

Esitetty luvussa 4.3. 

Vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös 
muu hankealueella tapahtuva toiminta sekä jo nyt 
tiedossa olevat ja tulevat maankäyttöön liittyvät toi-
minnot. Tarvittaessa arviointia tulee täydentää myös 
maastoselvityksillä. 

Huomioitu luvussa 5.3. 

Arviointiselostuksessa tulee huomioida, että hanke ei 
ole maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue ja 
sen merkitystä tulee arvioida hankkeen toteuttamis-
kelpoisuuden kannalta. 

Huomioitu luvussa 5.6.2. 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin 

OAS-YVA-suunnitelmassa (luku 5.2. laadittavat sel-
vitykset) ei ole mainittu maisemaselvitystä laaditta-
vana selvityksenä. Hankkeesta järjestetyissä neu-
votteluissa ja työpalaverissa on tuotu esiin, että mai-
semaselvitys tulee laatia omana erillisselvitykse-
nään. 

Selvityksen tulokset on käsitelty maisemavaikutus-
ten arvioinnin yhteydessä luvussa 6. 

OAS-YVA-suunnitelmassa sekoittuvat osittain maise-
maselvityksen (alueen olosuhteiden perusselvitys, 
maiseman nykytila) ja maisemavaikutusten arviointi 
(tuulivoimahankkeen maisemavaikutukset, tuulivoi-
maloiden ja maiseman suhde) sisällöt ja menetel-
mät. 

Osuuksia tarkennettu maisemaosuudessa luvussa 6. 

On myös huomattava, että analyysien tulee kattaa 
koko selvitys(vaikutus)alue ja analyysit tulee tehdä 
koko selvitysalueella samalla metodilla, vaikutuksia 
ei tule arvioida pelkästään esimerkiksi suhteessa ar-
vokkaisiin maisema-alueisiin. 

Menetelmä on kuvattu luvussa 6.3. 

Hankkeessa voivat korostua myös luonnonmaise-
maan (mm. suojellut suoalueet) kohdistuvat maise-
mavaikutukset. 

Luonnonmaisema on huomioitu vaikutusten arvioin-
nissa. 

Tuulivoimaoppaissa (YM 2006 ja 2016) esitetty vyö-
hykkeisyys ei välttämättä sellaisenaan päde, vaan 
vaikutusalueita ja vyöhykkeisyyttä (lähi, ulompi, 
kaukovaikutusalue) tulee määritellä hankkeen lähtö-
kohdista uudelleen. 

Vaikutusaluetta on tarkasteltu tämän hankkeen läh-
tökohdista. 

Havainnekuvien ja näkyvyysanalyysin ohella olisi 
syytä käyttää visualisointimenetelmiä myös video-
sovitteita ja virtuaalimalleja. Myös yhteisvaikutusten 
havainnollistamisessa tulisi soveltaa uudenlaista me-
todiikkaa perinteisen rinnalla. 

Tässä hankkeessa ei ole toteutettu videosovitteita. 

Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolelle jäävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen osalta tulee 
tunnistaa muutosten vaikutukset kulttuurimaise-
maan ja sen ominaispiirteisiin ja tämä tulee huomi-

oida vaikutusten arvioinnissa. 

Huomioitu luvussa 6. 

Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon  

Keski-Suomen osalle on laadittu oma ilmasto-oh-
jelma ja sen tavoitteet on myös perusteltua ottaa 
huomioon hankkeen vaikutusten arvioinnissa. 

Huomioitu luvussa 13. 
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Ilmastovaikutusten arviointitapaa ei arviointisuunni-
telmassa ole avattu tarkemmin. Hankkeen vaikutuk-
set ilmastoon arvioidaan arviointiselostuksessa si-
ten, että hankkeen ilmastovaikutusten merkittävyys 
voidaan tältä osin arvioida. Arvioinnin menetelmät ja 
tulosten tulkinnat ja niihin liittyvät epävarmuudet tu-
lee avata arviointiselostuksessa. 

Esitetty luvussa 13. 

Ilmastovaikutuksia on perusteltua arvioida hankkeen 
koko elinkaaren ajalta.  

Esitetty luvussa 13. 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös puuston 
mahdollinen poistamistarve hankkeen vaikutuk-
sesta. 

Esitetty luvussa 13. 

Esimerkiksi tuulivoimaloiden, aurinkovoimala-alueen 
sekä hankealueelle rakennettavan infrastruktuurin 
rakennustöistä aiheutuvat samoin kuin rakentami-
seen tarvittavien luonnonvarojen ja materiaalien il-
mastopäästöt tulisi huomioida vähintään yleisellä ta-
solla.  

Huomioitu arvioissa yleisellä tasolla perustuen aiem-
piin selvityksiin ja laskelmiin tuulivoimaloiden ympä-
ristövaikutusten arvioinnista.  

Tulisi arvioida vähintään suuntaa antavasti, milloin 
tuuli- ja aurinkovoimaloiden tuottama päästötön 
energia on kompensoinut rakentamisvaiheen aikana 
syntyneet ilmastopäästöt. 

Esitetty luvussa 13. 

Liitto pitää tärkeänä, että hankkeen vaikutukset 
myös hiilinieluihin on otettu huomioon arviointisuun-
nitelmassa. Hiilinielunäkökulma on huomioitava koko 
hankkeen osalta kattaen myös tarvittavan sähkön-
siirtoyhteyden. 

Esitetty luvussa 13. 

Suomen Metsäkeskus huomioi hyvänä sen, että 
hankkeen vaikutuksia arvioitaessa tullaan huomioi-
maan metsätalouden maapinta-alan vähenemisen 
aiheuttamat vaikutukset hiilensidontaan. 

Esitetty luvussa 13. 

Vaikutukset luontoon, linnustoon ja Natura 2000 -kohteisiin 

Arvioinnin yhteydessä tulee ottaa huomioon alueella 
elävän uhanalaisen lajin potentiaalisia elinalueita ja 
lajin reviirinkäyttöä mallintaneen hankkeen tulokset. 

Uhanalaiseen lajiin kohdistuvia vaikutuksia on käsi-
telty erillisessä vain viranomaiskäyttöön tarkoite-
tussa liitteessä (liite 26). Lausunnossa mainittu sel-
vitys on huomioitu arvioinnin lähtöaineistona.  

Alueen tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset tu-
lisi selvittää paitsi erityisesti suuriin petolintuihin 
myös metsäpeuran talvilaidun-, vasomis- ja vaellus-
alueisiin. 

Käsitellään Natura-arvioinnin sekä uhanalaisen lajin 
vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Mahdollisuuksien mukaan tulee ottaa käyttöön myös 
valmisteilla oleva metsäpeuran elinympäristömallin-
nus. 

Ei ollut käytettävissä arvioinnin toteuttamisajankoh-
dan aikana. 

Myös Peuralamminneva sisällytettävä Natura-arvi-
oinnin piiriin. 

Peuralamminnevan Natura-alue on huomioitu erilli-
sessä Natura-arvioinnissa toteuttamalla kohteella 
Natura-arvioinnin tarveharkinta.  

Vaikutukset ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja elinkeinoihin 

Arviointi on tehtävä riittävällä asiantuntijuudella ja 
käytettävät lähtötiedot ja analysoinnin tulokset on 
esitettävä arviointiselostuksessa, jotta niiden perus-
teella voidaan tarkastella arvioinnin luotettavuutta. 

Esitetty luvussa 19.2. 

Arvioinnissa on otettava huomioon myös hankkeen 
johdosta mahdollisesti tulevat virkistyskäyttörajoit-
teet alueelle. 

Arvioitu luvussa 19.5. 

Arviointiselostuksessa tulee kuvata käytetyt mene-
telmät, jotta tulosten luotettavuutta voidaan arvi-
oida. 

Esitetty luvussa 19.2 

Melu- ja varjostusvaikutus  

Vaikutusten arviointi laaditaan sillä voimalakorkeu-
della (napakorkeus ja roottorin halkaisija huomioon 
ottaen) kuin alueelle on tarkoitus rakentaa. 

Huomioitu mallinnuksessa ja vaikutusten arvioin-
nissa. 

Mallinnus tulee tehdä mahdollisimman realistisilla tä-
män hetken voimalamalleihin perustuvilla tai ennus-
tettavilla lähtömelutasoilla ja siihen lisättävällä var-
muusarvolisäyksellä. 

Huomioitu mallinnuksessa. 
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Lähtökohtaisesti melumallinnustarkastelun tulee pe-
rustua tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkas-
teluun. 

Huomioitu mallinnuksessa. 

Edellytetään, että melun mallintaminen ja mallin tu-
losten raportointi tehdään voimassa olevan ympäris-
töministeriön ohjeen mukaisesti (2/2014). 

Huomioitu mallinnuksessa ja vaikutusten arvioin-
nissa. 

Varjostusmallinnuksessa tulisi huomioida myös tuu-
livoimaloiden lähialueen asuin- ja loma-asutuksen 
maankäytön, lähinnä puuston, muuttuminen tuuli-
voimaloiden käytössä olon elinkaaren aikana. 

Huomioitu vaikutusten arvioinnissa. 

Arviointiselostuksessa ei ole tarkemmin kerrottu 
käytettävää välkeraja-arvoa. 

Välkeraja-arvot on esitetty luvussa 15.2. 

Vaikutukset liikenteeseen  

Hankealueelle suuntautuvaa erikoiskuljetusreitti tu-
lee esittää YVA-selostuksessa. 

Erikoiskuljetusreitti on esitetty luvussa 2.3.5. 

Vaikutukset viestintäyhteyksiin  

Viestintäyhteyksien toimivuus tulee varmistaa ja 
mahdolliset riskit tältä osin tulee tunnistaa ja ottaa 
huomioon hankkeen suunnittelussa. 

Viestintäyhteyksiin kohdistuvien vaikutusten selvit-
tämiseksi alueella tullaan toteuttamaan signaalien 
nykytilamittaukset ennen tuulivoimapuiston raken-
tamista ja mahdollisten vaikutusten vertailumittauk-
set puiston rakentamisen jälkeen. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida 
hankkeen vaikutukset kokonaisuutena, mikä tarkoit-
taa myös sähkölinjojen ja aurinkovoimaloiden huo-
mioon ottamista yhteisvaikutusten arvioinnissa. 

Aurinkovoimaloiden ja sähkönsiirron vaikutukset on 
arvioitu kunkin vaikutusosa-alueen yhteydessä. 

Arvioinnin epävarmuustekijät  

YVA-selostuksessa tulee kuvata, miten epävarmuus-
tekijät on huomioitu vaikutustenarviointia laaditta-
essa. YVA-selostuksessa tulee esittää vaikutustyy-
peittäin epävarmuustekijät, jotka voivat vaikuttaa 
lopulliseen vaikutusten arviointiin. 

Epävarmuustekijät on esitetty vaikutusosa-alueittain 
kunkin arviointiosuuden lopussa. 

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja niiden lieventämiskeinot 

Arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, 
joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poiste-
taan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristö- 
vaikutuksia. 

Haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämis-
keinot on esitetty kunkin vaikutusarvioinnin yhtey-
dessä. 

Vaikutusten seuranta 

Arviointiselostuksessa tulee olla yleistasoa tarkempi 
esitys seurannan kohteista ja menetelmistä. Tarkkai-
luohjelman tulee kohdentua erityisesti hankkeen 
merkittäviin ympäristövaikutuksiin, jotka on todettu 
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Ehdotus seurantaohjelmaksi on esitetty luvussa 23. 
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5. MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE  

5.1 Vaikutuksen muodostuminen 

 

Laaja-alainen tuulivoimapuisto muodostaa maankäytöllisen kokonaisuuden, jolla sijainnista riip-

puen voi olla yhdyskuntarakenteellista merkitystä, mikäli se vaikuttaa muiden toimintojen sijoittu-

miseen ja aluevarausten osoittamiseen kaavoituksessa. Vaikutukset voivat kohdentua sekä nykyi-

seen maankäyttöön ja kaavojen aluevarauksiin, että tuleviin maankäytön kehittämismahdollisuuk-

siin.  

 

Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuu suoria maankäyttövaikutuksia, joista voi aiheutua ra-

joituksia alueen käyttämiseen muuhun yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävään rakentami-

seen. Toiminnan aikaiset melu- ja välkevaikutukset rajoittavat asumisen ja muiden niille herkkien 

toimintojen sijoittamista tuulivoimaloiden läheisyyteen, millä voi olla hajarakentamista rajoittava 

vaikutus. 

 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreitin 

ympäristössä. Tuulivoima- ja aurinkopuiston rakennuspaikkojen kohdalla alue muuttuu turvetuo-

tanto- ja metsätalousalueesta energiantuotannon alueeksi. Muualla tuulivoima- ja aurinkopuiston 

alueella maankäyttö jatkuu entisellään. Alueelle rakennettava huoltotie- ja maakaapeliverkosto voi-

vat rajoittaa maa- ja metsätalouden harjoittamista menetetyn maan muodossa. Toisaalta alueelle 

rakennettavat hyväkuntoiset huoltotiet ovat avuksi maa- ja metsätalouden kuljetuksissa, ja niitä 

voidaan käyttää ympäri vuoden muuhunkin liikkumiseen.  

 

Aurinkopaneelialueiden välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät paneelialueen lähiympäris-

tössä siten, että avoimena pidettävä alue on vähintään kaksi kertaa varjostavan esteen korkeus 

itä-, etelä- ja länsisuunnassa, mikä tarkoittaa hakkuukypsän metsän osalta noin 80 metriä. Aurin-

kopaneelialueiden ympärille rakennetaan myös huoltotiet. Aurinkopaneelialueiden ja tuulivoimaloi-

den välille tarvitaan suojaetäisyys mm. jäänheittoriskin vuoksi. 

 

Välillisiä vaikutuksia tuulivoimapuistoalueella ja sen lähiympäristössä voi aiheutua muun muassa 

toiminnan aikaisesta melusta ja välkkeestä, jotka rajoittavat asumisen ja muiden ympäristöhäiriöille 

herkkien toimintojen sijoittumista tuulivoimaloiden läheisyyteen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa 

selvitetään, vaikuttaako tuulivoimapuistohanke hankealueen ja sen lähiympäristön nykyiseen ja tu-

levaan maankäyttöön. Maankäyttöön kohdistuvissa vaikutuksissa huomioidaan erityisesti hanke-

alueella ja sen läheisyydessä sijaitseville asuin- ja lomakiinteistöille kohdistuvat vaikutukset. Alu-

eellisen tarkastelutason lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön vaiku-

tuksia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. 

5.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 

Arviointia varten on selvitetty suunnittelualuetta ja sen lähiympäristöä koskevat tiedot nykyisestä 

maankäytöstä sekä voimassa ja vireillä olevat kaavat ja aluetta koskevat maankäytön suunnitel-

mat. Arvioinnissa on käsitelty ja tutkittu hankkeen suhdetta alueen olemassa olevaan tilaan sekä 

suunniteltuun tilanteeseen. Lisäksi hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on 

arvioitu. Lisäksi arvioinnissa on käytetty ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtyjä selvi-

tyksiä (muun muassa melu- ja välkevaikutukset, maisema-analyysit). Myös yleisötilaisuuksissa ja 

lausunnoissa saatu palaute huomioitiin. 
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Maakunnallisten ja seudullisten vaikutusten arvioinnissa näkökulmana on se, kuinka hanke ja 

maankäytön ratkaisut sopivat suunniteltuun maankäyttöön ja tavoiteltuun yhdyskuntarakentee-

seen. Paikallisella tasolla arvioinnin keskeisin huomio kiinnittyy hankkeen vaikutuksiin asuin- ja 

loma-asuntoalueisiin.  Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan sen suh-

teen, kuinka paljon vaihtoehdot muuttavat nykyistä maankäyttöä, vaikuttavat tulevaan maankäyt-

töön tai kuinka paljon hanke aiheuttaa haittaa tai hyötyä kunkin maankäyttömuodon mukaiselle toi-

minnolle. 

 

Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön arvioidaan asiantuntija-arviona. Maankäytön 

tilanne ja tavoitteet selvitettiin kuntien sekä maakuntaliiton tietojen perusteella. Keskeisenä lähtötie-

tona toimivat maakuntakaavat, yleis- ja asemakaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat. Tietoja 

saatiin myös OAS-YVA -ohjelmasta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä sekä vuorovaikutuksesta 

seurantaryhmän ja yleisötilaisuuksissa asukkaiden kanssa. Lähtötietoina käytettiin karttoja, ortoilma-

kuvia, virtuaalimalliin perustuvia havainnekuvia, rakennemalleja, rakennusrekisteriä sekä maastotie-

tokantaa. 

5.3 Alueen nykytila ja kehitys 

5.3.1 Nykyinen maankäyttö ja asutus 

Hankealue sijaitsee Keski-Suomen luoteisosassa Kyyjärven kunnassa. Länsiosastaan hankealue si-

jaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Soinin ja Alajärven kuntarajoista. Kyyjärven keskusta sijoittuu 

hankealueen rajasta noin 3,5 kilometrin päähän koilliseen ja Alajärven Möksyn kylä noin 4 kilomet-

rin päähän länteen. Hankealue sijaitsee Soinin taajama-alueesta noin 14 kilometrin päässä, Alajär-

ven taajamasta noin 23 kilometrin päässä, Vimpelin taajamasta noin 30 kilometrin päässä, Perhon 

Möttösen taajamasta noin 17 kilometrin ja Karstulan taajamasta noin 20 kilometrin päässä. 

 

Hankealue sijoittuu Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2018 päivittämän kaupunki-maaseutu-

luokituksen mukaisesti harvaan asutulle maaseudulle ja yhdyskuntarakenteellisesti hankealue si-

jaitsee taajamarakenteen ulkopuolella. Hankealueelle sijoittuu kaksi maaseutuasutuksen aluetta ja 

alueen läheisyydessä sijaitsee Nurmijoki-Kujalan pienkyläalue (Kuva 5-1). 
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Kuva 5-1. YKR aineiston mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2019. Taajamalla (punaiset alueet) tarkoitetaan 

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

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

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

kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus kilometrin säteellä. 

 

Hankealueella sijaitsee yksi asuinrakennukseksi luokiteltu rakennus (Kuva 5-2). Asuinrakennuksen 

käyttötarkoitus tullaan tarkentamaan ennen hankkeen toteuttamista. Hankealueen ympäristössä 

alle kahden kilometrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta sijaitsee 56 asuinrakennusta ja 8 

lomarakennusta (Taulukko 5-1). Suurin osa rakennuksista sijoittuu hankealueen koillis- ja länsi-

puolelle sekä itäpuolelle. Tiheämmin ja runsaammin asuinrakennuksia sijaitsee Kyyjärven keskus-

taajamassa noin 4–5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 
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Kuva 5-2. Kauniskankaan tuulivoimahankkeen lähialueen asuin- ja lomarakennukset. Hankealueen rakennustiedot 

on tarkistettu Kyyjärven kunnasta. Muutoin rakennustiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan 

(1/2021). 

 

Taulukko 5-1. Asukasmäärä sekä asuin- ja lomarakennusten lukumäärä eri etäisyyksillä lähimmistä suunnitelluista 

tuulivoimaloista (Lähde: Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 2022, Kyyjärven kunta 2021 ja asukasmäärät 

Tilastokeskus 2019). 

Etäisyys  

Asukkaita Asuinrakennus Lomarakennus 

VE1 VE2 VE1 
VE2 

 
VE1 VE2 

1 km 1–10 1–10 1*) 1*) 3 3 

1,5 km 63 63 32 32 8 8 

2 km 86 86 56 56 8 8 

5 km 169 169 124 124 50 20 

10 km 1 253 1 253 698 698 209 209 

*) Käyttötarkoituksen muutos 
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Suuri osa hankealueen länsipuolesta sijoittuu käytöstä poistuneelle tai poistumassa olevalle turve-

tuotantoalueelle. Lisäksi suuriosa hankealueesta on metsätalouskäytössä olevaa aluetta. 

 

Lähimmät koulut sijaitsevat Kyyjärven keskustassa noin 4 kilometrin päässä hankealueesta sekä 

Alajärven Uusikylässä noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lähimmät palveluiden keskit-

tymät sijoittuvat Kyyjärven keskustaajamaan. 

 

Hankealueen läpi kulkee Fingridin 110 kV voimajohdon johtokäytävä sekä johtoaukea-aluetta myö-

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

eelle tai sen välittömään läheisyyteen (Kuva 5-3). 

 

 

Kuva 5-3. Kauniskankaan tuulivoimahankkeen ja sen lähiympäristön nykyinen maankäyttö. Asutus Maanmittaus-

laitoksen maastotietokannan 2021 mukaisesti. Moottorikelkkareitti voimassa olevasta maakuntakaavasta. 
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5.3.2 Maa-alueiden omistus 

Suurin osa hankealueen kiinteistöistä on yksityisten omistamia. Hankealueella ja sen lähiympäris-

tössä on myös Metsähallituksen kiinteistöjä. Hankekehittäjä jatkaa maanvuokraussopimusten sol-

mimista alueen maanomistajien kanssa. 

5.4 Suunniteltu maankäyttö 

5.4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteista 14.12.2017. Päätöksellä korvattiin valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 

tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteet tulivat voimaan 

1.4.2018. 

 

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

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

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

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

omaisten toiminnassa. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energianhuolto 

 

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka, 

jonka vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiutuvan energiantuotannon merkittävään 

lisäämiseen sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mukaan 

tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

5.4.2 Keski-Suomen strategia 2025-2050 

Keski-Suomen strategia 2025-2050 

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

töselostuksen 3.12.2021. Strategia sisältää: 

1. Maakuntasuunnitelma eli tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä vuoteen 

2050. 

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

sille 2022-2025. 

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

politiikan rahoituksen käyttöä. 

 

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

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

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

vähenemisestä johtuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset haittavaikutukset ovat mahdol-

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

livoimaan, aurinkovoimaan, maaperän lämpöön ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen.” 
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5.4.3 Maakuntakaavat 

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

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

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

taan ja hankealue sijoittuu noin kahden kilometrin etäisyydelle Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavo-

jen vaikutusalueesta.  

 

Keski-Suomen maakuntakaava 

 

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

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

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

käsi kaavan hyväksymispäätöstä koskevan valituslupahakemuksen 28.1.2020. Kaava sai lainvoi-

man 28.1.2020. 

 

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

suunnitelmaan. Kaavassa painottuvat maakunnan strategiset tavoitteet. Maakuntakaavan sisällössä 

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

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

Suomen maakuntakaavan tarkoituksena on liittää alueiden käyttö ja maakuntakaavoitus kiinteäksi 

osaksi maakunnan aluekehittämisen strategista kokonaisuutta. Kaavan ja maakuntaohjelman ta-

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

osalta. 

 

Kauniskankaan hankealue sijaitsee Keski-Suomen maakuntakaavassa (Kuva 5-4) Kyyjärven kes-

kustatoimintojen alakeskuksen (ca) sekä kuntakeskuksen länsipuolella ja maisema/matkailutieksi 

osoitetun valtatien 16 eteläpuolella. Kaavassa suunnittelualueen eteläpuolta rajaa Saarisuo-Val-

leussuo-Löytösuo-Hirvilampi -luonnonsuojelualue (SL), josta osa on osoitettu Natura 2000-alu-

eeksi. Lisäksi hankealueen läpi on osoitettu kaakko-luodesuuntaisesti moottorikelkkailureitti ja voi-

malinja. Koko suunnittelualue on maakuntakaavassa lisäksi osoitettu biotalouteen tukeutuvana alu-

een. 
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Kuva 5-4. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu punaisella. 

 

Taulukko 5-2. Hankkeessa huomioitavat voimassa olevan Keski-Suomen maakuntakaavan merkinnät ja määräyk-

set. 

 

Biotalouteen tukeutuva alue 

Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja mui-

den maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja 

yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä. 

 

Valtatie/kantatie (vt/kt) 
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Valtateinä osoitetaan valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä vä-

littäviä maanteitä. Kantateinä osoitetaan valtateitä täydentäviä, maakuntia palvelevia 

maanteitä, jotka yhdistävät kaupunkitasoisia keskuksia tärkeimpiin liikennesuuntiin.  

 

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

 

Suunnittelumääräys: Valta- ja kantateitä tulee kehittää käyttäjälähtöiseen palvelutasoajat-

teluun perustuen siten, että varmistetaan etenkin pitkämatkaisen liikenteen sujuvuus ja 

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

kolle asetut vaatimukset. 

 

Teillä tulee varautua kevytväyläjärjestelyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen kohdalla 

sekä linjausmuutoksiin, eritasoliittymiin, rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyihin sekä lisä-

kaistoihin/ohituskaistoihin, jotka täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

 

Maisema-/matkailutie 

Merkinnällä osoitetaan maisemallisesti arvokas tie.  

 

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

 

Moottorikelkkailureitti  

Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena. 

 

 

Ulkoilureitti 

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

tejä ohjeellisina. 

 

Voimalinja (z) 

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat sekä suunnitelmiltaan riittävän valmiit (voimajoh-

tohankkeelle tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely tai sähkö-

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

 

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

  

Luonnonsuojelualue 

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu 

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

 

Suojelumääräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa 

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

rustetaan. Naturaan tai suojeluohjelmiin kuulumattomat alueet on eritelty alueluettelossa 

ja niiden toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen. 

 

Natura 2000 -alue 

Merkinnällä osoitetaan Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue. 

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset: 

Biotalous 

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

Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan. 

Turvetuotanto 

Alla mainituilla valuma-alueilla turvetuotanto on voimakkaasti vaiheistettava ja vesiensuojelumenetelmien 

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

että se ei vaikuta vesien tilaan heikentävästi. Valuma-alueet ovat 14.5 Jämsän reitti Kankarisveteen saakka; 
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14.6 Saarijärven reitti; 14.7 Rautalammin reitti; 14.9 Mäntyharjun reitti; 35.4 Ähtärin ja Pihlajaveden reitti; 

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

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

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

Uusiutuva energia 

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

selvitettävä geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuudet 

Kulttuuriympäristö 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset ja maakunnalli-

sesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen 

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

kunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maakuntakaavan alueluette-

lossa. 

Luonnonvarat 

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

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

takaavan alueluettelossa. 

 

Vireillä oleva Keski-Suomen maakuntakaava 2040 

 

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

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

Suomen liiton rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakunta-

kaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mu-

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

tisuunnitelma (I-OAS) asetettiin nähtäville. 

 

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

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

tarpeet ja tavoitteet sekä hyvinvoinnin aluerakenteen tavoitteet.  

 

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

tetaan esiin, että Keski-Suomessa voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoimaa koskevat 

merkinnät ovat vuodelta 2012 ja tästä syystä vanhentuneet tuulivoimatoimialan nopeaan muutok-

seen perustuen. Voimassa olevassa strategiapainotteisessa maakuntakaavassa on osoitettu kaksi 

aluetta tuulivoimatuotantoon. Ikuisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa myös mainitaan, 

että tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja tuotantotehojen kasvaessa Keski-Suomesta muodostuu 

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

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

tantoon parhaiten soveltuvien alueiden osoittaminen. 

 

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

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

painopistealueiden tunnistaminen Keski-Suomessa selvitys (Jyväskylän Yliopisto 2021)  

 

Kauniskankaan tuulivoimahanke sijoittuu Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 tausta-aineistoksi 

laaditun Keski-Suomen tuulivoimapotentiaali 17.12.2021 -kartalla osittain tuulivoimapotentiaalia 

omaavalle alueelle (Kuva 5-5). Muita laajoja tuulivoimapotentiaalia omaavia alueita selvityksessä 

on osoitettu Kyyjärven hankealueen pohjoispuolella kulkevan Vaasantien pohjoispuolelle sekä han-

kealueen itäpuolelle Ratiperän ja Korpiperän alueille. Selvityksessä on myös esitetty hankealueen 
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läpi kulkeva olemassa oleva johtoverkko sekä hankealueen eteläpuolelle sijoittuva laajempi hiljai-

nen alue. 

 

 

 
Kuva 5-5. Karttaote Keski-Suomen liiton vuoden 2021 tuulivoimapotentiaaliselvityksestä sekä Kauniskankaan tuu-

livoimahankkeesta. 

 

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

5.5.2022 väliseksi ajaksi. Kauniskankaan tuulivoimaosayleiskaavan alueesta osa on osoitettu tuu-

livoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi (tu). 

 

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

voimatuotantoon soveltuva alue. Merkintään ei sisälly MRL 33 §:n mukaista ehdollista rakentamis-

rajoitusta. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutuk-

seen, liikenneväyliin, maisemaan, kulttuuriperintöön, virkistykseen, elinkeinoihin ja puolustusvoi-

mien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tut-

kajärjestelmistä ja radioyhteyksistä johtuvat rajoitteet. 
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Lisäksi on otettava huomioon tuulivoimatuotannon yhteisvaikutukset. Sähköverkkoon liittymisessä 

on pyrittävä hyödyntämään yhteisiä johtokäytäviä. 

 

Kohdekohtaiset tarkentavat määräykset: Alueiden Hanhineva, Hautakangas, Kauniskangas, Kettu-

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

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

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

alueiden perusteena olevia luonnonarvoja. 

 

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

manperintökohteeseen.”  

 

 
Kuva 5-6 Karttaote Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 kaavaluonnoksesta, jossa tuulivoimatuotantoon sovel-

tuvat alueet on merkitty mustalla pistekatkoviivarajauksella (tv). Kauniskankaan tuulivoimahankkeen alue on 

merkitty punaisella viivalla. 
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Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavat 

 

Hankealue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Etelä-Pohjanmaan maakuntarajasta. Lisäksi hankkeen 

sähkönsiirron reittivaihtoehdot ulottuvat Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle. Etelä-Pohjan-

maalla on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, Etelä-Pohjanmaan vaihemaakun-

takaava I, Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava II ja Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 

III. 

 

Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2003 ja 

vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005 ja kokonaismaakuntakaavan muutoksen osalta 

5.12.2006. Kokonaismaakuntakaava kokoaa yhteen alueidenkäytön ja aluerakenteen kehittämisen 

pääperiaatteet ohjeeksi yksityiskohtaisemmalle suunnittelu- ja kehittämistyölle. Se on voimassa 

muiden kuin I ja II vaihemaakuntakaavassa käsiteltyjen sisältöjen osalta.  

 

Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavassa suunnitellulle voimajohtoreitille tai hankealueen lä-

heisyyteen sijoittuvat turvetuotantovyöhyke (tt-2 ja tt-3), yhdysvesijohdon tarve (vj), voimajohto 

(z), kalliokiviaineksen ottoalue (EO) sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 

tärkeä alue (ma, Pesolan taloryhmä). 

 

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

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

vassa I suunnitellulle voimajohtoreitille tai hankealueen läheisyyteen sijoittuvat tuulivoimaloiden 

alue (tv 11) ja voimajohto (z). 

 

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

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

muutos tuli voimaan 21.4.2020. Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa II suunnitellulle voi-

majohtoreitille tai hankealueen läheisyyteen sijoittuu valta- tai kantatie (valtatie 16). 

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi III vaihemaakuntakaavan 3.12.2018. Vaihemaa-

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

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

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

energialaitoksia, puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita. III vaihemaakuntakaavassa suunni-

tellulle voimajohtoreitille sekä hankealueen läheisyyteen sijoittuu turvetuotantoalue sekä turvetuo-

tantoon soveltuva alue.  

 

Ote Etelä-Pohjanmaan lainvoimaisista maakuntakaavoista on esitetty alla (Kuva 5-7, Taulukko 5-3). 
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Kuva 5-7. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmästä. Kuvaan on lisätty Kauniskankaan hankealue pu-

naisella rajauksella ja alustava voimajohtolinjaus mustalla palloviivalla. 

 

Taulukko 5-3. Hankkeessa huomioitavat Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen merkinnät ja määräykset. 

 

 

Tuulivoimaloiden alue (Vaihemaakuntakaava I, alue nro. 11) 

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

mukainen rakentamisrajoitus ei ole voimassa tuulivoimaloiden alueilla. 

 

Suunnittelumääräys: Lisäksi kaavamerkintää koskevat (annetut) yleiset suun-

nittelumääräykset.  

 

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

tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomioita alueella 

pesivään, aluetta säännöllisesti käyttävään ja alueen yli muuttavaan linnustoon, 

kulttuuri- ja luonnonmaisemaan sekä pohjaveteen kohdistuviin vaikutuksiin. 

 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

78/272 

 

Turvetuotantoalue (Vaihemaakuntakaava III) 

 

 

 

Turvetuotantoon soveltuva alue (Vaihemaakuntakaava III) 

 

Suunnittelumääräys I, joka koskee koko maakuntaa: 

Turvetuotantoon soveltuvan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon turvetuotannon vaikutukset asutukseen. Alueen käyttöönoton 

suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesiensuojelumenetelmien te-

hokkuuteen ja valuma-alueella yhtäaikaisesti tuotannossa olevien alueiden mää-

rään siten, että turvetuotanto osaltaan ottaa huomioon vesienhoidon toimenpi-

deohjelmissa asetetut tavoitteet ja edistää niiden toteutumista. Suunnittelussa 

on huomioitava tuotantoalueiden yhteisvaikutukset vesistöihin ja 

valuma-alueen kokonaiskuormitus, sekä tarvittaessa vaiheistettava tuotantoa 

huomioiden alapuolisten vesistöjen tila. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suun-

nittelussa tulee selvittää happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja suunnitel-

tava tuotanto siten, ettei se aiheuta merkittävää hapanta huuhtoumaa. 

 

 

 

Valtatie tai kantatie (Vaihemaakuntakaava II ja vaihemaakuntakaavan II muu-

tos) 

 

Merkinnän tarkempi kuvaus ja suunnitteluperiaate: Merkinnällä osoitetaan kattavan verkon 

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

välistä pitkämatkaista liikennettä ja kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat 

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

asetettu korkeammat laatu- ja palvelutasotavoitteet. 

 

Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon pää-

tieverkon liikennemäärät, liikenteen sujuvuus ja kasvu sekä liikenneturvallisuus. Merkittä-

västi parannettavia risteysjärjestelyjä ja muita parannustoimenpiteitä on mahdollista to-

teuttaa edellä mainittujen näkökohtien perusteella. Suunnittelussa on huomioitava arvok-

kaat maisema-alueet, ympäristö ja melunsuojaus.  

 

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

 

 

Yhdysvesijohdon tarve (Kokonaismaakuntakaava 2005) 

 

 

Voimajohto (Kokonaismaakuntakaava 2005, vaihemaakuntakaava I) 

 

Merkinnällä osoitetaan Etelä-Pohjanmaan voimassaolevan maakuntakaavan 

(23.5.2005) osoittamat voimajohdot ja voimajohtojen uusilla johtovarauksilla 

osoitetut, sittemmin toteutuneet voimalinjat.  

 

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

 

 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (Kokonais-

maakuntakaava 2005) 

 

Suunnittelumääräys: 
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Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmis-

tetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyy-

dettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. 

 

 

Kalliokiviaineisen ottamisalue (Kokonaismaakuntakaava 2005) 

 

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat suunnittelumääräykset: 

Kokonaismaakuntakaava 2005: 

Yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytön suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia tehtäessä 

on varauduttava selvittämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeatasoisia valtakunnallisia 

liikenneyhteyksiä, jossa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden pa-

rantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen on otettava huomioon. 

 

Vireillä oleva Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 

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

tamisen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa on tarve kokonaisuuden tarkastelulle eli 

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

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

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

nassa 

 

Maakuntakaavan luonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2022 aikana ja kaavaehdotus vuonna 

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

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

vat. 

5.4.4 Yleis- ja asemakaavat  

 

Yleiskaavat 

 

Hankealueen pohjoispuolella sijaitsevat: 

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

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

malan rakentamiselle.  

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

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

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

tuulivoimalan rakentamiselle. 

• Perho: Perhon keskustan yleiskaava (Hyväksytty 4.10.2005) noin 18 km päässä. 

• Perho: Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaava (Hyväksytty 15.12.2014) noin 18 km päässä. 

Yleiskaava mahdollistaa 9 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Alueen kaikki tuulivoimalat on 

rakennettu ja ne ovat tuotannossa.  

 

Hankealueen itäpuolella sijaitsevat: 

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

Yleiskaava mahdollistaa 9 tuulivoimalan rakentamisen. Alueelle on myönnetty luvat 8 tuulivoi-

malan rakentamiselle.  

• Kyyjärvi: Kyyjärven rantaosayleiskaava (Hyväksytty 23.6.2003) noin 11,5 km päässä.  

• Kyyjärvi: Kyyjärven rantaosayleiskaavan muutos (Hyväksytty 27.4.2009) noin 14 km päässä. 
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Hankealueen eteläpuolella sijaitsevat: 

• Karstula: Vihisuon tuulivoimayleiskaava (Hyväksytty 4.4.2016) noin 7,5 km päässä. Yleiskaava 

mahdollistaa 9 voimalan rakentamisen alueelle. Alueella on vireillä kaavan mukainen Korkea-

kankaan tuulivoimahanke, jonka 9 tuulivoimalalle on myönnetty luvat ja niiden rakentaminen 

on käynnistynyt. 

• Karstula: Itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava. Osayleiskaava koostuu neljästä 

osa-alueesta (länsi-, kaakkois-, pohjois- ja itäosa). Osayleiskaava on tullut voimaan kaakkois-

, pohjois- ja itäosan osalta 15.4.2021. Kauniskankaan tuulivoimahankkeen läheisin läntinen 

osa-alue ei ole vielä lainvoimainen. Läntinen osa-alue sijaitsee lähimmillään noin 6 kilometrin 

päässä Kauniskankaan tuulivoimapuiston hankealueesta. 

 

Hankealueen länsipuolella sijaitsevat: 

• Alajärvi: Möksyn tuulivoima-alueen osayleiskaava (Hyväksytty 26.1.2015) noin 2 km päässä. 

Yleiskaava mahdollistaa 15 voimalan rakentamisen alueelle. Möksyn ja Louhukankaan tuuli-

voima-alueet muodostavat yhteisen tuulivoimahankkeen, jonka yhteydessä on myönnetty luvat 

yhteensä 39 tuulivoimalan rakentamiselle.   

• Alajärvi: Louhukankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava (Hyväksytty 26.1.2015) noin 8 km 

päässä. Yleiskaava mahdollistaa 27 voimalan rakentamisen alueelle. Louhukankaan ja Möksyn 

tuulivoima-alueet muodostavat yhteisen tuulivoimahankkeen, jonka yhteydessä on myönnetty 

luvat yhteensä 39 tuulivoimalan rakentamiselle.  

• Soini: Korkeamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava (Hyväksytty 18.12.2017) noin 5 km 

päässä. Yleiskaava mahdollistaa 19 voimalan rakentamisen alueelle. Tuulivoimaloita ei ole vielä 

luvitettu. 

• Soini: Rantayleiskaava noin 5,5 km päässä. 

• Soini: Kirkonseudun osayleiskaava noin 13 km päässä. 

 

Asema- ja ranta-asemakaavat 

 

Hankealueella ei ole voimassa asemakaavaa. Lähimmät asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Kyy-

järven kunnan keskustaajamassa noin 5 kilometrin etäisyydellä. Kyyjärven keskustaajaman ase-

makaavoissa maankäyttö on osoitettu monipuolisille keskustatoiminnoille. Pohjoisen Keski-Suomen 

karttapalvelun mukaan tammikuussa 2021 Kyyjärven kunnan alueella sijaitsi kaksi voimassa olevaa 

ranta-asemakaavaa, joista suunnittelualuetta läheisempi sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä 

Kyyjärven rannalla Mäntyniemessä.  

 

Hankealuetta lähimpänä olevat yleiskaavoitetut ja asemakaavoitetut alueet on esitetty seuraavassa 

kuvassa (Kuva 5-8). Yleiskaava-alueet on päivitetty 1.12.2020 ja asemakaavoitetut alueet 

31.12.2019. Kartassa ei ole esitetty voimassa olevia ranta-asemakaavoja, joista läheisimmät sijait-

sevat Karstulan kunnan alueella noin 8 kilometriä hankealueen eteläpuolella.  
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Kuva 5-8. Yleis- ja asemakaavojen kaavoitustilanne Kauniskankaan tuulivoimahankkeen läheisyydessä. Lähde: 

Suomen ympäristökeskus. 

 

Vireillä olevat yleis- ja asemakaavat 

 

Kyyjärven kunnalla on parhaillaan vireillä Pienvesistöjen rantaosayleiskaava, joka saatettiin vireille 

Kyyjärven kunnanhallituksen päätöksellä 31.3.2008 (Kuva 5-9). Osa pienvesistöjen rantaosayleis-

kaavan suunnittelualueesta sijoittuu Kauniskankaan tuulivoimahankkeen hankehanke alueelle sekä 

sen välittömään läheisyyteen. Kyyjärven kunnan kaavoituskatsauksen 2019–2020 mukaan vähäi-

sen rakentamispaineen takia kaavahanketta ei ole viety eteenpäin, mutta alustava kaavaluonnos 

on kunnan rakennusvalvonnan käytettävissä poikkeamishakemusten yhteydessä. Alustavassa kaa-

valuonnoksessa Kauniskankaan tuulivoimahankkeen hankealueelle sijoittuu vesialuetta (W), tur-

peenottoaluetta (EO), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä rantarakentamiseen tarkoitettua aluetta 

(RA), jolle on osoitettu yhteensä 5 rakennuspaikkaa. 
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Kuva 5-9. Kyyjärven kunnassa valmisteilla oleva Pienvesistöjen rantaosayleiskaavaote ja hankealueen raja.  

 

Kyyjärven kunnanhallitus on päättänyt käynnistää oikeusvaikutteisen tuulivoimayleiskaavan laati-

misen Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimapuiston hankealueelle 21.12.2020 § 3. Osayleiskaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin vireille 17.5.2021 ja sitä koskevat mielipiteet ja 

lausunnot pyydettiin jättämään 1.8.2021 mennessä. Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneu-

vottelu käytiin 1.6.2021. 

 

Karstulan kunnalla on vireillä ja osittain voimassa Karstulan itäisten ja läntisten vesistöjen ranta-

osayleiskaava, joka rajautuu paikoittain Kyyjärven ja Karstulan kuntarajaan. Osayleiskaava koostuu 

neljästä osa-alueesta (länsi-, kaakkois-, pohjois- ja itäosa). Kauniskankaan tuulivoimahankkeen 

hankealueen läheisimmät osayleiskaavan alueet sijaitsevat noin 6 kilometrin päässä osayleiskaavan 

läntisellä osa-alueella. Osayleiskaava on tullut voimaan kaakkois-, pohjois- ja itäosan osalta 

15.4.2021 ja läntisellä osa-alueella osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen.   
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Karstulan kunnan pohjoisosassa on vireillä Hanhinevan tuulivoimapuiston osayleiskaava. Hanhine-

vaan suunniteltu tuulivoima-alue sijaitsee sekä Karstulan että Kyyjärven kunnissa, kuntarajan tun-

tumassa. Alustavan hankealueen koko on yhteensä noin 2700 hehtaaria, josta Karstulan kunnan 

osuus on noin 1000 hehtaaria. Kokonaisuudessaan Hanhinevan tuulivoimapuistohankkeen tavoit-

teena on alustavasti rakentaa alueelle 31 tuulivoimala, joista Karstulan kuntaan olisi mahdollista 

sijoittaa noin 12 tuulivoimalaa. Voimaloiden tarkempi lukumäärä, koko ja sijainti tarkentuvat hank-

keen suunnittelun edetessä. Karstulan kunnan puoleinen alue sijaitsee Kauniskankaan tuulivoima-

hankkeen hankealueesta lähimmillään noin 6 kilometrin päässä hankealueen länsipuolella. Hanhi-

nevan tuulivoimahanketta ei ole toistaiseksi käynnistetty Kyyjärven kunnan puolella.  

 

5.4.5 Lähialueen muut tuulivoimahankkeet 

Kyyjärven Kauniskankaan hankealueen läheisyyteen sijoittuu useita eri vaiheissa olevia tuulivoima-

puistohankkeita. Hankkeiden koko vaihtelee muutamista suunnittelutarveratkaisuilla toteutetuista 

suurempiin 20–72 voimalan hankkeisiin. Osa hankkeista on suunnitteluvaiheessa, osa rakentuu 

parhaillaan ja osa on toiminnassa. Tuulivoimahankkeet on esitetty alla olevissa kuvassa (Kuva 5-10) 

ja taulukossa (Taulukko 5-4). 
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Kuva 5-10. Muut tuulivoimahankkeet noin 30 km etäisyydellä Kauniskankaan hankealueesta. 
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Taulukko 5-4. Tuulivoimahankkeet Kauniskankaan hankealueen läheisyydessä. 

Hanke Toimija 

Voima-

loiden 

määrä 

Tila 

Etäisyys 

hanke-

alueesta 

(km) 

Ilman-

suunta 

Alajärvi, Möksy Ilmatar 15 Täysin luvitettu 7,0 Länsi 

Karstula, Hanhineva Energiequelle 11 Kaavoitus aloitettu 7,5 Kaakko 

Soini, Korkeamaa SABA Wind Oy Ab 20 
Kaava tai suunnittelu-

tarveratkaisu valmis 
8,5 Lounas 

Kyyjärvi, Peuralinna Suomen Hyötytuuli Oy 7 Täysin luvitettu 9,8 Pohjoinen 

Kyyjärvi, Kämppäkangas Myrsky energia Oy 9 Hanke käynnistetty 10,5 Pohjoinen 

Karstula, Korkeakangas 

(Vihisuo) 
OX2 9 Rakenteilla 12,8 Kaakko 

Alajärvi, Louhukangas Ilmatar 27 Täysin luvitettu 14,5 Länsi 

Perho, Alajoki Suomen Hyötytuuli Oy 7 Täysin luvitettu 16,6 Pohjoinen 

Soini, Isokangas Suomen Hyötytuuli Oy 3 
Kaava tai suunnittelu-

tarveratkaisu valmis 
18,0 Lounas 

Soini, Loukkusaari Suomen Hyötytuuli Oy 3 
Kaava tai suunnittelu-

tarveratkaisu valmis 
20,0 Lounas 

Perho, Limakko 
Taaleri Pääomarahastot 

Oy 
9 Tuotannossa 22,5 Pohjoinen 

Kyyjärvi, Hallakangas Winda Power Oy 8 Täysin luvitettu 23,0 Itä 

Perho, Kokkoneva Suomen Hyötytuuli Oy 38–45 YVA-prosessi käynnissä 23,8 Pohjoinen 

Soini / Ähtäri, Kimpilam-

minkangas 
Energiequelle 29 YVA-prosessi käynnissä 29,4 Etelä 

Karstula, Mustalammin-

mäki 
Greenwatt Oy 8 

Poikkeamiskäsittely ja 

kaavamuutosprosessi 

kesken. Tarkoituksena 

vähentää 2 

tuulivoimalapaikkaa 

31,0 Kaakko 

Karstula, Koiramäki Greenwatt Oy 8 

Poikkeamiskäsittely ja 

kaavamuutosprosessi 

kesken. Tarkoituksena 

vähentää 2 

tuulivoimalapaikkaa 

31,0 Kaakko 

Soini, Konttisuo Energiequelle 7 Täysin luvitettu 31,6 Etelä 

Soini, Isokangas Suomen Hyötytuuli Oy 3 
Kaava tai suunnittelu-

tarveratkaisu valmis 
36,7 Etelä 

Veteli, Löytöneva Vetelin Tuulivoima Oy 8 
Kaava tai suunnittelu-

tarveratkaisu valmis 
40,4 Luode 

Lappajärvi, Iso Saapas-

neva 
ABO Wind Oy 10 Kaavoitus aloitettu 45,3 Luode 

Saarijärvi, Soidinmäki ja 

laajennus 

Tuulivoimapuisto Soi-

dinmäki Oy 
7 Täysin luvitettu 46,5 Kaakko 

Halsua, Halsuan tuulivoi-

mapuisto 
OX2 54 YVA valmis 46,8 Pohjoinen 

Saarijärvi, Haapalam-

minkangas 
Winda Power Oy 5 Täysin luvitettu 47,5 Kaakko 

Lestijärvi, Lestijärvi YIT Rakennus Oy 72 
Kaava tai suunnittelu-

tarveratkaisu valmis 
52,8 Koillinen 
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5.5 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

 

Kohteen herkkyys maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin määräytyy 

alueen ja sitä ympäröivien alueiden maankäytöstä ja maankäytön suunnittelutilanteesta. Herkkiä 

muutoksille ovat alueet, joilla tai joiden lähiympäristössä sijaitsee arvokkaita luontokohteita ja mai-

sema-alueita, asumista tai muuta sellaista maankäyttöä, joka saattaa muutoksesta häiriintyä. 

 

Taulukko 5-5. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Alue, jolla ei sijaitse häiriintyviä toimintoja tai niitä on vain vähän, esim. alue on teollisuus- 

tai metsätalouskäytössä. Alueella on vain vähän asutusta, virkistyskäyttöä, arvokkaita 
luontokohteita tai muita häiriöille herkkiä toimintoja. Hankealueen kaavoitus on suunni-
tellun hankkeen mukaista. Vaikutusaluetta ei ole kaavoitettu herkkään maankäyttöön ku-
ten asumiseen, virkistyskäyttöön tai suojeluun ja vaikutusalueen kaavoitus ei rajoita suun-
nitellun hankkeen toimintaa. 
 

 
      

Kohtalainen 

 

Ennestään rakennetut alueet, joiden asukasmäärä on vähäinen; ennestään rakentamat-
tomat alueet, joilla on jonkin verran melu tai muita häiriöitä; alueet, joilla virkistysalueita 
on runsaasti ja/tai virkistysreitit helposti korvattavissa toisilla. Hanke- tai vaikutusalueella 
on alueellisesti tai paikallisesti merkittäviä maisema-, kulttuuri- tai luontokohteita. 
Hankealuetta ei ole kaavoitettu tai kaavoitus ei ole suunnitellun hankkeen mukaista. 

 
      

Suuri 

 

Alue, jolla sijaitsee häiriintyviä toimintoja suhteessa uusiin toimintoihin, kuten runsaasti 
asutusta ja/tai paljon käytettyjä virkistys- tai matkailukohteita. Hanke- tai vaikutusalu-

eella on alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä maisema-, kulttuuri- tai luontokoh-
teita. Hanke- tai vaikutusalue on kaavoitettu vaikutuksille herkkään maankäyttöön, kuten 
asumiseen, virkistyskäyttöön tai suojeluun.        

Erittäin suuri 

 

Alue, jolla sijaitsee häiriintyviä toimintoja suhteessa uusiin toimintoihin, kuten erittäin run-
saasti tai tiheästi asutusta (asuinkerrostaloalueita) ja/tai runsaasti käytettyjä ja merkittä-
viä virkistys- tai matkailukohteita. Hanke- tai vaikutusalueella on valtakunnallisesti mer-
kittäviä maisema-, kulttuuri- tai luontokohteita kuten kansallispuistoja ja suojelualueita. 
Hanke- tai vaikutusalue on kaavoitettu vaikutuksille herkkään maankäyttöön asumiseen, 
virkistyskäyttöön tai suojeluun.  

 

 

Vaikutusalueen herkkyys maankäytön ja yhdyskuntarakenteen kannalta on arvioitu kohtalaiseksi 

ja sähkönsiirtoreitin vaikutusalueella vähäiseksi. 

 

Kohtalainen 

 

Alueella sijaitsevan asuinrakennuksen käyttötarkoitus tullaan tarkentamaan ennen hank-
keen toteuttamista. Lähimmät muut vakituiset asuinrakennukset 32 kpl sijaitsevat 1-1,5 
km:n etäisyydellä alueen länsi-, pohjois- ja itäpuolella ja loma-asuinrakennukset 8 kpl 1- 
1,5 km:n etäisyydellä tuulivoimaloiden rakennuspaikoista. Asukkaita alle kahden kilometrin 
etäisyydellä on 86 (Tilastokeskus 2019) Lähimmät kyläalueet ovat Vehkaperä-Kujala han-
kealueen länsipuolella ja Nurmijoki hankealueen itäpuolella. Kyyjärven keskusta sijoittuu 
hankealueen rajasta noin 3,5 kilometrin päähän koilliseen ja Alajärven Möksyn kylä noin 4 
kilometrin päähän länteen. Hankealue sijaitsee Soinin taajama-alueesta noin 14 kilometrin 
päässä. 
 
Alue on maa- ja metsätalouskäytössä sekä käytöstä poistuvaa turvetuotantoaluetta. Alu-
eella on seudullinen moottorikelkkailureitti ja sähkönsiirron kantaverkon linja. Koko alue on 
maakuntakaavassa osoitettu biotalouteen tukeutuvaksi alueeksi. 
 
Alueella sijaitsee muinaisjäännöksiä ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita vii-
tasammakon ja liito-oravan elinympäristöjä. Hankealue rajautuu Saarisuo-Valleussuo-Löy-
tösuo-Hirvilampi luonnonsuojelualueeseen, josta osa on osoitettu Natura 2000-alueeksi. 

 

Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten suuruutta on tässä vaikutus-

arviossa arvioitu vertaamalla muutosta verrattuna nykytilanteeseen sekä arvioimalla muutoksen 

vaikutusta eri maankäyttömuotojen toteuttamismahdollisuuksiin ja niiden säilymisen mahdollisuuk-

siin. 
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Taulukko 5-6. Muutoksen suuruuden kriteerit. 

Erittäin suuri   
+ + + +  

Hanke vaikuttaa erittäin myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma toiminto-
jen luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä ja vaikutus pysyvää. Hanke tukeu-
tuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa maankäytölle asetetut tavoitteet.  
Muutos mahdollistaa ympäristöön suunniteltujen alueiden ja kaavojen toteuttamisen. Vaiku-
tus ulottuu usean maakunnan alueelle tai jopa kansainvälisesti rajat ylittäen.  

Suuri                 
+ + +  

Hanke vaikuttaa merkittävän myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma toi-
mintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä ja vaikutus pysyvää. Hanke 
tukeutuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa maankäytölle asetetut tavoitteet.  
Muutos mahdollistaa ympäristöön suunniteltujen alueiden ja kaavojen toteuttamisen. Vaiku-
tus on maakunnallinen.  

Keskisuuri       
+ +  

Hanke vaikuttaa myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma toimintojen 
luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä ja vaikutus pitkäkestoista. Hanke tu-
keutuu pääosin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa pääosin maankäytölle ase-
tettuja tavoitteita. Muutos mahdollistaa ympäristön suunnitelmien ja kaavojen toteuttami-
sen. Vaikutus on kunnallinen tai seudullinen.  

Pieni  
+  

Hanke vaikuttaa vähäisessä määrin myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen 
tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä, mutta vaikutus 
väliaikaista. Hanke tukeutuu jossain määrin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa 
vähäisessä määrin maankäytölle asetettuja tavoitteita.  
Suunnitelma tukee voimassa olevissa kaavoissa osoitetun maankäyttöratkaisun toteutta-
mista tai ei ole kaavojen kanssa ristiriidassa. Muutos mahdollistaa lähiympäristön suunnitel-
mien ja kaavojen toteuttamisen. Vaikutus on paikallinen (lähiympäristö) tai kunnallinen.  

Ei muutosta  Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön ei muodostu.  

Pieni          
-  

Hanke vaikuttaa vähäisessä määrin haitallisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma 
toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja lyhytkestoista. Vaikutus 
on paikallinen. Muutos estää vähäisessä määrin alueelle tai sen ympäristöön suunniteltujen 
toimintojen toteuttamisen. Toiminta on linjassa tai poikkeaa jonkin verran lainvoimaisista 
ja/tai vireillä olevista kaavoista. Muutos aiheuttaa pieniä kaavamuutoksia.  
Vaikutus on paikallinen (lähiympäristö) tai kunnallinen.  

Keskisuuri       
- -  

Hanke vaikuttaa haitallisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma toimintojen luonne 
on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja melko pitkäkestoista. Vaikutus on kunnalli-
nen. Muutos estää osin alueelle tai sen ympäristöön suunniteltujen toimintojen toteuttami-
sen.  Muutos aiheuttaa yleiskaavan tai yleiskaavamuutoksen laatimista. Vaikutus on kunnal-
linen tai seudullinen.  

Suuri                   
- - -  

Hanke vaikuttaa merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. Muutoksen tuoma toimintojen 
luonne on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja pysyvää. Vaikutus on maakunnallinen. 
Muutos estää alueelle tai sen ympäristöön aikaisemmin suunniteltujen toimintojen toteutta-
misen.  Muutos edellyttää kaavan laatimista tai muuttamista maakuntakaavatasolla. Vaiku-
tus on maakunnallinen.  

Erittäin suuri  
- - - -   

Hanke vaikuttaa erittäin haitallisesti yhdyskuntarakenteeseen. Muutos estää alueelle tai sen 
ympäristöön aikaisemmin suunniteltujen toimintojen toteuttamisen. Vaikutus ulottuu usean 
maakunnan alueelle tai jopa kansainvälisesti rajat ylittäen. Muutos edellyttää kaavan laati-
mista tai muuttamista yleiskaava- ja maakuntakaavatasolla. Muutoksen tuoma toimintojen 
luonne on kielteistä ja pysyvää. Vaikutus ulottuu usean maakunnan alueelle tai jopa kan-
sainvälisesti rajat ylittäen.  

 

5.6 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

 

Suunnittelualue ei sijoitu taajama-alueille tai niiden välittömän läheisyyteen. Hankealueen ympä-

ristössä on maaseutuasutusta ja läheisyydessä sijaitsee Nurmijoki-Kujalan pienkyläalue. Hanke ei 

estä yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tavoitetta eikä mahdollisia laajenemissuuntia. Alueelle ei 

kohdistu yhdyskuntarakenteen laajentamispaineita. Alue ei ole yhdyskuntarakenteen laajenemisen 

kannalta merkittävä suunta. 
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Hankkeen toteuttaminen ei estä asuin-, virkistys- tai palvelualueiden toteutumista alueella voi-

massa olevien maankäytön suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen liikenteen järjestäminen ei edel-

lytä muutoksia alueen päätieverkkoon. Hankealueen sisällä käytetään ensisijaisesti olemassa olevia 

yksityistie- ja metsäautoteitä, jotka kunnostetaan ja hoidetaan hankkeen elinkaaren ajan hank-

keesta vastaavan puolesta. Hankevastaava vastaa myös mahdollisten uusien tieyhteyksien raken-

tamisesta. Tuulivoimalat, aurinkovoimalat, huoltotiet ja maakaapelit sekä sähköjohdon voimajoh-

toalueet vaativat aluevarauksia ja laajentavat teknisen huollon verkostoja. 

VE0 

Hankevaihtoehdossa VE0 ei esitetä uusia toimintoja käytöstä poistuvalle turvetuotantoalueelle tai 

metsätalousvaltaiselle alueelle, vaan alue muuttuu ajansaatossa enemmän metsätalousvaltaiseksi. 

Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta alue muuttuu nykyistä enemmän maaseutumaiseksi alueeksi. 

Vaihtoehto ei aiheuta yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutoksia tai estä tavoiteltua kehitystä.  

 

Vaihtoehdon VE0 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat suuruudeltaan merkityksettömiä, 

koska alueen herkkyys on kohtalainen, ovat vaikutukset merkittävyydeltään merkityksettömiä. 

VE1 

Hankevaihtoehdon VE1 toiminnot sijoittuvat pääosin käytöstä poistuvalle turvetuotantoalueelle 

sekä metsätalousvaltaiselle alueelle, keskeisten yhdyskunta- ja taajamarakenteiden ulkopuolelle. 

Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta hankevaihtoehto muodostaa yhden tuuli- ja aurinkovoiman 

tuotantoaluekokonaisuuden maaseutumaiselle alueelle. Hankevaihtoehdon tuuli- ja aurinkovoima-

alueet sijoittuvat hankealueen pohjois- ja keskiosassa itä-länsi-suuntaisesti yhdyskuntarakennetta 

palvelevien merkittävien liikenneväylän ja sähkölinjan läheisyyteen. Hankealueen pohjoispuolella 

kulkee itä-länsisuuntaisesti valtatie 16. Lisäksi hankealueen poikki sijoittuu itä-länsisuuntaisesti 

Fingridin 110 kV voimajohtolinja, jonka laajennettavalle johtoaukealle on suunnitteilla myös hank-

keeseen liittyvä voimajohtolinjaus. Hankevaihtoehdossa on huomioitu riittävät suojaetäisyydet tuu-

livoimaloista Fingridin 110 kV voimajohtolinjaan sekä kantatien linjaukseen. 

 

Hankealueeseen ei kohdistu merkittävää rakentamispainetta. Alue ei ole yhdyskuntarakenteen laa-

jenemisen kannalta merkittävä suunta. Vaihtoehto ei aiheuta suuria alue- tai yhdyskuntarakentee-

seen kohdistuvia muutoksia, eikä estä tavoiteltua kehitystä. Tuulivoima- ja aurinkovoimahanke ei 

toteutuessaan vaikuta merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. 

 

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen kokonaisuutena ovat suuruudeltaan pieniä 

kielteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on 

vähäinen kielteinen. 

VE2 

Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen eivät poikkea hankevaihtoehdon VE1 

vaikutuksista. 

 

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen kokonaisuutena ovat suuruudeltaan pieniä 

kielteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on 

vähäinen kielteinen. 
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5.6.2 Vaikutukset kaavoitukseen 

Maakuntakaava 

Vireillä olevan Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava osayleiskaavan suunnit-

telualueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten maakuntakaava ohjaa pää-

osin tuulivoimahankkeen laatimista. Hankealueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, 

joka on saanut lainvoiman 28.1.2020. Lisäksi noin kahden kilometrin päässä hankealueen länsipuo-

lella sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunta, jossa on voimassa kaikkiaan neljä maakuntakaavaa.  

 

Hankealueella tai sen lähiympäristössä ei lähtökohtaisesti ole maakuntakaavassa osoitettu maan-

käyttöä tai tavoitteita, jotka estäisivät alueen tuulivoima – ja aurinkopaneelialueiden rakentamisen, 

kun huomioidaan riittävät suojaetäisyydet. Keskeisiä huomioitavia seikkoja ovat asutuksen, luon-

nonsuojelualueen ja Natura 2000 -alueen läheisyys, päiväpetolintukysymys ja maisemavaikutukset.  

 

Sähkönsiirron vaikutukset Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen suunniteltuun 

maankäyttöön ja tavoitteisiin on arvioitu sähkönsiirtoreitin maankäyttöön kohdistuvia vaikutuksia 

käsittelevässä luvussa 5.6.5. 

VE0 

Hankevaihtoehdossa VE0 ei esitetä uusia toimintoja biotalouteen tukeutuvalle alueelle. Alue muut-

tuu käytöstä poistuvan turvetuotantoalueen osalta enemmän metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Vaih-

toehto ei edellytä muutosta maakuntakaavaan. Hankevaihtoehto mahdollistaa alueen kehittämisen 

biotalouteen tukeutuvana alueena. Hankevaihtoehto VE0 ei edellytä huomioimista voimassa olevan 

maakuntakaavan tavoitteista poiketen. Vaihtoehto ei toteuta vireillä olevan maakuntakaavan tavoi-

tetta tuulivoima-alueen sijoittamisesta pääosalle hankealuetta. 

VE1 

Hankevaihtoehto VE1 ei sijoitu voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoima-alu-

eelle, vaan biotalouteen tukeutuvalle alueelle, jonka suunnittelussa on varmistettava maa- ja met-

sätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hy-

vien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä. Hankevaih-

toehto eroaa voimassa olevan maakuntakaavan tuulivoima-alueiden ratkaisusta hankekooltaan ja 

sijainniltaan, eikä voimassa oleva maakuntakaava mahdollista 15 tuulivoimalan hankkeen toteut-

tamista Kauniskankaalle. Hankkeen toteuttaminen VE1 laajuudessa edellyttää tuulivoima-alueen 

merkintää ja määräystä maakuntakaavassa. Voimassa oleva maakuntakaava ei mahdollista tuuli-

voima-alueen toteuttamista hankevaihdon laajuudessa, vaan hankevaihtoehto tukeutuu vireillä ole-

van maakuntakaavan luonnoksen tuulivoima-alueeseen.  Aurinkovoima-alueen rakentaminen ei 

edellytä erillistä merkintää ja määräystä maakuntakaavassa. Maakuntakaavaan merkittyihin 110 

voimajohtolinjaan ja valtatiehen tuulivoimaloista on jätetty riittävät suojaetäisyydet. 

 

Hankevaihtoehto ei estä maakuntakaavan tavoitteiden mukaisen muun maankäytön toteutumista. 

Hanke vähentää maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalla alueella metsätalousaluetta, mutta 

mahdollistaa turvetuotannosta poistuvan alueen uusiokäytön uusiutuvan energiantuotannossa. 

Hanke ei kuitenkaan muutoin estä biotalouden harjoittamista hankealueella. Hankevaihtoehto ei 

vähennä peltoaluetta. Metsätalousvaltaisen alueen vähenemä on arvioitu kohdassa 5.6.3.  

 

Keski-Suomen liitossa on vireillä Keski-Suomen maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos on 

ollut nähtävillä 7.3. – 5.5.2022 välisenä aikana. Hankevaihtoehto VE1 sijoittuu osittain maakunta-

kaavan luonnoksessa osoitetulle tuulivoimatuotantoon soveltuvalle alueelle (tv). Luonnoksessa tuu-

livoimatuotantoon soveltuvalle alueelle sijoittuu 9 tuulivoimalaa hankealueen pohjoisosassa ja 6 

tuulivoimalaa sen ulkopuolelle eteläpuolella. Ulkopuolella sijaitsevat voimalat sijaitsevat alle kahden 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

90/272 

kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloille soveltuvasta (tv) alueesta ja tukeutuvat siihen (Kuva 5-6). 

Tuulivoimaloiden sijoittumista maakuntakaavaluonnoksesta poikkeavalla tavalla voidaan perustella 

turvetuotannosta poistuvien alueiden hyödyntämisellä uusiutuvan energian tuotantoon aurinko-

voima-alueiden kanssa. 

 

Kauniskankaan tuulivoima-aluetta tarkentava määräys, jonka mukaan suunnittelussa on huolehdit-

tava siitä, että suunnitelma tai hanke yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien 

kanssa tarkasteltuna ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Na-

tura 2000 -verkoston alueiden perusteena olevia luonnonarvoja, on huomioitu laatimalla Natura-

arviointi hankkeen vaikutuksista ja arvioimalla vaikutukset luonnonsuojeluun luvussa 11.1.5.  

 

Tuulivoimaloiden sijoittuminen maakuntakaavaluonnoksen tuulivoimaloiden aluetta laajemmalle 

alueelle ja tuulivoimaloiden lukumäärä aiheuttavat maakuntakaavaratkaisua laajempia vaikutuksia 

maisemaan, jotka ovat enintään kohtalaisia. Vaihtoehdossa tuulivoimaloiden sijoittelu vastaa pää-

osin maakuntakaavan etäisyyskriteeriä (1 km) asutukseen, mutta tuulivoimalat T10, T1 ja T15 si-

jaitsevat 0,9–0,98 kilometrin etäisyydellä asutuksesta. 

VE2 

Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset maakuntakaavoitukseen eivät merkittävästi poikkea vaihtoeh-

don VE1 vaikutuksista. Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 luonnoksessa osoitetulle tuulivoima-

tuotantoon soveltuvalle alueelle (tv) sijoittuu 8 tuulivoimalaa hankealueen pohjoisosassa ja 5 tuu-

livoimalaa sen ulkopuolelle. Ulkopuolella sijaitsevat voimalat sijaitsevat alle kahden kilometrin etäi-

syydellä tuulivoimaloille soveltuvasta (tv) alueesta ja tukeutuvat siihen (Kuva 5-6). 

Yleiskaava ja asemakaavat 

Hankealueen läheisyydessä ei ole yleis- tai asemakaavoitettuja alueita, vaan lähimmät alueet si-

jaitsevat Kyyjärven kunnan keskustaajamassa noin 5 kilometrin etäisyydellä. Hankealueella ei ole 

voimassa olevaa yleiskaavaa tai asemakaavaa. Osalla vireillä olevan Kauniskankaan tuulivoi-

maosayleiskaavan suunnittelualueen pohjoisosaa on vireillä Pienvesistöjen rantaosayleiskaava. 

Kaava on saatettu vireille Kyyjärven kunnanhallituksen päätöksellä 31.3.2008. Kaavoituksen ajan 

on voimassa rakentamiskielto. Kyyjärven kunnan kaavoituskatsauksen 2019–2020 mukaan vähäi-

sen rakentamispaineen takia kaavahanketta ei ole viety eteenpäin, mutta alustava kaavaluonnos 

on kunnan rakennusvalvonnan käytettävissä poikkeamishakemusten yhteydessä. Alustavassa kaa-

valuonnoksessa Kauniskankaan tuulivoimahankkeen hankealueelle sijoittuu vesialuetta (W), tur-

peenottoaluetta (EO), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä rantarakentamiseen tarkoitettua aluetta 

(RA), jolle on osoitettu yhteensä 5 rakennuspaikkaa.  

 

Hankevaihtoehdot eivät estä tai rajoita kaavoitettujen tai vireillä olevien kaavojen tai muiden lupa-

menettelyiden kautta suunniteltujen tiedossa olevien tuulivoimaloiden rakentamista tai toimintaa. 

Lähialueen tuulivoimahankkeisiin vaikutukset on arvioitu yhteisvaikutusten arvioinnissa luvussa 21. 

VE0 

Hankevaihtoehto VE0 ei edellytä yleis- tai asemakaavan laatimista tai huomioimista voimassa ole-

van maakuntakaavan tavoitteista poiketen. Vaihtoehdolla on myönteistä vaikutusta vireillä olevan 

Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan ratkaisuun Talasjärven rantarakennusoikeuksien kautta. Vaih-

toehdolla ei ole vaikutusta muiden voimassa tai vireillä olevien yleis- tai asemakaavojen ratkaisui-

hin.  

 

Vaihtoehdon 0 vaikutukset kaavoitukseen ovat suuruudeltaan pieniä kielteisiä. Koska alueen herk-

kyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on vähäinen kielteinen.  
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VE1 

Hankevaihtoehto VE1 edellyttää tuuli- ja aurinkovoima-alueiden yleiskaavoittamista. 15 tuulivoi-

malan rakennuspaikan kaavoittaminen ei mahdollista kaavaluonnoksessa esitettyjen viiden loma-

asuinrakennuspaikkojen osoittamista Talasjärven rannalle pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa, 

koska ranta-alue jää tuulivoimaloiden ulkomelun keskiäänitason 40 dB ylittävälle vyöhykkeelle. 

Kaksi itärannan loma-asuinrakennusta jäävät kuitenkin niukasti alle rajan. Tuulivoimaloiden ulko-

melun keskiäänitason 40 dB ylittävä vyöhyke jää kokonaisuudessaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston 

vireillä olevan osayleiskaavan suunnittelualueelle, eikä rajoita lomarakennuspaikkojen osoittamista 

Alisenlammen, Hirvilammen ja Keskisen ranta-alueille Pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa tai ra-

kennuslupien myöntämistä loma- ja vakituisille asuinrakennuksille tuuli- ja aurinkovoimapuiston 

suunnittelualueen ulkopuolella. 

VE2 

Hankevaihtoehto VE2 edellyttää tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavoittamista kuten VE1. 

Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset yleis- ja asemakaavoitukseen eivät merkittävästi poikkea vaih-

toehdon VE1 vaikutuksista.  

 

Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset kaavoitukseen kokonaisuutena ovat suuruudeltaan pieniä 

myönteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on 

vähäinen myönteinen. 

 

5.6.3 Vaikutukset maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen 

Hankkeen ja sen yhteydessä toteutettavan kaavan mahdollistama tuulivoima- ja aurinkovoimapuis-

ton toteuttaminen monipuolistaa alueen maankäyttöä tuoden metsätalouden, turvetuotannon, 

maatalouden ja sähkönsiirron lisäksi alueelle uuden energiatuotannon maankäyttömuodon. Tuuli- 

ja aurinkovoimaloiden, niiden pystytys- ja huoltoalueiden sekä huoltoteiden rakentaminen vähentää 

alueen metsätalousmaata metsätaloustuotannosta. Aurinkovoima-alueiden lähiympäristössä avoi-

mena pidettävä alue on vähintään kaksi kertaa varjostavan esteen korkeus itä-, etelä- ja länsisuun-

nassa, mikä tarkoittaa hakkuukypsän metsän osalta noin 80 metriä. Aurinkovoima-alueet sijoite-

taan pääosin turvetuotannosta poistuville alueille useammaksi ryhmäksi, jotka turvallisuussyistä 

aidataan. Aitaaminen estää aurinkovoima-alueella liikkumisen. Turvetuotantoalueen tuotanto on 

poistumassa. Pääosin maa- ja metsätalouskäytössä sekä turvetuotannon käytössä oleva alue muut-

tuu osittain energiatuotannon alueeksi tuuli- ja aurinkoenergiahankkeen toteutuessa. Hanke aiheut-

taa yhteensovittamista maa- ja metsätalouden sekä alueen virkistyskäytön kanssa.  

 

Aurinko- ja tuulivoimahankkeen sijoittaminen käytöstä poistuvalle turvetuotantoalueelle vastaa 

Keski-Suomen strategian visioon, jossa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä 

” Huolehdimme, että turvetuotannonvähenemisestä johtuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäris-

tölliset haittavaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Kehitämme ja investoimme polttoon perus-

tumattomiin teknologioihin, kuten tuulivoimaan, aurinkovoimaan, maaperän lämpöön ja hukkaläm-

pöjen hyödyntämiseen.” 

 

Tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen ei muutoin rajoita alueen käyttöä maa- ja metsätalouteen 

tai metsätaloutta palvelevien rakennusten tai rakenteiden rakentamista. Huoltoteiden rakentami-

nen ja nykyisen tiestön kunnostaminen helpottavat muun muassa puukuljetusten liikkumista alu-

eella ympäri vuoden. Hankkeen rakentamisvaihe ja siihen liittyvät kuljetukset voivat rajoittaa met-

sänhoidollisia toimenpiteitä, mutta hankkeen toiminta-aikana ei rajoituksia muodostu. 

 

Hankealueen läpi kulkee Fingridin 110 kV voimajohto Koivisto-Alajärvi. Hankkeen valtakunnan verk-

koon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköasemalla. Hankealueen 
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pohjoisosasta rakennetaan ilmajohto Fingridin olemassa olevan 110 kV:n voimajohtokäytävän vie-

reen. Suunnittelualuetta halkoviin nykyisiin voimalinjoihin on jätetty (1,5 x tuulivoimalan korkeus) 

450 metrin ja tuulivoimaloilla T5, T8, T9, T10, T11 ja T15 361,5 metrin suojaetäisyys tuulivoima-

loista. Aurinkovoima-alueet sijoittuvat lähemmäs voimalinjoja, mutta johtoaukean ulkopuolelle. 

Hankkeen sähkönsiirron vaikutukset nykyisiin voimalinjoihin on arvioitu luvussa 5.6.5. 

 

Asutus ja loma-asutus 

VE0 

Hankevaihtoehdon vaikutukset ovat nykyisen kaltaisia maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen 

sekä uuden hajarakentamisen sijoittamiseen ja suuruudeltaan vähäisiä myönteisiä. Hankevaihto-

ehto ei estä tai heikennä hankealueen tai lähiympäristön käyttöä asuin- tai lomarakentamiseen. 

Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutukset asuin- ja loma-asutukseen 

ovat merkitykseltään vähäisiä myönteisiä. 

VE1  

Hankealueella on yksi asuinrakennus, jonka käyttötarkoitus ollaan muuttamassa metsästysmajaksi 

sekä sauna, joka ei muodosta itsenäistä lomarakennusta. Vaihtoehto rajoittaa uutta asumisen ha-

jarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välkealueilla. Tuulivoimaloiden ulkomelun keskiääniteho-

tason 40 dB (A) meluvyöhykkeen sisälle, joka jää hankealueen sisälle, ei voi rakentaa asuin- tai 

lomarakennuksia. Pienvesistöjen kaavaluonnoksessa esitetyistä lomarakennusten rakennuspai-

koista poistuu kuusi Talasjärven rannalta melun vuoksi.  

 

Tuulivoimahankkeen melu ei rajoita asuin- ja lomarakennusten rakennusoikeuksia hankealueen ul-

kopuolella. Mallinnusten perusteella melutasot loma- ja asuinrakennusten kohdalla jäävät alle val-

tioneuvoston ohjearvojen. Myös matalataajuisen melun tasot jäävät alle asumisterveysasetuksessa 

säädettyjen arvojen alapuolelle. Hankealueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden harjoittamista 

palvelevia rakennuksia.  Aurinkovoima-alue ei aiheuta melua, eikä vaikuta asuin- tai lomarakenta-

miseen. 

 

Hajarakentamisen rakennuslupamenettelyssä huomioidaan ympäristöhallinnon suositusten mukai-

sesti välkkeen ulkomaiset ohjearvot kuten Ruotsin ohjearvo 8 välketuntia/vuosi tai Tanskan oh-

jearvo 10 välketuntia/vuosi, koska tuulivoimaloiden välkkeelle ei ole Suomessa annettu ohjearvoja. 

Vaihtoehdossa välkevarjostusmallinnuksen mukaan ilman puuston vaikutusta vuotuinen välkevar-

jostusaika ylittää 8 h/a suositusarvon kolmen kiinteistön kohdalla (asuinrakennus Ansaharjussa, 

loma-asunto Talasjärven koillisrannalla ja asuinrakennus Huhtalassa), joista asuinrakennuksen 

kohdalla Ansaharjussa ylittyy hieman 10 h/a suositusarvo. Vaihtoehdossa välkevarjostusaika ylitti 

8 h/a suositusarvon yhden asuinkiinteistön kohdalla Ansaharjussa, kun puusto oli huomioitu. Au-

rinkovoima-alue ei aiheuta välkettä, eikä vaikuta asuin- tai lomarakentamiseen.  

 

Rakentamisen aikaiset kuljetukset eivät suuntaudu Vehkaperän ja Nurmijoen kyläalueiden kautta, 

vaan alueelle kulkeminen tapahtuu valtatien 16 liittymän kautta hankealueen luoteispuolella. Näin 

ollen liikenteen häiriö ei kohdistu kyläasutusta halkoville maanteille 16863 ja 16869. Hankealueen 

tuulivoima-alueiden lähiympäristöön kohdistuvat maisemavaikutukset eivät rajoita maankäyttöä 

alueella, vaan vaikuttavat elinympäristön laatuun ja virkistyskäyttöön. 

 

Suojaetäisyydellä Fingridin voimalinjoihin varmistetaan, ettei hankevaihtoehto heikennä mahdolli-

suutta johtoalueen helikopteriraivauksille tai lentotarkastuksille, tuulivoimala aiheuta vaaraa kaa-

tuessaan tai tuulivoimalasta irtoava lumi tai jää pääse lentämään johtoihin tai niiden rakenteisiin. 
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Aurinkovoima-alueet on sijoitettu ohjeen mukaisesti Fingridin johtoalueen ulkopuolelle, eikä niistä 

aiheudu Fingridin voimalinjoille haitallisia vaikutuksia. 

VE2 

Vaihtoehdolla hieman pienemmät vaikutukset asutukseen ja loma-asutukseen kuin vaihtoehdolla 

VE1. Vaihtoehtojen vaikutukset eivät kuitenkaan merkittävästi poikkea toisistaan. 

 

Hankealueella on yksi asuinrakennus, jonka käyttötarkoitus ollaan muuttamassa metsästysmajaksi 

sekä sauna, joka ei muodosta itsenäistä lomarakennusta. Vaihtoehto rajoittaa uutta asumisen ha-

jarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välkealueilla. Tuulivoimaloiden ulkomelun keskiääniteho-

tason 40 dB (A) meluvyöhykkeen sisälle, joka jää hankealueen sisälle, ei voi rakentaa asuin- tai 

lomarakennuksia. Pienvesistöjen kaavaluonnoksessa esitetyistä lomarakennusten rakennuspai-

koista poistuu kuusi Talasjärven rannalta melun vuoksi. 

 

Tuulivoimahankkeen melu ei rajoita asuin- ja lomarakennusten rakennusoikeuksia hankealueen ul-

kopuolella. Mallinnusten perusteella melutasot loma- ja asuinrakennusten kohdalla jäävät alle val-

tioneuvoston ohjearvojen. Myös matalataajuisen melun tasot jäävät alle asumisterveysasetuksessa 

säädettyjen arvojen alapuolelle. Hankealueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden harjoittamista 

palvelevia rakennuksia.  Aurinkovoima-alue ei aiheuta melua, eikä vaikuta asuin- tai lomarakenta-

miseen. 

 

Vaihtoehdossa välkevarjostusmallinnuksen mukaan ilman puuston vaikutusta vuotuinen välkevar-

jostusaika ylittää 8 h/a suositusarvon kahden kiinteistön (asuinkiinteistö Ansaharjussa ja loma-

asunto Talasjärven koillisrannalla) kohdalla, mutta jää alle 10 h/a. Vaihtoehdoissa välkevarjostus-

aika ylitti 8 h/a suositusarvon yhden asuinkiinteistön kohdalla Ansaharjussa, kun puusto oli huomi-

oitu. Aurinkovoima-alue ei aiheuta välkettä, eikä vaikuta asuin- tai lomarakentamiseen.  

 

Rakentamisen aikaiset kuljetukset eivät suuntaudu Vehkaperän ja Nurmijoen kyläalueiden kautta, 

vaan alueelle kulkeminen tapahtuu valtatien 16 liittymän kautta hankealueen luoteispuolella. Näin 

ollen liikenteen häiriö ei kohdistu kyläasutusta halkoville maanteille 16863 ja 16869 tai Metsäpu-

rontielle. Hankealueen tuulivoima-alueiden lähiympäristöön kohdistuvat maisemavaikutukset eivät 

rajoita maankäyttöä alueella, vaan vaikuttavat elinympäristön laatuun ja virkistyskäyttöön. 

 

Suojaetäisyydellä Fingridin voimalinjoihin varmistetaan, ettei hankevaihtoehto heikennä mahdolli-

suutta johtoalueen helikopteriraivauksille tai lentotarkastuksille, tuulivoimala aiheuta vaaraa kaa-

tuessaan tai tuulivoimalasta irtoava lumi tai jää pääse lentämään johtoihin tai niiden rakenteisiin. 

Aurinkovoima-alueet on sijoitettu ohjeen mukaisesti Fingridin johtoalueen ulkopuolelle, eikä niistä 

aiheudu Fingridin voimalinjoille haitallisia vaikutuksia. 

 

Vaihtoehdon VE0 vaikutukset maankäyttöön kokonaisuutena ovat vähäisiä myönteisiä. Vaikutuk-

set hajarakentamisen toteutumiseen hankealueella ja ympäristössä ovat nykytilanteeseen verrat-

tuna merkityksettömiä.  

 

Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset maankäyttöön kokonaisuutena ovat vähäisiä kielteisiä. 

Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset hajarakentamisen sijoittumiseen hankealueelle ovat suuruu-

deltaan suuria kielteisiä ja hankealueen lähiympäristöön pieniä kielteisiä. Vaikutukset nykyi-

seen asutukseen ja loma-asutukseen ovat suuruudeltaan pieniä kielteisiä. Koska alueen herkkyys 

on kohtalainen, niin molempien vaihtoehtojen vaikutusten merkittävyys on uuden hajarakentami-

sen sijoittumisen osalta sekä nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen vähäinen kielteinen han-

kealueen ulkopuolella. 
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Maa- ja metsätalous 

VE0  

Hankevaihtoehdon vaikutukset ovat nykyisen kaltaisia maa- ja metsätalouteen. Turvetuotannosta 

poistuva alue soveltuu suopohjasta riippuen metsitettäväksi. Metsätalouspinta-ala ei vähene, eikä 

tiestöä aurinko- ja tuulivoimahankkeen toimesta paranneta myöskään metsätalouden kuljetuksiin. 

VE1 

Viljeltäviin peltoalueisiin ei kohdistu vaikutuksia, sillä hankealueella on vähäisesti peltoalueita. Han-

kealueen peltoalueet sijoittuvat alueen itäosaan. Peltoalueille ei ole osoitettu toimintoja. Hankealu-

eelle ohjautuvat liikenne on osoitettu saapumaan alueen länsiosasta, eikä alueen liikenneyhteyksiä 

ole osoitettu olemassa oleville peltoalueille. 

 

Hankevaihtoehto VE1 on kokonaispinta-alaltaan noin 2 393 ha. Hankevaihtoehdon toteutuessa ko-

konaispinta-alasta tuulivoimaloiden kenttäalueet ovat noin 15 ha ja aurinkovoimaloiden alueet noin 

182 ha. Aurinkovoimaloiden itä-, etelä- ja länsipuolelta poistetaan alueita varjostava puusto noin 

80 metrin etäisyydeltä kaikkiaan noin 151 hehtaarin alueelta. Alueelle rakennettava tiestö on pinta-

alaltaan 13,6–34,1 ha, riippuen tien leveydestä. Tiestöstä kunnostettavien teiden osuus on noin 43 

%. Tuulivoimatuotannon ja tiestön muokattavasta pinta-alasta valtaosa on metsätalousvaltaista 

aluetta ja se vähenee alueen metsäpinta-alasta. Aurinkovoima-alueet sijoittuvat pääosin olemassa 

oleville turvetuotantoalueille.  

 

Metsäpinta-ala vähenee tuulivoima- ja aurinkopuiston hankealueeseen nähden vähäisesti, mutta 

pinta-alallisesti kuitenkin merkittävästi. Metsäalueen menetys jakautuu useiden metsänomistajien 

kesken. Metsänomistajille menetetty metsätalousmaa korvataan maanvuokrilla. Tuulivoimaloiden 

kenttäalueiden, tieyhteyksien sekä muokattavien maa-alueiden pinta-ala on esitetty taulukossa 

(Taulukko 5-7) ja vaikutukset maa- ja kallioperään on arvioitu tarkemmin luvussa 7.5. Alueella 

tehtäviä metsätaloustoimia ja alueella liikkumista voidaan turvallisuussyistä rajata tuulivoima- ja 

aurinkotuotantoalueilla. 

 
Taulukko 5-7. Tuulivoimaloiden kenttäalueiden, tieyhteyksien sekä muokattavien maa-alueiden pinta-ala. 

 VE1 VE2 

Hankealueen kokonaispinta-ala 
 

2 393 ha 
 

2 393 ha 
 

Tiestö (uusi) 
 VE1: 12 864 metriä 
 VE2: 11 513 metriä 
 

(tien leveys) 6 m: 7,7 ha 
12 m: 15,4 ha  
15 m: 19,3 ha 

 

(tien leveys) 6 m: 6,9 ha  
12 m: 13,8 ha  
15 m: 17,3 ha 

 

Tiestö (parannettava) 
 VE1: 9 881 metriä 
 VE2: 7 029 metriä 
 

(tien leveys) 6 m: 5,9 ha  
12 m: 11,9 ha 
15 m: 14,8 ha 

 

(tien leveys) 6 m: 4,2 ha 
12 m: 8,4 ha 
15 m:10,5 ha 

 

Tuulivoimalan kenttäalueet 
 VE1: 15 kpl, VE2: 13 kpl 
 Kenttäalueen koko noin 1 ha/voimala 
 

15 ha 
 
 
 

13 ha 
 
 
 

Sähköasema 

 

0,1 ha 

 

0,1 ha 

 

Aurinkovoima-alueet 
 

182 ha 
 

183 ha 
 

Aurinkovoima-alueiden lähialueet  
 80 metriä itä-, etelä- ja länsipuolella 
 

151 ha 
 
 

153 ha 
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VE2 

Viljeltäviin peltoalueisiin ei kohdistu vaikutuksia, sillä hankealueella on vähäisesti peltoalueita. Ra-

kentamisen aikaiset kuljetukset eivät suuntaudu Vehkaperän ja Nurmijoen kyläalueiden kautta, 

vaan alueelle kulkeminen tapahtuu valtatien 16 liittymän kautta hankealueen luoteispuolella. Näin 

ollen liikenteen häiriö ei kohdistu peltoalueita halkoville maanteille 16863 ja 16869 tai Metsäpuron-

tielle. 

 

Hankevaihtoehto VE1 on kokonaispinta-alaltaan noin 2 393 ha. Hankevaihtoehdon toteutuessa ko-

konaispinta-alasta tuulivoimaloiden kenttäalueet ovat noin 13 ha, aurinkovoimaloiden alueet noin 

183 ha. Aurinkovoimaloiden itä-, etelä- ja länsipuolella oleva 80 metrin puustosta poistettavan alu-

een pinta-ala on 153 ha. Alueelle rakennettava tiestö on pinta-alaltaan 11,1–27,8 ha, riippuen tien 

leveydestä. Tiestöstä kunnostettavien teiden osuus on noin 38 %. Tuulivoimatuotannon ja tiestön 

muokattavasta pinta-alasta valtaosa on metsätalousvaltaista aluetta ja se vähenee alueen metsä-

pinta-alasta. Aurinkovoima-alueet sijoittuvat pääosin olemassa oleville turvetuotantoalueille.  

 

Metsäpinta-ala vähenee tuulivoima- ja aurinkopuiston hankealueeseen nähden vähäisesti, mutta 

pinta-alallisesti kuitenkin merkittävästi. Metsäalueen menetys jakautuu useiden metsänomistajien 

kesken. Metsänomistajille menetetty metsätalousmaa korvataan maanvuokrilla. Tuulivoimaloiden 

ja aurinkovoimaloiden kenttäalueiden, tieyhteyksien sekä muokattavien maa-alueiden pinta-ala on 

esitetty taulukossa (Taulukko 5-7) ja vaikutukset maa- ja kallioperään on arvioitu tarkemmin lu-

vussa 7.5. Alueella tehtäviä metsätaloustoimia ja alueella liikkumista voidaan turvallisuussyistä ra-

jata tuulivoivoima- ja aurinkotuotantoalueilla. 

 

Vaihtoehdon VE0 vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat vähäisiä myönteisiä. Vaihtoehtojen 

VE1 ja VE2 vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat suuruudeltaan keskisuuria kielteisiä. Koska 

alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on kohtalainen kiel-

teinen. Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat hankevaihtoehtoon VE1 verrattuna hieman pie-

nempiä ja kohdistuvat suppeammalle alueelle.  

 

Turvetuotanto ja maa-ainesten ottotoiminta 

 

Hankealueella ei sijaitse maa-ainesten ottotoimintaa.  

VE0 

Hankealueella sijaitsevat turvetuotantoalueet poistuvat käytöstä, jolloin jälkikäyttöön avautuu uu-

sia maankäytön mahdollisuuksia, kuten alueen metsitys, maatalouskäyttö tai uudelleen soistami-

nen. Vaihtoehto ei mahdollista kuitenkaan tuuli- tai aurinkovoimatuotantoa jälkikäyttömuotona. 

VE1   

Hankealueella sijaitsevat turvetuotantoalueet poistuvat käytöstä. Turvetuotantoalueen jälkikäytöllä 

uusiutuvan energiantuotantoon on myönteisiä vaikutuksia alueen maankäyttöön ja aineelliseen 

omaisuuteen. 

  

Turvetuotantoalueille sijoittuu molemmissa arvioitavissa vaihtoehdoissa 230 ha aurinkovoima-alu-

eita sekä tuulivoimala T10. Tämä pinta-ala poistuu turvetuotannosta riippumatta aurinko- ja tuuli-

voimahankkeen toteutukseen valittavasta vaihtoehdosta tai toteutumisesta. 

VE2 

Vaihtoehdolla on vastaavat vaikutukset kuin vaihtoehdolla VE1 turvetuotantoon. 
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Vaihtoehdon VE0 vaikutukset turvetuotantoalueen jälkikäyttöön ovat suuruudeltaan pieniä myön-

teisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaikutusten merkittävyys on vähäinen myön-

teinen. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset ovat vähäisiä kielteisiä turvetuotantoon, mutta tur-

vetuotantoalueen jälkikäyttöön suuria myönteisiä. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset turvetuo-

tannon jälkikäyttöön ovat suuruudeltaan suuria myönteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, 

niin vaikutusten merkittävyys on suuri myönteinen. 

 

5.6.4 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5-8) on arvioitu, kuinka valtakunnalliset alueiden käyttötavoit-

teet toteutuvat Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa ja sen osayleiskaavassa.  

 
Taulukko 5-8. Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteutuminen Kauniskankaan tuulivoimahankkeessa. 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Tavoite Toteutuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, 
verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustu-
vaa aluerakennetta, ja tuetaan eri aluei-
den elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntä-
mistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja 
yritystoiminnan kehittämiselle sekä väes-
tökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 
monipuoliselle asuntotuotannolle 
 
 

Hankkeen tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto edistävät valta-
kunnallisia ja maakunnallisia uusiutuvan energiantuotannon ta-
voitteita. Paikallisia tuuli- ja aurinkoisuusolosuhteita käytetään 
energiantuotantoon. 
Hankkeen toteutumisesta ei kohdistu suuria muutoksia alue- 
tai yhdyskuntarakenteeseen, eikä sen toteuttaminen edellytä 
uusia asuin-, teollisuus- tai työpaikka-alueiden rakentamista. 
Hankealue ei sijoitu taajama-alueille. Kaavan mahdollistama 
maankäyttö ei estä toteuttamasta tavoitetta yhdyskuntaraken-
teen eheyttämisestä. 
Tuuli- ja aurinkoenergian rakentaminen sekä tuotanto tarjoa-
vat mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle ja työpaikoille. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja re-
surssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-
selle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-
massa olevaan rakenteeseen. 

Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto vähentävät sähköntuotan-
non CO2-päästöjä korvaamalla fossiilisilla polttoaineilla tuotet-
tua sähköä markkinoilta. Tuuli- ja aurinkoenergia ovat uusiutu-
via energiamuotoja. Hankkeen toteuttaminen lisää uusiutuvien 
energianlähteiden hyödyntämismahdollisuuksia ja vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä sähköntuotannossa 
Hankkeen sähkönsiirtoratkaisu tukeutuu nykyisiin voimajohto-
käytäviin ja niiden laajentamiseen. Hankealueen sisäinen säh-
könsiirtoratkaisu toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen toteut-

tamisessa hyödynnetään nykyistä tiestöä sekä perusparanne-
taan olemassa olevia metsäautoteitä ja rakennetaan uutta 
huoltotieverkostoa. 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Tavoite Toteutuminen 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huo-
nosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-
ristö- ja terveyshaittoja. 

YVA –menettelyssä on selvitetty ihmisiin kohdistuvat vaikutuk-
set, melu- ja välkevaikutukset.  
 
Melun ulkomelutason ohjearvot eivät ylity asuin- ja loma-asun-
tojen kohdalla. Välkevaikutukset ovat pääosin alle suositusarvo-
jen vakituisilla asuinrakennuksilla ja suunnittelualueen ympäris-
tön lomarakennuksilla. Vähäisiä ylityksiä esiintyy vaihtoehdosta 
riippuen 1-3 kiinteistöllä. Välkevaikutus on mallinnuksessa esi-
tetty puuston kanssa peittovaikutuksella ja ilman puustoa. Sel-
vitysten tulokset ja vaikutusarvioinnit huomioidaan kaavaratkai-
sussa sekä kaavamerkinnöissä ja –määräyksissä sekä tunnistet-
tuja haitallisia vaikutuksia on pyritty lieventämään kaavaratkai-
sulla ja -määräyksillä. 
 
Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ei aiheuta tärinästä tai huo-
nosta ilman laadusta aiheutuvia terveyshaittoja. 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulva-
vaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvaris-
kien hallinta varmistetaan muutoin. 

Suojaetäisyydet tiestöön, voimalinjoihin ja asutukseen on huo-
mioitu suunnittelussa. Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu sähkö 
ei lisää ilmastonmuutokseen liittyviä sään ääri-ilmiöitä. 
Tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu tulva-
riskialueelle. 
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Vaikutukset pintavesiin, maa- ja kallioperään on arvioitu sekä 
huomioitu tuulivoimaloiden ja niihin liittyvän infran sijoittami-
sessa. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnetto-
muusriskejä aiheuttavien toimintojen ja 
vaikutuksille herkkien toimintojen välille 
jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit 
hallitaan muulla tavoin. 

Tuulivoimaloiden sijoittamisessa on huomioitu riittävät suoja-
etäisyydet asutukseen ja loma-asutukseen ja voimajohtoihin, 
teihin. 

Elinympäristön terveellisyyteen ja turval-
lisuuteen liittyviä haittatekijöitä ovat eri-
tyisesti liikenteen ja tuotantotoiminnan 
päästöt maaperään, veteen ja ilmaan, al-
tistuminen melulle sekä ympäristöön ja 
vakavat onnettomuudet. 

Tuulivoimaloiden melu- ja välkevaikutukset on arvioitu. Tuuli-
voimalat on sijoitettu siten, etteivät melun ulkomelutason oh-
jearvot tai asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat 
asuntojen sisätiloissa ylity asuin- ja loma-asuinrakennusten 
kohdalla. 
Tuuli- ja aurinkovoima ovat uusiutuvaa energiaa, eikä niiden 
tuotannossa synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. 
Hanke ei vaikuta rakentamis- ja toiminta-aikanaan luokiteltujen 

pohjavesien laatuun, määrään tai muodostumiseen, eikä sillä 
ole haitallisia vaikutuksia yhteiskunnan tai yksityisten vedenot-
toon. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan koko-
naisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tar-
peet ja turvataan niille riittävät alueelliset 
kehittämisedellytykset ja toimintamah-
dollisuudet. 

Puolustusvoimat on osallisena hankkeessa. Puolustusvoimilta on 
saatu lausunto 22.9.2021, jossa Puolustusvoimat ei vastusta 
hanketta. Lausunnon jälkeen hankekoko on pienentynyt. 

Tehokas liikennejärjestelmä  

Tavoite Toteutuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, 
verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustu-
vaa aluerakennetta, ja tuetaan eri aluei-
den elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntä-
mistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja 
yritystoiminnan kehittämiselle sekä väes-
tökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 
monipuoliselle asuntotuotannolle. 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja re-
surssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-
selle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-
massa olevaan rakenteeseen. 

Hankkeen liikenne tukeutuu valtatiehen 16. Hankealueelle koh-
distuva liikenne on suunniteltu alustavasti toteutettavaksi Vaa-
santieltä hankealueen luoteisosasta. Huoltotieverkoston raken-
tamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon alueella jo ole-
vaa tieverkkoa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kuitenkin 
myös uusia tieyhteyksien rakentamista ja nykyisten teiden pa-
rantamista.  
Maankäyttöratkaisuilla ei heikennetä valtakunnallisen liikenne-
järjestelmän toimivuutta tai taloudellisuutta. 
Hankkeella ei ole vaikutusta, eikä sillä heikennetä kansainväli-
sesti tai valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyh-
teyksien jatkuvuutta tai kehittämistä. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Tavoite  Toteutuminen 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaiden alueiden ja ekolo-
gisten yhteyksien säilymistä. 

Hankkeessa on osoitettu maankäytön toiminnot siten, etteivät 
ne vaaranna arvokkaiden tai herkkien alueiden monomuotoisuu-
den säilymistä. 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkai-
den kulttuuriympäristöjen ja luonnonpe-
rinnön arvojen turvaamisesta. 

Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriperintöihin 
ja luontoarvoihin on arvioitu ja huomioitu suunnittelussa. 
Hankkeella ei ole merkittävää heikentävää vaikutusta alueen 
kulttuuriympäristölle tai rakennusperinnölle. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltu-
vien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta. 

Vaikutukset virkistyskäyttöön on arvioitu, eikä hankkeella hei-
kennetä laajoja yhtenäisten virkistysalueiden virkistyskäyttö 
mahdollisuuksia. Alueen suureen pinta-alaan verrattuna tuuli- ja 
aurinkovoiman rakentaminen pirstovat kuitenkin metsätalous-
alueita. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotalou-
delle sekä edistetään luonnonvarojen 
kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan 
maa- ja metsätalouden kannalta merkit-
tävien yhtenäisten viljely- ja metsäaluei-
den sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkei-
nojen kannalta merkittävien alueiden säi-
lymisestä. 

Kaava-alueen pääkäyttötarkoituksena säilyy edelleen metsäta-
lous. Kaava-alueelle ei osoiteta maataloutta. Tuuli- ja aurinko-
voimaloiden rakennuspaikkojen ja huoltotieyhteyksien pinta-ala 
on pieni verrattuna kaava-alueen pinta-alaan. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

Tavoite Toteutuminen 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuo-
tannon ja sen edellyttämien logististen 

Hanke edistää valtakunnallisia ja maakunnallisia uusiutuvan 
energiantuotannon ja ilmastotavoitteita. Hankkeessa yhdistyvät 
kahden eri uusiutuvan energiantuotantomuodon sijoittuminen 
alueelle, jolla fossiilisiin energialähteisiin rinnastettavan turpeen 
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ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoi-
tetaan ensisijaisesti keskitetysti usean 
voimalan yksiköihin. 

tuotanto korvataan. Turvetuotanto on väistyvä maankäyttö-
muoto alueella. 
Tuulivoimalat suunnitellaan rakennettavaksi useamman voima-
lan kokonaisuudeksi pääosin vireillä olevan maakuntakaavan 
kaavaluonnoksen tuulivoimaloiden alueelle ja osin alle kahden 
kilometrin etäisyydelle alueesta. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuol-
lon kannalta merkittävien voimajohtojen 
linjaukset ja niiden toteuttamismahdolli-
suudet. Voimajohtolinjauksissa hyödyn-
netään ensisijaisesti olemassa olevia joh-
tokäytäviä. 

Sähkönsiirrossa valtakunnan verkkoon hyödynnetään nykyisiä 
voimajohtokäytäviä niitä laajentaen. Hankkeen toteuttaminen 
edellyttää myös tuulivoimapuiston sisäisen ilmajohdon ja säh-
köaseman/sähköasemien rakentamista.  
Hankevastaava on keskustellut liityntävaihtoehdoista Fingrid 
Oyj:n kanssa. 

 

5.6.5 Sähkönsiirron vaikutukset maankäyttöön 

Kauniskangas – Alajärvi 2 x 110kV:n ilmajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle koko mat-

kan tuuli- ja aurinkovoima-alueen sähköasemalta Möksyn sähköasemalle noin 12 kilometriä. Voi-

majohtoa varten tarvitaan uutta johtokäytävää 30,5-31 metrin leveydeltä. Tämän lisäksi tarvitaan 

puustoltaan matalana pidettävät 10 metrin vyöhykkeet johtoaukean reunaan. Sähkönsiirtoratkaisu 

vähentää 12 kilometrin matkalla pääosin metsätalousvaltaista aluetta noin 51,8 ha.  Sähkönsiirron 

osalta uusi 2x110 kV voimajohto rajoittaa metsätaloutta raivattavan johtoaukean ja matalana pi-

dettävän reunavyöhykkeen osalta. Nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuvan johtoaukean lisätilan 

tarve on pienempi kuin uuden. Nykyisen johtoaukean reunavaikutus vähentää metsätalouteen koh-

distuvia muutoksia. 

 

Johtokäytävän ulkopuolella sähkönsiirto ei rajoita tai estä muuta alueen maankäyttöä kuten met-

sätaloutta, maa-ainestenottoa, loma-asutusta. Johtokäytävä ei rajoita maakuntakaavan mukaista 

moottorikelkkailureittiä tai valtatien 16 liikennettä. Voimajohtoreitillä asutusta sijoittuu pääosin vain 

johdon eteläpuolelle Huosianmaassa ja Lamminjärven ympäristössä. Voimajohdosta alle yhden ki-

lometrin etäisyydellä sijaitsee 21 vakituista asuinrakennusta ja 11 loma-asuntoa. Voimajohto sijoit-

tuu lähimmillään 140 metrin etäisyydelle lähimmistä vakituisesta asuinrakennuksesta ja 158 metrin 

etäisyydelle lähimmästä loma-asunnosta.  

 

Sähkönsiirtoratkaisu tukeutuu nykyisiin maakuntakaavojen johtokäytäviin Keski-Suomen biotalou-

teen tukeutuvalla alueella ja sivuaa Etelä-Pohjanmaalla kalliokiviaineisten ottoaluetta ja turvetuo-

tantovyöhykettä Pohjoisnevan Natura 2000 -alueen eteläpuolella. Nykyiseen johtokäytävään tukeu-

tuminen vastaa valtakunnallista alueidenkäytön tavoitetta hyödyntää ensisijaisesti olemassa olevia 

johtokäytäviä. Ratkaisu toteuttaa tavoitetta liittää useamman tuulivoimahankkeen sähkönsiirto sa-

maan kantaverkon sähköasemaan. Sähkönsiirron vaihtoehdolla ei ole vaikutusta yhdyskuntaraken-

teeseen. Johtoalueelta maa-aineksia voidaan ottaa ja sille läjittää, mutta kiviaineksen louhintaa ja 

murskausta ei voi suorittaa johtoalueella. johtoalueella työkoneilla liikuttaessa on noudatettava va-

rovaisuutta. 

 

Hankkeen voimajohto ei sijoitu voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle, joten kaa-

vamuutoksen tarvetta ei ole. Sen sijaan voimajohto huomioidaan muun maankäytön järjestämiseksi 

laadittavan yleiskaavan yhteydessä tapauskohtaisesti. Voimajohto osoitetaan hankealueella vireillä 

olevassa Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavassa. Uuden voimajohdon lähi-

alueella ei ole rakentamisen painetta.  

 

Sähkönsiirron vaikutukset maankäyttöön kokonaisuutena ovat suuruudeltaan pieniä kielteisiä, 

koska alueen herkkyys on vähäinen, on vaikutuksen merkittävyys vähäinen kielteinen. Verrat-

tuna voimassa oleviin kaavoihin vaikutukset ovat suuruudeltaan keskisuuria myönteisiä, koska alu-

een herkkyys on vähäinen, on vaikutuksen merkittävyys vähäinen myönteinen. Sähkönsiirron 
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vaikutus on suuruudeltaan metsätalouteen keskisuuri kielteinen, koska alueen herkkyys on vähäi-

nen, on vaikutuksen merkittävyys vähäinen kielteinen.   

 

5.7 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

VE0: Yhdyskuntarakenne (YKR): Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat merkityksettömiä. 

Hankevaihtoehdossa VE0 ei esitetä uusia toimintoja käytöstä poistuvalle turvetuotantoalueelle tai 

metsätalousvaltaiselle alueelle, vaan alue muuttuu ajansaatossa enemmän metsätalousvaltaiseksi. 

Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta alue muuttuu nykyistä enemmän maaseutumaiseksi alueeksi. 

Vaihtoehto ei aiheuta yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutoksia tai estä tavoiteltua kehitystä. 

 

Kaavoitus: Kaavoitukseen merkitys on vähäinen kielteinen. Hankevaihtoehto VE0 ei edellytä 

yleis- tai asemakaavan laatimista tai huomioimista voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteista 

poiketen. Hankevaihtoehto mahdollistaa alueen kehittämisen biotalouteen tukeutuvana alueena. 

Vaihtoehto ei toteuta vireillä olevan maakuntakaavan tai tuulivoimaosayleiskaavan tavoitetta tuu-

livoima-alueen sijoittamisesta hankealueelle. Vaihtoehdolla on vaikutusta vireillä olevan Pienvesis-

töjen rantaosayleiskaavan ratkaisuun Talasjärven rantarakennusoikeuksien kautta. Vaihtoehdolla 

ei ole vaikutusta muiden voimassa tai vireillä olevien yleis- tai asemakaavojen ratkaisuihin.  

 

Maankäyttö: Kokonaisuutena maankäyttöön vaikutukset ovat vähäisiä myönteisiä. Vaikutukset 

hajarakentamisen toteutumiseen hankealueella ja ympäristössä ovat nykytilanteeseen verrattuna 

vähäisiä myönteisiä, vaikutukset maa- ja metsätalouteen sekä turvetuotantoalueen jälkikäyttöön 

vähäisiä myönteisiä. Hankevaihtoehto ei estä tai heikennä hankealueen tai lähiympäristön käyt-

töä asuin- tai lomarakentamiseen. Vaikutukset ovat nykyisen kaltaisia maa- ja metsätalouteen. 

Metsätalouspinta-ala ei vähene. Turvetuotannosta poistuva alue soveltuu suopohjasta riippuen met-

sitettäväksi.  

 

VE1: Yhdyskuntarakenteeseen merkitys on vähäinen kielteinen. Alueeseen ei kohdistu rakenta-

mispainetta. Alue ei ole yhdyskuntarakenteen laajentamisen kannalta merkittävä suunta. Vaihto-

ehto ei aiheuta suuria alue- tai yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutoksia, eikä estä tavoitel-

tua kehitystä. Tuulivoima- ja aurinkovoimahanke ei toteutuessaan vaikuta merkittävästi yhdyskun-

tarakenteeseen. 

 

Kaavoitukseen kokonaisuutena merkitys on vähäinen myönteinen. Hankevaihtoehto ei sijoitu voi-

massa olevan maakuntakaavan tuulivoima-alueelle, mutta edellyttää VE1 laajuudessa tuulivoima-

alueen merkintää maakuntakaavassa. Hankevaihtoehto sijoittuu pääosin vireillä olevan maakunta-

kaavan kaavaluonnoksen tuulivoima-alueelle. Hankkeen tuulivoimaosayleiskaava on vireillä. Han-

kevaihtoehto ei estä maakuntakaavan tavoitteiden mukaisen muun maankäytön toteutumista. 

Hanke vähentää maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalla alueella metsätalousaluetta, mutta 

mahdollistaa turvetuotannosta poistuvan alueen uusiokäytön uusiutuvan energiantuotannossa. 

Hankevaihtoehto vaikuttaa vireillä olevan Pienvesistöjen rantaosayleiskaavaan, mutta alueella ei 

ole rakentamispainetta. 

 

Maankäyttöön kokonaisuutena vaihtoehdon merkitys on vähäinen kielteinen. Vaihtoehdolla on 

uuden hajarakentamisen sijoittumiseen alueelle merkitykseltään suuri kielteinen sekä hankealu-

een lähiympäristöön ja nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen vaikutukset ovat vähäinen kiel-

teinen vaikutus. Tuulivoimahankkeen melu ei rajoita asuin- ja lomarakennusten rakennusoikeuksia 

hankealueen ulkopuolella, mutta hankealueella asuin- ja lomarakentaminen ei ole mahdollista. 

Vaihtoehdolla on maa- ja metsätalouteen merkitykseltään kohtalainen kielteinen vaikutus sekä 
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turvetuotannon jälkikäyttöön suuri myönteinen vaikutus. Metsäpinta-ala vähenee tuulivoimapuis-

ton hankealueeseen nähden vähäisesti, mutta pinta-alallisesti kuitenkin merkittävästi. Hankekoosta 

johtuen vaihtoehdolla VE1 on hieman suuremmat vaikutukset metsätalouteen kuin vaihtoehdossa 

VE2. 

 

VE2: Yhdyskuntarakenne: Yhdyskuntarakenteeseen merkitys on vähäinen kielteinen, kaavoituk-

seen vähäinen myönteinen ja maankäyttöön vähäinen kielteinen. Hankevaihtoehdon VE1 vai-

kutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaavoitukseen tai maankäyttöön eivät merkittävästi poikkea 

hankevaihtoehdon VE1 vaikutuksista. 

 

 
Taulukko 5-9. Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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5.8 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

 

Hankkeen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää kaavamääräyksin ja -merkinnöin. Rakennuslu-

paviranomainen tarkistaa rakennuslupaa myöntäessään, että rakennussuunnitelma on vahvistetun 

kaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Ympäristölupaviranomainen tarkistaa lupaa myöntäes-

sään, että toiminta, jolle lupaa haetaan, on voimassa olevan kaavan mukainen. Kaavoituksessa 

voidaan antaa määräyksi muun muassa rakennelmien ja toimintojen sijoitteluun, korkeusasemiin 

ja suojavyöhykkeisiin liittyen. Lisäksi kaavoituksessa annetaan määräyksiä, joiden keinoin on py-

rittävä vähentämään alueen haittavaikutuksia ympäristöön muun muassa maisemaan, asutukseen 

ja luontoon. 

5.9 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti. Nykyisen 

maankäytön osalta arviointi ei sisällä merkittäviä epävarmuuksia. Kaavoitukseen kohdistuvien vai-

kutusten arviointi perustuu voimassa oleviin maakunta- ja yleiskaavoihin. 0-vaihtoehdon osalta ei 

kaavoituksen liittyviä epävarmuustekijöitä ole. Hankevaihtoehdon VE1 tai VE2 toteutuminen edel-

lyttää osayleiskaavan laadintaa, jonka yhteydessä arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukai-

sesti osayleiskaavan vaikutukset 

 

Arvioinnissa käytetyt voimaloiden sijoitussuunnitelmat voivat vielä myöhemmän suunnittelun ede-

tessä muuttua. Tarkennukset voivat koskea mm. tuulivoimaloiden lukumäärää ja paikkaa, sähkö-

asemien paikkoja tai maakaapelien ja uusien huoltoteiden linjauksia. Kauniskankaan kaavoitusme-

nettelyssä arviointia täsmennetään koskemaan kaavassa esitettyä toteuttamisvaihtoehtoa. YVA-

menettelyssä arvioitu voimaloiden maksimimäärä ja kokonaiskorkeus luovat kaavoitukselle raamit, 
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jolloin toteutustavan osalta ovat voimaloiden mahdollinen maksimäärä tai sallittu maksimikorkeus-

tiedossa jo YVA-vaiheessa. 

 

 

6. MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ  

6.1 Vaikutuksen muodostuminen 

 

Rakentamisen aikana maisema muuttuu paikallisesti rakennettavien tuulivoimaloiden ja huoltotei-

den ympäristössä, kun puusto kaadetaan ja kasvillisuutta sekä pintamaata poistetaan voimaloiden 

perustuksien ja huoltoteiden sekä aurinkovoimaloiden ympäristöstä. Aurinkovoima-alueiden raken-

taminen ei vaadi pintamaiden poistoa turvetuotantoalueelle sijoittuessaan. Hankealueelle kuljete-

taan rakennusmateriaaleja mm. huoltoteiden ja aurinkovoimaloiden pohjille ja tuulivoimaloiden pe-

rustuksiin. Tuulivoimaloiden perustamisessa ja rakentamisessa käytettävä laitteisto ja kuljetuska-

lusto ovat kooltaan erittäin suuria. Rakentamisen edetessä pidemmälle käytettävä nostolaitteisto 

ja keskeneräiset tuulivoimalat näkyvät puolestaan laajalle. Lähimaisema palautuu rakentamisen 

jälkeen osittain ennalleen, sillä voimaloiden asentamisen jälkeen nostopaikan kasvillisuuden anne-

taan kasvaa uudelleen. Vaikutukset maisemaan ovat rakentamisen aikana kokonaisuudessaan var-

sin paikallisia, lyhytaikaisia ja merkittävyydeltään vähäisiä. 

 

Tuulipuiston rakentaminen voi tuhota muinaisjäännöskohteen, jos kasvillisuutta ja pintamaata pois-

tetaan rakennusalueiden ympäristöstä. Rakentamistoimenpiteet voivat myös muuttaa hankealueen 

lähiympäristön muinaisjäännöskohteiden luonnetta mm. maisema- ja meluvaikutusten takia.  

 

Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto muodostaa laajalle näkyvän maisemaelementin ja aiheuttaa 

muutoksia lähi- ja kaukomaisemassa. Voimaloiden roottorien pyörimisliike korostaa niiden näky-

vyyttä. Lisäksi maisemavaikutuksia aiheutuu lentoestevaloista ja välkevaikutuksesta. Paikallisesti 

tarkasteltuna hankealueella ja sen lähiympäristössä tapahtuu muutoksia tuulivoimaloiden rakenta-

misen myötä, sillä maastoa joudutaan muokkaamaan sekä tuulivoimaloiden että uusien tie- ja voi-

majohtoyhteyksien rakentamiseksi. Aurinkovoimaloiden maisemavaikutukset ovat paikallisemmat 

niiden sijoittuessa lähelle maanpintaa. Aurinkovoima-alueen ympäristö on tuulivoimaloista poiketen 

pidettävä avoimena varjostuksen vuoksi.  

 

Tuulivoimapuiston toiminnan päättyessä tuuli- ja aurinkovoimalat ja muut maanpäälliset rakenteet 

puretaan ja kuljetetaan alueelta pois. Toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verratta-

vissa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin. Syntyvät purkujätteet pyritään ohjaamaan kierrätykseen 

ja hyötykäyttöön. Hankealue maisemoidaan muistuttamaan mahdollisimman luonnontilaista, jolloin 

maisemavaikutuksia voidaan pitää positiivisina verrattuna toimintavaiheeseen. Vaikutusalueella 

asuvat ihmiset ovat tottuneet tuulivoimaloiden olemassaoloon, jolloin tuulivoimaloiden poistuminen 

maisemakuvasta voi heti purkamisen jälkeen olla huomattava vaikutus. 

6.2 Vaikutusalue 

 

Maisemavaikutusten arvioimiseksi on hankealueen tarkastelussa tarkasteltu neljää eri etäisyys-

vyöhykettä, joilla tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ovat merkittävyydeltään erilaisia. Vai-

kutusten arvioimiseksi keskeisiä etäisyysvyöhykkeitä ovat välitön lähialue (etäisyys tuulivoimapuis-

tosta 0–200 m), lähialue (0–3 km), välialue (3–6 km) ja kaukoalue (6–20 km). 
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Välitön vaikutusalue: etäisyys tuulivoimalasta noin 0–200 metriä  

• Lähinnä varjostus-, meluvaikutukset  

• Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

 

Lähialue: etäisyys tuulivoimalasta noin 0–3 kilometriä 

• Vaikutusvyöhykkeellä riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa avoti-

loissa tuulivoimala on hallitseva elementti maisemassa. 

• Voimala on riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa avotiloissa huo-

miota herättävä elementti maisemassa. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 

 

Välialue: etäisyys tuulivoimalasta noin 3–6 kilometriä 

• Voimala näkyy selkeällä säällä hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saat-

taa olla vaikea hahmottaa. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 

 

Kaukoalue: etäisyys tuulivoimalasta noin 6–20 kilometriä 

• Voimala näkyy edelleen, mutta maiseman muut elementit vähentävät sen hallitsevuutta 

etäisyyden kasvaessa. Tuulivoimapuiston rakenteet sulautuvat kaukomaisemaan. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä.  

 

Tuulivoimaloiden koko on kasvanut huomattavasti, mikä vaikuttaa niiden hallitsevuuteen ja näky-

miseen maisemassa. Tuulivoimala, jonka kokonaiskorkeus on noin 300 metriä voi olla huomiota 

herättävä 3–6 kilometrin etäisyydellä, jonka lisäksi voimaloiden koon kasvamisesta aiheutuva vai-

kutusta on tuntuvin tuulivoimalan läheisyydessä. Tästä syystä vaikutusten arvioinnissa on paino-

tettu lähialuetta (0–3 kilometriä) ja välialuetta (3–6 kilometriä).  

 

Kaukoaluetta (6–20 kilometriä) on tarkasteltu yleispiirteisemmällä tasolla. Kaukomaisemassa voi-

malat tai niiden osat ovat havaittavissa maisemassa horisontin ja puuston latvuston yläpuolella, 

mutta voimalat eivät hallitse maiseman etualalla olevia elementtejä. Hyvissä sääolosuhteissa tuu-

livoimaloiden tornit voitaneen erottaa jopa 20–30 kilometrin etäisyydeltä, mutta tällöin ne sulautu-

vat osaksi suurmaisemaa.  

 

Muinaisjäännösten osalta suoran vaikutuksen alueet tarkoittavat alueita, jonne rakennetaan, eli 

toisin sanoen alueita, joilla pintamaita käsitellään tai poistetaan. Epäsuora vaikutus tarkoittaa, että 

vaikutus muuttaa muinaisjäännökseen liittyvää kokemusta, kuten äänimaiseman tai näkyvän mai-

seman muutoksen myötä. 

6.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 
Maisemavaikutusten arvioinnissa on kuvattu seudun maisemarakenne, maisemalliset kokonaisuu-

det sekä maiseman ja kulttuuriympäristöjen valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot. Maiseman 

nykytilan kuvaus ja arviointi perustuvat paikkatietoaineistoihin. Arvokkaiden alueiden ja kohteiden 

lähtötietoina on käytetty valtakunnallisia ja maakunnallisia maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä 

koskevia inventointeja sekä maakuntakaavoitusta varten laadittuja selvityksiä ja täydentäviä in-

ventointeja. Vaikutusarvioinnin lähtötilanteeksi on määritelty arvioitavan kohteen, kuten maisemal-

lisen kokonaisuuden tai arvokohteen herkkyys muutokselle eli ns. maisemallinen sietokyky. Sieto-

kyky koostuu muun muassa maiseman mittasuhteista, maiseman kulutuskestävyydestä, visuaali-

sesta luonteesta ja historiallisesta kerroksellisuudesta.  

 

Maisemavaikutusten arvioinnissa maisemaa on tarkasteltu objektiivisesti luonnon ja ihmisen yh-

teistoiminnan lopputuloksena. Pyrkimyksenä on ollut luokitella, kartoittaa sekä kuvata maisemaa 
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ja siten ennustaa tulevaa maiseman kehitystä ja sen vaikutusta ympäröivään luontoon ja sen vai-

kutuspiirissä asuviin ihmisiin.  
 

Maisemavaikutusten arviointimenetelminä on käytetty maisema-analyysia, kuvasovitteita, näke-

mäalueanalyysia sekä maastohavaintoihin perustuvia asiantuntija-arvioita. Näiden avulla on muo-

dostettu käsitys maiseman ominaispiirteistä, arvoista, maiseman muutosherkkyydestä ja näihin 

kohdistuvista vaikutuksista. Maastokäynnin ja maisema-analyysin pohjalta on valittu alueet, joihin 

on vaikutusten arvioinnissa erityisesti kiinnitetty huomiota.  

 

Hankkeen arvioitavat vaihtoehdot poikkeavat toisistaan tuulivoimaloiden lukumäärän suhteen, 

minkä vuoksi tuulivoimaloiden numerointi on erilainen vaihtoehdosta VE1 (15 voimalaa) ja VE2 (13 

voimalaa) riippuen. Molemmissa vaihtoehdoissa suunnitellaan lisäksi aurinkovoimaa yhteensä noin 

230 ha suuruiselle alueelle (ks. hankekuvaus luku 2.2). Maisemavaikutusten arvioinnissa tuulivoi-

maloiden numerointi on yhdistetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 6-1) esitetyn mukaisesti. 

 
Taulukko 6-1. Maisemavaikutusten arviointia varten yhtenäistetty voimaloiden numerointi. Näkymäalueanalyy-

sissä sekä kuvasovitteiden laadinnassa huomioidut voimalat ja niiden korkeudet.  

Maisema-arviointi VE1 LAYOUT 15 VE2 LAYOUT 13 Kokonaiskorkeus 

TM1 T1 T1 300 m 

TM2 T2 T2 300 m 

TM3 T3 T3 300 m 

TM4 T4 - 300 m 

TM5 T5 T4 241 m 

TM6 T6 - 300 m 

TM7 /TM7* T7 T5* 300 m 

TM8 T8 T6 300 m 

TM9 T9 T7 241 m 

TM10 T10 T8 241 m 

TM11 T11 T9 241 m 

TM12 T12 T10 300 m 

TM13 T13 T11 300 m 

TM14 T14 T12 300 m 

TM15 T15 T1 241 m 

 

6.3.1 Maisema-analyysi 

Eurooppalainen maisemayleissopimus (The European Landscape Convention, Council of Europe, 

2000) määrittelee maiseman seuraavasti: “maisema” tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen 

mieltävät, ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuk-

sesta.”  

 

Maisema-analyysissä tutkitaan sekä maiseman rakennetta että maisemakuvaa. Maisemarakenne 

on alueen ja siinä toimivien luonnon- ja kulttuuriprosessien muodostama kokonaisuus, jonka pe-

rusosia ovat maastonmuodot, kallio- ja maaperä, ilmasto, vesistöt, kasvillisuus ja eläimistö sekä 

rakennetut kulttuuriympäristöt. Maisemarakennetta havainnollistettaessa esitetään useimmiten 

maiseman perusrunko eli kallio- ja maaperän muodostamat selänteet, laaksot ja tasangot. Selän-

teet ovat korkeita maastonmuotoja, jotka toimivat usein pohjaveden muodostumisalueina ja pinta-

vesien vedenjakajina, kun taas laaksot ovat maaston matalimpia kohtia, joihin pintavedet kerään-

tyvät esim. jokilaaksot. Vaihettumisvyöhykkeitä ovat alueet, jotka eivät muodosta selkeää maise-

marakennetta. 

 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

104/272 

Luonnon lisäksi maisemarakenteeseen vaikuttaa myös ihmisen toiminta. Kulttuuriympäristö tarkoit-

taa ihmisen toiminnasta sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä ympäristöä. Siihen 

kuuluvat kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset. Kulttuurimaisema 

muodostaa mittakaavaltaan laajimman kulttuuriympäristön elementin. Perinnebiotoopit ja perinne-

maisemat ovat osa kulttuurimaisemaa. Rakennettu kulttuuriympäristö eli rakennusperintö tarkoit-

taa rakennuksia, rakennettuja alueita sekä erilaisia rakenteita, kuten teitä, siltoja ja sähkölinjoja. 

Rakennettua kulttuuriympäristöä ovat sekä arkiympäristöt että erityistä tunnustusta saaneet tai 

suojellut alueet ja kohteet. 

 

Muinaisjäännökset eli arkeologinen kulttuuriperintö muodostaa kulttuuriympäristön vanhimman 

ajoitettavan kerrostuman ja kulttuuriympäristön historiallisen pohjan. Ne ovat maisemassa, maa-

perässä tai veden alla säilyneitä rakenteita, muodostelmia tai esineitä.   

 

Visuaalinen maisema eli maisemakuva on yksi osatekijä maisemassa, johon pääosa tuulivoima-

loiden maisemavaikutuksista kohdistuu. Maisema hahmottuu näkymistä, joita voi havainnoida avoi-

milta tai korkeilta paikoilta. Maisema muodostuu avoimen ja suljetun maiseman, kuten peltojen ja 

metsien vuorottelusta. Tärkeitä maiseman elementtejä ovat luonnossa ja rakennetussa kulttuu-

riympäristössä sijaitsevat maamerkit (esim. suuret puut, korkeat tornit tai rakennukset), joiden 

perusteella ihminen tunnistaa sijaintinsa muuhun ympäristöön, sekä maiseman solmukohdat, jotka 

tuovat ympäristön kokemiseen kiintopisteitä (esim. teiden risteykset, siltojen ylityskohdat), ja joista 

käsin matkan suunta tai määränpää tarkentuu. Maisemassa esiintyy myös erilaisia häiriötekijöitä, 

jotka vaikuttavat visuaaliseen maisemaan. 

6.3.2 Näkymäalueanalyysi 

Maisemavaikutusten arvioinnin tueksi sekä kuvasovitteiden kuvauspaikkojen valinnassa on hyödyn-

netty näkymäalueanalyysiä, joka on laadittu vaihtoehdosta VE1 ja VE2 (Kuva 6-1, Kuva 6-2). Ana-

lyysi antaa myös käsityksen mahdollisista näkymäsuunnista, joihin tulee vaikutusarvioinnissa eri-

tyisesti kiinnittää huomiota. Näkymäalueanalyysissä on mallinnettu ArcGIS-ohjelmiston 3D Analyst 

-lisäosan Viewshed-työkalulla alueet, joille tuulivoimalat tulevat näkymään ja alueet, joilla tuulivoi-

malat eivät todennäköisesti näy. Apuna käytetään Maanmittauslaitoksen maastomallia, johon sisäl-

tyy maaston korkeussuhteet sekä puusto. 
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Kuva 6-1. Kauniskankaan vaihtoehdon VE1 näkymäalueanalyysi.  

 

Kuva 6-2. Kauniskankaan vaihtoehdon VE2 näkymäalueanalyysi. 
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6.3.3 Kuvasovitteet 

 

Tuulivoimaloiden näkymistä, vaikutuksen luonnetta ja merkitystä on havainnollistettu voimaloiden 

valokuvasovitteilla. Kuvasovitteiden kuvauspisteet ja -suunnat on valittu siten, että kuvilla voidaan 

havainnollistaa kyseiselle hankkeelle tyypillisiä maisemallisia vaikutuksia, maisemallisiin arvoihin 

kohdistuvia ja hankkeesta asutukselle tai virkistyskäyttäjille kohdistuvia maisemallisia vaikutuksia. 

Näkymäsektoreita muodostuu peltojen, vesistöjen ja muiden avoimien alueiden ohella muun mu-

assa kulkuväyliltä ja soilta. Kuvasovitteita on laadittu eri etäisyyksiltä, jotta muutokset maisema-

kuvassa tulisivat kokonaisvaltaisesti esille. Kuvasovitteissa voimaloiden roottorit on suunnattu kohti 

katsojaa, jolloin tuulivoimalat näyttävät maksimikokoisilta. 

 

Maisemaselvityksen yhteydessä hankealueen ympäristöä on kuvattu laajasti, mutta varsinaisia ku-

vasovitteita on laadittu yhteensä viideltä kuvauspisteeltä (4, 9, 11, 12 ja 19), jotka on esitetty 

seuraavassa kuvassa (Kuva 6-3). Laaditut kuvasovitteet on koottu erilliseen liitteeseen (Liite 2).  

 

Kuvasovitteet on luotu Autodesk Civil 3d-, Sketchup- ja Adobe Photoshop -ohjelmistoilla. Maasto-

käynnin aikana kuvapisteen tarkka sijainti ja kuvaussuunta on paikannettu matkapuhelimen Maas-

tokartat-sovelluksella. Kuvasovitteissa käytettyjen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus ja roottorin 

halkaisija vastaavat hankkeessa käytettävien voimaloiden kokoa (Taulukko 6-1).  

 

 
Kuva 6-3. Kauniskankaan hankkeen kuvasovitteiden kuvauspaikat ja -suunnat.  
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6.3.4 Arkeologinen inventointi 

 

Vaikutukset muinaisjäännöksiin on arvioitu asiantuntija-arviona. Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin 

muinaisjäännökset on selvitetty kesällä 2021 Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalveluiden toimesta. 

Arkeologinen selvitys on kokonaisuudessa selostuksen liitteenä (Liite 3). 

6.4 Alueen nykytila ja kehitys 

6.4.1 Maiseman yleiset piirteet 

 

Hankealue sijaitsee Keski-Suomen luoteisosassa Kyyjärven kunnassa (Kuva 6-4). Soinin ja Alajär-

ven kuntien rajat sijaitsevat noin 2,5 kilometriä hankealueen länsipuolella. Alajärven Möksyn kylä 

sijaitsee noin 4 kilometrin päässä lännessä ja Kyyjärven keskusta sijoittuu hankealueen rajasta noin 

3,5 kilometrin päähän koilliseen. Hankealueen pinta-ala on noin 2 325 ha.  

 

Hankealue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Suomenselän alueelle. Pohjanmaan ja Järvi-

Suomen välillä sijaitseva Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu. Suomenselän maasto 

on joko suhteellisen tasaista, kuten hankealueella, tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuile-

vaa. Hankealuetta lähimmät voimakkaasti kumpuilevat maastot sijaitsevat Oikarinharjun alueella 

noin 9 kilometrin päässä idässä ja Keisalassa noin 10 kilometrin etäisyydellä lounaassa. Suomen-

selän alueen keskimäärin puolet maa-alasta on soita. Suomenselän laajimmat savikkomaat ovat 

sijoittuneet suurimpien jokilaaksojen latvavesille. 

 

 
Kuva 6-4. Kyyjärvi sijoittuu Keski-Suomeen ja valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Suomenselän alueelle 

(Lähde: Arvokkaat maisema-alueet). 

 

Hankealue sijoittuu loivapiirteiselle alueelle, jonka maastonmuotojen korkeusero on noin 30 m. 

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

salanmäen ja Ansaharjun alueella ja se kohoaa korkeudelle 198 m mpy. Hankealueen maasto laskee 

aaltoilevasti itään ja koilliseen.  
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Hankealue sijaitsee suurilta osin soisella ja metsäisellä alueella. Peltoalaa on melko vähän, laajim-

mat peltoalueet sijaitsevat Kyyjärven ympäristössä. Muutama yksittäinen peltokuvio löytyy alueen 

länsi- ja keskiosassa. Kyyjärvi on hankealueen ympäristön suurin vesialue. Hankealueen muut ve-

sialueet ovat pienialaisia järviä ja lampia, joista merkittävimmät ovat Talasjärvi, Kylkilampi ja Ali-

senlampi.  

 

Hankealueen maisemarakennetta on havainnollistettu seuraavassa kuvassa (Kuva 6-5). Alue on 

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

ja kaakkoisosista. Hankealueen keskiosassa Isokankaan ympäristössä on pienempiä ojittamattomia 

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

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

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

joita suunnitellaan aurinkovoima-alueeksi. Hankealueen eteläosaan sijoittuu laaja luonnontilainen 

suoalue, joka on osa Natura 2000 -verkostoa (ks. Luku 11). 

 

 
Kuva 6-5. Hankealueen ja sen lähiympäristön maisemarakenne sekä hankkeen eri osien (tuulivoimalat, aurinko-

voimalat, tiestö, sähkönsiirto) sijoittuminen.  

 

Hankealuetta halkoo itä-länsisuuntainen voimajohto, jonka yhteyteen suunnitellaan Kauniskankaan 

hankkeen sähkönsiirtoreittiä (2x110 kV). Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisen voimajoh-

don viereen pääosin metsätalousalueelle ylittäen ja sivuten yksittäisiä peltokuvioita ja turvetuotan-

toaluetta. 

 

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

heisyydessä (0,5–1 km). Suurin osa suunnitelluista tuulivoimaloista on suunniteltu sijoitettavaksi 
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turvetuotantoalueille tai metsäalueelle, joka on monin paikoin vähäpuustoista tai avohakattua. Sen 

sijaan tuulivoimalat TM13, TM14 ja TM15 sijoittuisivat metsäalueille, joten niiden rakentaminen 

vaatii metsän kaatamista voimalan rakentamispaikalta. 

 

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

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

livoimaloille TM8, TM13, TM14 ja TM15. Teiden rakentaminen vaikuttaa sekä maisemarakenteeseen 

että maisemakuvaan metsän pirstoutumisen myötä.   

 

Kauniskankaan hankealueen ympäristössä sijaitsee haja-asutusta teiden varsilla ja peltojen laita-

milla. Tuulivoimala TM1 sijaitsee alle 1 km päässä Vehkaperäntien varren taloista (lounaassa). Tuu-

livoimalat TM5 ja TM3 sijaitsevat noin 1 km päässä Ansaharjun asutuksesta (länsi). TM15 sijaitsee 

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

mijoella (idässä). Alueen asutusta ja on kuvattu tarkemmin luvussa 5.3.1. 

6.4.2 Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöalueet ja -kohteet 

Hankealueelle ei sijoitu valtakunnallisia tai maakunnallisia maisema-alueita tai rakennetun kulttuu-

riympäristön alueita, mutta hankealueen ympäristössä kyseisiä kohteita esiintyy. Suunnitellun säh-

könsiirtolinjan läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisia tai maakunnallisia maisema-alueita tai raken-

netun kulttuuriympäristön alueita. Hankealueen ympäristössä noin 20 kilometrin etäisyydellä sijait-

sevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt on 

esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6-6) ja luetteloitu oheiseen taulukkoon (Taulukko 6-2).  

 

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

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

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

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

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

alussa syntyneistä kruununtiloista, niiden rakennuskannasta ja kehityksestä (Museovirasto 2021). 

Mäen rakennuskanta ja pienipiirteinen kulttuurimaisema ovat säilyneet hyvin, vaikkakin Vanha-

Pesolan päärakennus on tuhoutunut tulipalossa 2000-luvun lopussa. 

 

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

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

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

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

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

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

mallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi.  

 

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

nauhamaisesti rannan ja rantaa mukailevan kylänraitin varrelle. Kirkonkylän taajaman pohjoisosan 

halki virtaa kapea Nopolanjoki. Nopolanjoen pohjoisrannan ympäristön maakunnallisesti arvo-

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

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

asettuessa mosaiikkimaisesti toistensa lomaan. Suurimmat yhtenäiset peltoaukeat sijaitsevat kir-

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

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

mukaillen kylän länsipuolelle. 
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Pölkki on Jalosen kauppana tunnettu rakennus, joka sijoittuu 7,1 kilometriä hankealueesta koilli-

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

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

päärakennus on rakennushistoriallisesti ja -taiteellisesti merkittävä ja sillä on huomattavaa kyläku-

vallista merkitystä. Rakennus on asemakaavassa suojeltu suojelumerkinnällä sr-1. 

 

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

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

sekä maisemallista merkitystä osana Mäntyperän kulttuurimaisemaa ja kolmen talon muodostamaa 

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

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

ja -taiteelliset arvot ovat siten heikenneet. 

 

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

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

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

Oikarinjoen ja Kiminginjärven ympärille.  

 

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

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

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

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

inventointiin. Inventointiraportin mukaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luetteloa 

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

arvoa omaavia alueita, joiden arvoluokka selvitetään maakuntakaavoituksen yhteydessä. 

 

Hankealueen pohjoispuolella sijaitseva Vaasantie on osoitettu maakuntakaavassa maisema-/mat-

kailutieksi. Tie on osa Sinistä tietä, joka kulkee Vaasasta Joensuuhun.  

 

Hankealueen länsipuolella sijaitsevan Vehkaperän kylän alueella sijaitsevat viisi pihapiiriä on arvi-

oitu Kyyjärven kunnan vuoden 1989 rakennusinventoinnissa paikallisesti kulttuurihistoriallisesti ar-

vokkaiksi rakennusperintökohteiksi. 
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Kuva 6-6. Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristön kohteet hankealueen ympäristössä. 
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Taulukko 6-2. Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristön kohteet noin 20 km etäisyydellä suunnitelluista tuuli-

voimaloista. Etäisyys kohteeseen on mitattu lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. 

Kohde Etäisyys (km) Ilmansuunta Tyyppi 

Nopolanjoen pohjoisrannan 
ympäristö 

4,2 itä 
Maakunnallisesti arvokas, 
kyläympäristö 

Pesolan mäen taloryhmä 

ympäristöineen 
5,6 lounas 

Maakunnallisesti arvokas 

maisema-alue 

Pesolan mäen taloryhmä 5,9 lounas RKY 2009 

Mäntyperä 6,2 koillinen 
Paikallisesti arvokas, agraa-
rimaisema 

Pölkki 7,1 koillinen 
Maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue 

Kiminki-Oikari 10,1 itä 
Maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue 

Keisalan kylän Totonkallion 

ja Vuorenmaan alueet 
11,4 lounas 

Maakunnallisesti arvokas 

maisema-alue 

Soinin kirkonkylän kirkon 
ympäristö 

15,9 lounas 
Maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue 

 

6.4.3 Muinaisjäännökset 

Museoviraston rekisterin mukaan hankealueelta oli tiedossa Oravahautakankaan raudan- ja tervan-

valmistuspaikka (1000026350). Hankealueen itäpuolella noin 200 metrin etäisyydellä ja koillisessa 

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

tunnetut kohteet sijaitsevat yli 2 kilometrin etäisyydellä. Voimajohtolinjauksen läheisyydestä ei tun-

nettu entuudestaan kohteita.  

 

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

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

kohdetta. Uusista kohteista kaksi sijaitsee sähkönsiirtolinjan läheisyydessä hankealueen ulkopuo-

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

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

gisessa inventoinnissa löydetyt uudet kohteet on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6-7) ja tar-

kemmat kohdekuvaukset jäljempänä. Kohdenumerointi viittaa museoviraston inventointiraporttiin 

(ks. Liite 3). 

 

Muinaismuistolain 1 §:n mukaisesti kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoja Suomen 

aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahin-

goittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen on kielletty. Muinaismuistolain 11 §:n mukai-

sesti kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos mui-

naisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. Aluetta koskevista toimenpiteistä 

ja suunnitelmista tulee pyytää lausunto alueelliselta vastuumuseolta.  
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Kuva 6-7. Hankealueella ja sen ympäristössä sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset (Museovirasto 2021, Arkeolo-

ginen selvitys 2021). 

 

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

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

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

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

päristössä kasvaa tiheää puustoa. Tervahautojen ympärillä on tervavalmistuksessa syntyneitä 

kuoppia ja hiilikasoja. 

 

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

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

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

mäntypuustoa. Läheisyydessä on tervanvalmistuksessa syntyneitä kuoppia. 
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Juurikkakangas (1000043419) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut. Sijaitsee Vehkape-

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

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

mäntypuustoa. Läheisyydessä on tervanvalmistuksessa syntyneitä kuoppia. 

 

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

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

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

kaivettu koillisen suuntaan. Kasvillisuudesta johtuen kohde on vaikeasti havaittavissa. 

 

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

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

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

puustoa. 

 

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

rämäkön ja Leppinevan turvetuotantoalueiden välissä tasaisella kankaalla, metsätien eteläpuolella, 

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

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

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

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

 

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

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

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

jasti metsänharvennusta. 

 

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

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

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

on vajaa 20 m halkaisijaltaan, halssi lounaaseen.  

 

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

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

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

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

on mäntykuusimetsää. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toinen, n. 18 m halkaisijaltaan oleva tervahauta, jonka päällä kasvaa katajaa ja joitakin mäntyjä. 
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Rännisaunankorpi (1000043418) Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Sijaitsee Mus-

tenevan ja Hoikkanevan turvetuotantoalueiden välissä kaakkoon laskevan kankaan korkeimman 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

kaivettu länteen laskevaan rinteeseen. 

6.4.4 Maiseman yleispiirteet 

Suunnittelualue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Suomenselän alueelle. Pohjanmaan ja 

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

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

ja kumpuilevaa. Suunnittelualuetta lähimmät voimakkaasti kumpuilevat maastot sijaitsevat Oika-

rinharjun alueella noin yhdeksän kilometrin päässä idässä ja Keisalassa noin 10 kilometrin etäisyy-

dellä lounaassa. Suunnittelualue sijaitsee soisella alueella, joka on tyypillistä Suomenselän alueelle. 

Suomenselällä keskimäärin puolet maa-alasta on soita. 

 

Suomenselän alueella laajimmat savikkomaat ovat sijoittuneet suurimpien rannikolle suuntautuvien 

jokilaaksojen latvavesille. Peltoalaa on suunnittelualueen ympäristössä melko vähän, laajimpia pel-

toalueita on Kyyjärven ympäristössä. Kyyjärvi on hankealueen ympäristön suurin vesialue, muutoin 

hankealueen läheisyyteen sijoittuvat vesialueet ovat pienialaisia järviä ja lampia. Alueen asutuksen 

sijoittumista on kuvattu luvussa 5.3.1. 

 

Hankealue sijoittuu loivapiirteiselle alueelle, jossa maisemakuvassa hallitsevana ovat etenkin itä-

osassa puustoiset ojitetut suot ja länsiosassa entiset turvetuotantoalueet. Hankealueella on useita 

hakkuuaukkoja, jotka mahdollistavat näkymien avautumista turvetuotantoalueiden lisäksi hanke-

alueen muutoin melko sulkeutuneessa maisemassa. Hankealuetta myös halkoo itä-länsi -suuntai-

sesti voimajohto ja hankealueen pohjoisosassa on Talasjärvi, Kylkilampi ja Alisenlampi. Alueen 

länsi- ja keskiosassa on muutamia yksittäisiä peltokuvioita. 

 

Sähkönsiirtolinja sijoittuu nykyisen voimajohdon vierelle alueelle, joka on pääosin sulkeutunutta 

metsätalousaluetta. Suunniteltu voimajohto ylittää ja sivuaa joitakin yksittäisiä peltokuvioita ja ylit-

tää turvetuotantoalueen. 

 

6.5 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

 

Vaikutuskohteen herkkyyttä arvioitiin sen perusteella, kuinka hyvin ympäristö sietää syntyvää vi-

suaalista vaikutusta. Vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla vähäinen, kohtalainen, suuri tai 

erittäin suuri. Kohteen herkkyys maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuville vaikutuksille 

määräytyy maaston muotojen muodostaman dynaamisen maiseman rakenteen perusteella, johon 

kuuluvat kallio ja maaperä, ilmasto, vesistö, kasvisto ja eläimistö sekä ihmisen luomat ja rakenta-

mat kulttuuriympäristöt. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 6-3) on koottu herkkyyden arvioinnin 

kriteerit.  
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Taulukko 6-3. Maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyyden arvioinnin kriteerit. 

Vähäinen  

herkkyys 

• Kohde/alue on vähän tärkeä tai vähäisessä määrin herkkä muutoksille kyseisen vaikutuk-

sen osalta tai alueella vain vähän herkkiä kohteita. 

• Vaikutusalueella ei ole mainittavia maisemakohteita, näkymiä tai historiallisia arvoja tai 

kohteet sijaitsevat yli 1 km:n päässä hankealueesta. 

• Vaikutusalueella sijaitsevat ajallisesti tai tyylillisesti sekä mittakaavaltaan tai rakenteel-

taan epäyhtenäisinä rakentuneet aluekokonaisuudet. 

• Ympäristö, jossa on ennestään maisemavaurioita. 

• Maisematyypin luonne on kumpuileva, maisematilat tai näkymät ovat rajautuvia, jolloin 

syntyy katvealueita. Vaikutusten kokevien ihmisten määrä on pieni. 

Kohtalainen 

herkkyys 

• Kohde/alue on kohtalaisen tärkeä tai kohtalaisen herkkä muutoksille kyseisen vaikutuk-

sen osalta tai alueella jonkin verran herkkiä kohteita. 

• Vaikutusalueella on maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita maisema-alueita, kulttuu-

riympäristöjä, arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0–1 km säteellä hankealueesta tai 

valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä 1–2 

km säteellä hankealueelta.  

• Vaikutusalueella on maisemallista arvoa paikallisille asukkaille. 

• Vaikutusalueella sijaitsee aiemmin haitallisille muutoksille altistuneita maisema- tai kult-

tuurihistoriallisia kohteita, pirstoutuneita virkistysalueita tai arvokohteita, joissa on teolli-

suustoimintaa tai suuria liikennemääriä. 

• Maisematyypin luonne on kumpuileva, maisematilat tai näkymät ovat rajattuja, jolloin 

syntyy katvealueita. 

• Vaikutusten kokevien ihmisten määrä on kohtalainen. 

Suuri  

herkkyys 

• Kohde/alue on tärkeä tai herkkä muutoksille kyseisen vaikutuksen osalta tai alueella run-

saasti herkkiä kohteita. 

• Vaikutusalueella on valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita, kulttuu-

riympäristöjä, arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0–1 km säteellä hankealueesta.  

• Vaikutusalueella on maisemallista arvoa luonto- tai kulttuurimatkailulle. 

• Alueella sijaitsevat maisemaltaan tai käyttötarkoitukseltaan melko alkuperäisinä tai muu-

toin melko eheinä säilyneet maisema- tai kulttuurihistoriallisia kohteita tai aluekokonai-

suuksia, melko yhtenäisiä viher-, virkistys- tai luontoalueita. 

• Maisematyypin luonne on melko pienipiirteinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mah-

dollistaa pitkiä näkymiä. 

• Vaikutus kohdistuu suureen ihmisjoukkoon. 

Erittäin suuri 

herkkyys 

• Kohde/alue on erittäin tärkeä tai erittäin herkkä muutoksille kyseisen vaikutuksen osalta 

tai alueella runsaasti herkkiä kohteita. 

• Vaikutusalueella sijaitsee valtakunnallisesti erittäin arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alu-

eita, kulttuuriympäristöjä, arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0–2 km säteellä hanke-

alueesta. 

• Vaikutusalueella on maisemallisesti erittäin suuri arvo luonto- tai kulttuurimatkailulle. 

• Alueella sijaitsevat maisemaltaan tai käyttötarkoitukseltaan alkuperäisinä ja muutoin 

eheinä säilyneet maisema- tai kulttuurihistoriallisia kohteita tai aluekokonaisuuksia, yhte-

näisiä viher-, virkistys- tai luontoalueita. 

• Maisematyypin luonne on pienipiirteinen ja maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdol-

listaa hyvin pitkiä näkymiä. 

• Vaikutus kohdistuu hyvin suureen joukkoon ihmisiä.  

Hankkeen vaikutusalueen herkkyysanalyysin lopputuloksena voidaan todeta, että maiseman, kult-

tuuriympäristön sekä alueella sijaitsevien muinaisjäännösten perusteella alueen herkkyys on arvi-

oitu kohtalaiseksi. Herkkyysanalyysiä on tarkemmin kuvattu alla olevassa koostetaulukossa (Tau-

lukko 6-4). 
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Taulukko 6-4. Hankkeen maiseman, kulttuuriympäristön ja muinaisjäännösten herkkyys. 

Kohtalainen 
herkkyys 

 

• Vaikutusalueella sijaitsee arvokkaita maisema-alueita. Hankealueella on 12 muinaisjään-

nöstä, jotka eivät ole valtakunnallisesti merkittäviä (vaikutuksista lausuu tarkemmin 

Museovirasto). Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sijait-

see noin 20 km:n päässä suunnitelluista tuulivoimaloista. 

• Alueella ovat havaittavissa aikaisemmat turvetuotannon aiheuttamat maisemavauriot. 

• Hankealueen maasto on osittain tasaista tai vaihtelevaa ja aaltoilevaa. Alueen suhteelli-

nen korkeusero on 30 m 5 km:n matkalla. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat vesi-

alueet ovat Talasjärvi, Kylkilampi ja Alisenlampi. Talasjärven uhkana on rakennusvai-

heen aikainen saastuminen. Kylkilampi voi kärsiä suuresti sekä rakentamisen aikana 

että sen jälkeen, uhkana on kuivuminen tuuliturbiinin TM11 rakentamisen seurauksena. 

• Tuulivoimapuistojen ja niiden huoltoteiden rakentaminen edellyttää avohakkuita ja 

maan tasoittamista, minkä seurauksena muuttuvat sekä paikallinen elinympäristö että 

vedenkulku ja rinteiden kosteusolosuhteet. Suurin osa tuulivoimaloista käyttää olemassa 

olevia reittejä, joita on kunnostettava hyväkuntoisen tieverkoston saamiseksi. Ainakin 

teiden rakentaminen ja sijoittaminen kohteisiin TM13, TM14 ja TM15 vaatii mainittuja 

toimenpiteitä. 

• Uusi voimalinja sijoitetaan nykyisen voimalinjan viereen. Voimalinja sijoittuu pääosin 

suljettuun metsämaisemaan, mutta joiltain osin ylittää avopeltoja ja turvetuotantoalu-

eita. 

• Alueella sijaitsee arvokkaita metsä- ja luontokohteita. Hankealue rajoittuu Saarisuo-Val-

leussuo-Löytösuo-Hirvilammi luonnonsuojelualueeseen, josta osa on nimetty Natura 

2000 -alueeksi. Alueen uhanalaisen lajin, maakotkan (Aquila chrysaetos) elinympäristö 

on tunnistettu kriittisimmäksi tekijäksi. 

• Vaikutusalueella on maisemakuvallista arvoa paikallisille asukkaille. Lähimmät kyläalu-

eet, Vehkaperä-Kujala lännessä ja Nurmijoki idässä, kärsivät maisemakuvan muutok-

sesta eniten. Alle kahden kilometrin päässä hankealueesta asuu 86 asukasta (Tilasto-

keskus 2019), joiden välittömään maisemanäkymään hankkeella on suuri vaikutus, ellei 

näkymä rajaudu kasvillisuuteen tai olemassa oleviin rakenteisiin.  

• Hankealueen ympäristössä sijaitsee muitakin, pääosin suunniteltuja tai rakenteilla olevia 

tuulivoimahankkeita. 

• Asukasmäärä hankkeen negatiivisen vaikutuksen piirissä on verraten pieni, joten hank-

keen vaikutus asukkaisiin on kohtalainen. 

 

Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kestoa ja laajuutta. Vaikutusten 

suuruuden arvioinnissa on käytetty kriteeristö, joka on koottu seuraavaan taulukkoon (Taulukko 

6-5).   
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Taulukko 6-5. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten suuruuden määrittäminen. 

Erittäin suuri 
+ + + + 

Maiseman muutos on erittäin suuri ja myönteinen. 
Muutos vaikuttaa erittäin paljon maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominais-
piirteiden säilymisen mahdollisuuksiin huomattavan parantavasti. 
Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen koettu käyttö tai koke-
mus muuttuu erittäin selvästi myönteiseen suuntaan. 

Suuri 
+ + + 

Muutos on suuri ja myönteinen, ja sen tuottama hyöty on selkeä ihmisten päivittäisen elämän tai 
ympäröivän luonnon kannalta.  
Muutos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden omi-
naispirteiden säilymisen mahdollisuuksiin parantavasti.  
Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen koettu käyttö muuttuu 
selvästi myönteiseen suuntaan.  

Keskisuuri  
+ + 

Muutos on kohtalainen ja myönteinen. 
Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säily-
misen mahdollisuuksiin jonkin verran parantavasti. 
Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu osittain niin, että alueen käyttö ja kokemus alu-
eesta muuttuu myönteiseen suuntaan. 

Pieni  

+ 

Muutos on havaittavissa ja se on myönteinen. 

Muutos vaikuttaa vähäisessä määrin maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden omi-
naispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin parantavasti. Muutoksen myötä maiseman luontee-
seen ei kohdistu mainittavia muutoksia. Alueen käyttö tai kokemus alueesta ei muutu. 

Ei muutosta Hankkeen aiheuttama muutos on niin pientä, että se ei aiheuta häiriötä eikä siitä ole hyötyä. 

Pieni  
- 

Muutos on havaittavissa, mutta ei juuri aiheuta haittaa ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröi-
vään luontoon.  
Muutos vaikuttaa vain välittömään lähiympäristöön. 
Muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säily-
misen mahdollisuuksiin heikentävästi. 
Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia muutoksia.  
 tai kokemus alueesta ei muutu. 

Keskisuuri  
- - 

Muutos on kohtalaisen haitallinen.  
Muutos vaikuttaa välitöntä lähiympäristöä laajemmin. 
Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säily-
misen mahdollisuuksiin jonkin verran heikentävästi.  
Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu osittain niin, että alueen käyttö ja kokemus alu-
eesta muuttuu kielteiseen suuntaan. 

Suuri 
- - - 

Muutos on voimakkuudeltaan suuri. 
Muutos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden omi-
naispirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi.  
Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen nykyinen myönteiseksi 
koettu käyttö muuttuu selvästi kielteiseen suuntaan. 

Erittäin suuri 
- - - - 

Muutos on voimakkuudeltaan erittäin suuri ja aiheuttaa laaja-alaista ja pitkäaikaista haittaa. Muu-
tos vaikuttaa erittäin heikentävästi maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeisiin ominais-
piirteisiin ja niiden säilymisen mahdollisuuksiin.  
Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen nykyinen myönteiseksi 
koettu käyttö estyy tai kokemus on kielteinen ja niiden palautumiseen tarvitaan huomattavia 
resursseja ja pitkä aika. 
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6.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

 

6.6.1 Vaikutukset tuulivoimapuiston välittömällä lähialueella (0–200 m) 

Tuulivoimapuiston rakentaminen muuttaa olemassa olevaa maisemakuvaa. Metsätalousmaisema-

alueesta koostuva kaava-alue muuttuu voimaloiden rakentamisen myötä energiantuotantomai-

sema-alueeksi (Kuva 6-8). Melko sulkeutunut maisema muuttuu nykyistä avoimemmaksi, kun tuu-

livoimapuiston alueen metsäautoteitä parannetaan ja uusia tieosuuksia rakennetaan. Yhtä tuulivoi-

malaa kohti metsää raivataan ja maata tasoitetaan noin 60 x 70 m alueelta. Voimalalle rakennetaan 

kookas betoniperustus, joka jää maanpinnan alle. Voimalan pystytys voi edellyttää puuston raivaa-

mista lähes koko roottoripinta-alan kokoiselta alueelta. Nosturipuomin kokoamista varten on puus-

toa raivattava lisäksi noin 6 x 200 metrin suuruiselta alueelta. Rakentamisvaiheen jälkeen voimalan 

ympärillä ollut työmaa-alue maisemoidaan. 

 

 
Kuva 6-8. Vaihtoehdon VE1 mukainen layout tuulivoimaloineen (15 kpl) havainnollistettuna 3D-mallina SketchUp 

Softwaressa. Malli näyttää tuulivoimaloiden sijoittumisen ja korkeudet sekä sähkönlinjan sijainnin. 

 

Voimaloiden välittömässä läheisyydessä voimalat hallitsevat maisemaa, minkä lisäksi maiseman 

kokemiseen vaikuttaa lisäksi tuulivoimaloiden varjostus sekä syntyvä melu. Muutos on voimakas, 

mutta tavanomaisessa maisemassa muutosta ei luokitella merkittäväksi. Hankealueella ei sijaitse 

merkittäviä ulkoilureittejä. Alue on turvesoita lukuun ottamatta yleisessä virkistyskäytössä, mutta 

käytön arvioidaan olevan vähäinen. Tuulivoimaloiden rakentaminen voi vähentää alueen merkitystä 

mahdollisessa virkistyskäytössä. Hankealueen välittömässä läheisyydessä on muita vastaavia ul-

koiluun soveltuvia metsätalousalueita, joten maisemalliset vaikutukset virkistyskäyttöön jäävät vä-

häisiksi. 

 

Kuvasovitteiden perusteella tuulivoimalat ovat havaittavissa ajettaessa kohti Kyyjärven keskustaa 

Vaasantietä pitkin. Tuulivoimalat nousevat metsänrajan takaa näkyville Vehkanperän risteyksen 

kohdalla (Kuva 6-9) ja kiinnittävät hyvin todennäköisesti esimerkiksi autoilijan huomion. Lähim-

mästä voimalasta näkyy roottoreiden lisäksi pitkälti myös tornia. Maisemavaikutus arvioidaan vä-

häiseksi, sillä alueen puuston tiheys vähentää voimaloiden näkyvyyttä. 
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Kuva 6-9. Kuvasovite (kohde 12) Vaasantien ja Vehkaperäntien risteyksestä, josta etäisyyttä lähimmälle voima-

lalle on 1,1 km. Kuvauspaikka on merkitty aiemmin esitettyyn kuvaan.  

 

6.6.2 Vaikutukset tuulivoimapuiston lähialueella (0–3 km) 

Tarkasteltaessa tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia maisemaan etäämpänä tuulivoimaloista, 

muutokset heijastuvat laajempaan maisemakuvaan, jolloin vaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa 

suuresti tarkastelupiste ja etäisyys voimaloista.  

 

Maiseman luonne vaikuttaa siihen, kuinka hallitsevia voimalat ovat maisemakuvassa ja kuinka mer-

kittävinä voimaloiden aiheuttamia maisemakuvan muutoksia voidaan pitää. Maiseman muutokset 

havaitaan maiseman luonteen muutoksina, eikä enää niinkään ympäristön mekaanisena muutok-

sena. Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa hallitseva omi-

naisuus pienenee. Myös kasvillisuuden ja rakennusten estevaikutus voimistuu etäisyyden kasva-

essa. Hankkeen tuulivoimaloiden ympäristö noin kolmen kilometrin säteellä on pääosin metsäalu-

etta. Vaasantietä pitkin ajettaessa on mahdollista havaita tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia 

maisemakuvaan.  

 

Hankealueen länsipuolella sijaitsee lähialueen korkein kohta, Maasalamäki, jossa tuulivoimalat tu-

levat näkymään peltoaukeiden länsilaidoille. Asutuksen ympärillä on jonkin verran metsää ja piha-

piireissä metsälaikkuja, jotka peittävät näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan. Hankealueen eteläpuo-

lella sijaitsee avoin suoalue, jonne voimalat tulevat näkymään lähes esteettä. Itä-koillisessa sijait-

see Nurmijoen alue, missä peltoaukeita halkoo Nurmijoentien lisäksi Nurmijoki. Tuulivoimalat tule-

vat näkymään peltoaukeille ja etenkin peltojen itäreunoille. Näkymiä tien varrella ja pihapiireissä 

rajaa jokin verran metsäkaistaleet, jotka peittävät osan tai voimalat taakseen.  

 

Näiden lisäksi Vehkaperäntien reitillä ovat pieniä alueita, joilta näkymä avautuu tuulivoimaloihin. 

Näkymät Vehkaperäntieltä ja sen reunakasvillisuusaukoista sekä joistakin asuinrakennuksista tuu-

lipuistojen suuntaan vaikuttavat samalla tavalla kuin Nurmijoentieltä. Ympäröivä maisema rajaavat 

osan tuulivoimaloista näkyvistä. Lähimmät tuulivoimalat nousevat korkealle metsän reunan yläpuo-

lelle. 

 

Vaasantiellä ajettaessa tuulipuistojen näkymät avautuvat lyhyiltä matkoilta, kuten Huhtalan koh-

dalta (Kuva 6-10). Tien luonteen vuoksi näkymät ohitetaan nopeasti. Peltoaukioiden kohdalla, tuu-

livoimalat näkyvät etelästä maisemaa rajaavien metsäselänteiden takaa. Tuulipuistojen roottoreista 

ainakin osa voi nousta kokonaan metsän reunan yläpuolelle. Suuret pystysuuntaiset tuulivoimalat 

tuovat maiseman taustalle uuden elementin. Vaikka tuulivoimalat kohoavat ainakin osittain tausta-

maiseman yläpuolelle, muodostavat ne kokonaisuuden, joka on helposti hahmotettavissa melko 

tiiviiksi ryhmäksi. Avoimessa maisemassa suuret elementit ovat havaittavissa myös kauempaa. Ra-

kennetun kulttuuriympäristön elementit ovat maaseutumaisemassa pieniä, joten tuulivoimala voi-

daan kokea vahvasti maisemakuvaa muuttavana elementtinä. 
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Alle 3 kilometrin etäisyydellä maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyys tuulivoimaloiden aiheutta-

mille maisemavaikutuksille on korkea Talasjärven pohjoispuolella sijaitsevan Vaasantien virkistys-

reitin näköalapaikan läheisyydessä (Kuva 6-11). Avoimet näkymät hankealueelle avautuvat Talas-

järven ja Alisenlammen järviltä. 

 

 
Kuva 6-10. Kuvasovite (kohde 9) Vaasantien varresta Huhtalan alueelta, josta etäisyyttä lähimmälle voimalalle on 

2 km. Kuvauspaikka on merkitty aiemmin esitettyyn kuvaan. 
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Kuva 6-11. Kuvasovite (kohde 11) Talasjärven pohjoispuolelta (pysähdyspaikka virkistysreitillä), jossa etäisyyttä 

lähimmälle voimalalle on 1 km. Kuvauspaikka on merkitty aiemmin esitettyyn kuvaan. 
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Lähivaikutusalueella on maiseman sietokyky jonkin verran heikompi ja muutoksilla on hieman suu-

rempi vaikutus maiseman rakenteeseen. Pitkät esteettömät näkymät eivät kuitenkaan avaudu 

pelto- ja suoalueiden lisäksi kovin monelta paikalta. Maiseman sietokyky ei ylity, mutta muutoksen 

voimakkuus on paikoin varsin korkea, esimerkiksi Talasjärvellä. 

 

Vaikutuksen merkityksen alle kolmen kilometrin etäisyydellä tuulipuistoista arvioidaan olevan kor-

keintaan kohtalainen kielteinen. Ympäröivän maiseman luonne muuttuu entisestään, kun alu-

eelle rakennetaan korkeita tuulivoimaloita ja kunnossapitoteitä. Alueen käyttö ja kokemus voivat 

muuttua huonompaan suuntaan. 

6.6.3 Vaikutukset tuulivoimapuiston välialueella (3–6 km) 

 

Välialueella 3–6 km etäisyydellä hankkeen reunimmaisista tuulivoimaloista sijaitsee yksi valtakun-

nallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja kaksi maakunnallisesti arvokasta maisema-

aluetta. Näkyvyysanalyysin mukaan lähes kaikista kohteista avautuu näkymä tuulivoimaloihin 

(Kuva 6-12). Maiseman rakenteen luonteen vuoksi voimalaitokset ovat havaittavissa vain pieniltä 

osa-alueilta ja näkymien merkitys on pieni.  

 

Lähialueeseen verrattuna välialue on tiheämmin asuttu ja sille sijoittuu Kyyjärven keskusta liiketi-

loineen. Kyyjärven suuntaan näkymiä muodostuu ja voimalat näkyvät metsänrajan takaa selvästi 

Vaasantien ja Valtatien 13 risteykseen (Kuva 6-13). Kyyjärven suurimmat asuinalueet, joihin kuu-

luvat Mäntyperä, Nopola, Kotkanperä, Ähtyrinpuro sekä järvenpuoleinen Pölkin alue avoimine vil-

jelypeltoineen muodostavat kulttuurimaiseman, joka koostuu viljely- ja niittyalueista sekä vanhasta 

rakennuskannasta. Seuraava tärkeä asutuskeskittymä ja kulttuurimaisemakokonaisuus sijaitsee 

Möksyn alueella. 

 

Rakennuskannan suhteen kulttuurimaisema-alueilla esiintyy myös melko paljon kerroksellisuutta. 

Alueiden tärkeimpiä liikenneväyliä ovat VT 13 ja VT 16.  

 

Etäisyys ja voimaloiden jääminen monin paikoin melko suurelta osin katveeseen reunapuuston tai 

tienvieruspuuston taakse heikentävät voimaloiden vaikutusta pelto- ja niittymaisemien kohdalla. 
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Kuva 6-12. Tuulivoimaloiden näkyminen hankkeen ympäristön arvotettuihin kohteisiin. 
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Kuva 6-13. Kuvasovite (kohde 19) kauppakeskus Paletin pysäköintialueelta (Kyyjärven ABC), mistä etäisyyttä lä-

himpiin voimaloihin on 4,5 km.  Kuvauspaikka on merkitty aiemmin esitettyyn kuvaan. 

6.6.4 Vaikutukset tuulivoimapuiston kaukoalueella (6–20 km)  

Kyyjärven rannoilta Pölkin alueella on maalaukselliset näkymät järvelle, jossa voimalat näkyvät 

kohtalaisen pieninä metsänrajan yläpuolella (Kuva 6-14). VT 13 (Jyväskyläntie) ja VT 16 (Vaasan-

tie) kulkevat pääosin metsäalueiden ja pienten siirtymämetsätilojen läpi, mikä avaa näkymän han-

kealueelle. Möksyn kylää ympäröi tiivis puusto, joten sieltä ei avaudu suoraa näkymää hankealu-

eelle. 
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Kaukoalue on vyöhyke, joka sijaitsee noin 6–20 km lähimmästä tuulivoimalasta. Kasvillisuuden ja 

rakennusten näköestevaikutus voimistuu ja voimalat näkyvät suppeammalle alueelle kuin vastaa-

vassa maisemassa lähempänä sijaitsevat voimalat. Etäisyyden myötä tuulivoimalat sulautuvat taus-

tamaisemaan ja visuaaliset vaikutukset jäävät vähäisiksi myös asutuksen kohdalla.  

 

Selkeän sään aikana tuulivoimalan tornin voi havaita jopa 40 kilometrin päästä. Tuulipuiston ja 

arvioitavan kohteen välinen etäisyys on merkittävä tekijä maisemavaikutusten muodostumisessa. 

On yleisesti todettu, että jopa 5–7 kilometrin etäisyydellä voimala on selkeästi havaittavissa mai-

semakuvassa, suuremmilla etäisyyksillä voimalaitosten hallitsevuus vähitellen vähenee. 

 

 
Kuva 6-14. Kuvasovite (kohde 4) Pölkin kylältä, josta lähimpään voimalaan etäisyyttä on noin 8 km. Kuvauspaikka 

on merkitty aiemmin esitettyyn kuvaan. 

 

6.6.5 Sähkönsiirron vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

 

Hankkeen sisäisessä sähkönsiirrossa käytettävät maakaapelit muuttavat maisemaa paikallisesti, 

sillä maakaapelit näkyvät maisemassa pitkänä ja kapeana avoimena alueena. Huoltoteiden yhtey-

teen kaivettavat maakaapelit lisäävät tielle varattavan alueen leveyttä. Tuulivoimaloiden tuottama 

sähköenergia siirretään maakaapelein yleiskaava-alueille rakennettaville sähköasemille, joilta liity-

tään voimajohtoon. 

 

Uusi voimajohto sijoitetaan nykyisen voimajohdon viereen alueelle, joka on pääosin suljettua met-

sämaisemaa. Suunniteltu voimajohto ylittää ja ohittaa yksittäisiä peltokuvioita ja turvetuotantoalu-

een. Uuden voimajohdon rakentamisen johdosta on raivattava metsään 28 m leveä kaista. Uusi 

siirtoreitti ei aiheuta visuaalista haittaa asutuskeskuksiin eikä tieympäristöön. Tuulipuiston sisäisen 

sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulipuistoon rakennetaan yksi sähköasema, jonne sähkö johdetaan 

maakaapeleilla. Maakaapelit vedetään pääasiassa kaapelikanaviin, jotka louhitaan huoltoteiden yh-

teyteen. Uuden voimalinjan vaikutus maisemaan on verraten vähäinen, koska se rakennetaan ole-

van voimalinjan viereen metsäaukkoa leventämällä. Voimalinja-aukon leventäminen vaikuttaa met-

sämaiseman vaihtumiseen avoimeen maisemaan. Vaikutus asutusalueisiin on melko vähäinen. Säh-

könsiirtoon liittyvät vaikutukset ovat vastaavat vaihtoehdossa VE1 ja VE2. 
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6.7 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehto 0 (VE0) 

Vaikutukset maiseman rakenteeseen. Hankevaihtoehto VE0 ei esitä uusien voimaloiden rakenta-

mista käytöstä poistetuille turvetuotantoalueille tai metsätalousvaltaisille alueille. Avoimet mai-

sema-alueet sulkeutuvat vähitellen ja muuttuvat metsävaltaisiksi. Turvetuotannosta poistuva alue 

voidaan metsittää riippuen suon pohjaominaisuuksista. Metsäliikenteen tieinfrastruktuuria ei paran-

neta. Hankevaihtoehdon VE0 vaikutukset ovat samankaltaiset kuin nykyiset, maisemaan toki vai-

kuttavat muut hankkeet ja rakentaminen, joita tässä työssä ei arvioida. 

 

Maisemakuvalliset vaikutukset kulttuuriympäristöön, asutukseen ja muinaisjäännöksiin. Näkymät 

kylistä tai pienistä taajamista voivat pysyä ennallaan tai osa niistä umpeutuu avointen alueiden 

metsittymisen myötä. Vaihtoehto ei aiheuta muutoksia vaikutuspiirissä sijaitseville asutusalueille 

eikä sillä ole uutta visuaalista vaikutusta. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, vaihtoehdon vai-

kutukset asuin- ja loma-asuntoon ovat vähäisiä positiivisia.  

 

Vaihtoehdon maisema- ja kulttuuriympäristö säilyvät ennallaan, jolloin vaikutukset ovat merkityk-

settömiä. Vaihtoehdon VE0 vaikutus maankäyttöön on kokonaisuudessaan vähäinen.  

Vaihtoehto 1 (VE1) 

 

Tuulivoimalat ja ehdotetut tiet. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat metsämaisemaan, jonka osuus 

on alueella suurin. Hankealueen kokonaispinta-ala on 2 325 ha, josta viljelykäytössä on 21 ha. 

Tuulivoimaloiden rakentaminen vaatii maan raivausta ja tasoitusta 21 ha laajuiselta alueelta. Lisäksi 

tarvitaan tieverkosto tuulivoimaloihin TM9-TM10-TM11-TM6, TM5-TM6-TM7-TM8, TM1-TM2, TM3-

TM4, TM12 ja TM14 (ks. kuva 7–16). Tuulivoimaloiden rakentamista ja ylläpitoa varten tarvittavien 

teiden leveys on noin 10–12 m.  

 

Voimakkaimmat maisemakuvalliset vaikutukset kohdistuvat Vaasantien lähiympäristöön ja Talas-

järven ympäristöön. Voimaloiden läheisyydessä, noin yhden kilometrin päässä sijaitsee vain muu-

tama asuinrakennus. Tuulivoimalat eivät hyvin todennäköisyydellä näy pihapiireihin asuinrakennuk-

sia ympäröivän metsän vuoksi. Hankealueella on 12 muinaisjäännöspaikkaa, joista lähimpänä si-

jaitseva on Oravahautakangas. Suunniteltujen tuulipuistojen läheisyydessä valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt ovat noin viiden kilometrin 

päässä. 

 

Aurinkovoima-alue. Aurinkopaneelien korkeus on perustustavasta ja asennuskulmasta riippuen noin 

2–3 metriä, jolloin niiden maisemakuvallinen vaikutus on paikallinen. Tämä riippuu maaston kalte-

vuudesta ja ympäröivän maiseman avoimuudesta. Hankkeen aurinkovoimalaitosalueet sijaitsevat 

pääosin olemassa olevilla turvetuotantoalueilla, joiden pohja on muokattava tarkoituksenmu-

kaiseksi. Aurinkovoimalaitosten alta on raivattava maata 182 ha. Paikallisesti alueiden sisäinen 

maisemarakenne muuttuu hyvin voimakkaasti. Alueet sijaitsevat metsäisessä maisemassa, josta 

johtuu, että niiden maisemakuvallinen vaikutus jää hyvin paikalliseksi.  

 

Rakentamisen aikana maisema muuttuu paikallisesti rakennettavien tuulivoimaloiden ja huoltotei-

den ympäristössä. Tuulivoimaloiden rakentamisaloiksi tarvitaan nykyisellä tekniikalla noin 60 x 80 

metrin alueet. Tuulivoimaloiden perustamisessa ja rakentamisessa käytettävä laitteisto ja kuljetus-

kalusto ovat kooltaan suuria. Tältä alueelta puusto on raivattava kokonaan ja pinta on tasoitettava. 

Rakennuspaikan raivaaminen ja rakentaminen metsään muuttaa rakennuspaikan välitöntä lähiym-

päristöä, esim. sen veden kulkua sekä valo- ja tuulisuus olosuhteita. Rakennustyömaan maisema-

kuvalliset vaikutukset ovat kuitenkin metsäisillä alueilla melko paikallisia. Rakentamisen edetessä 
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pidemmälle käytettävä nostolaitteisto ja keskeneräiset tuulivoimalat näkyvät puolestaan laajalle. 

Vaikutuksia voi lieventää nopealla toiminnalla, jolloin vaikutukset rajautuvat lyhyempään aikaan, 

sekä sellaisen ajankohdan valinnalla, jolloin on lähiympäristön virkistyskäyttö vähäinen.  

Vaihtoehto 2 (VE2) 

 

Tuulivoimalat ja ehdotetut tiet. VE 2 mukainen tuulivoimaloiden ja aurinkovoimapuiston sijainti on 

osoitettu kuvassa 2–2.  Tuulivoimaloiden lukumäärä on tässä vaihtoehdossa 13 kpl. Suurimmat 

vaikutukset kohdistuvat alueen metsämaisemaan, koska pääosa tuulivoimatuotannon ja teiden ra-

kentamiseen käytettävästä alueesta sijoittuvat metsäalueelle. Metsäalan menetys on varsin mer-

kittävää. Tuulivoimaloiden rakentaminen vaatii maan raivausta ja tasoitusta 18 ha laajuiselta alu-

eelta. Voimaloiden yhdistämiseen on ehdotettu uusia teitä (TM9-TM10-TM11-TM5), (TM5-TM6 -

TM8), (TM1-TM2, TM3), TM12 ja TM14. Olemassa olevat / kunnostettavat tiet ovat: 1) tontin Vaa-

santielle yhdistävä pääväylä ehdotettuun TM12:n yhdistävään tiehen asti; 2) TM5:n ja TM3:n yh-

distävä tie; ja 3) tie voimalasta TM13 voimalaan TM15. 

 

Verrattuna vaihtoehtoon VE1 vaihtoehdon VE2:n alueen näkymä ei juuri muutu Vaasantien lähiym-

päristössä.  Kuvan 7–11 havainnekuva osoittaa, että tuuliturbiinit voivat näyttää suurelta metsästä 

ponnahtavana elementtinä, eikä eroa vaihtoehtoon VE1 verrattuna juurikaan ole. 

 

Aurinkovoima-alue. Aurinkopaneelien alueilla on sama vaikutus kuin vaihtoehdossa VE1, koska au-

rinkovoima-alue on kummassakin vaihtoehdossa sama. Aurinkovoima-alueelta puustoa poistetaan 

182 ha laajuiselta alueelta. 

 

Rakentamisen aikana vaikutukset ovat samankaltaiset, mutta hieman pienemmät verraten vaihto-

ehtoon VE1. Kokonaisvaikutus rakentamisen aikana ei ole merkittävästi alhaisempi, koska voima-

loita on vain 2 kpl vähemmän kuin vaihtoehdossa VE1. 

6.7.2 Vaihtoehtojen merkittävyys 

 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien visualisten vaikutusten voimakkuutta ja laajuutta 

on arvioitu näkymäanalyysin sekä kuvasovitteiden avulla. Vaikutuksen kestoa on arvioitu tuulivoi-

maloiden käyttöiän perusteella ja vaikutusten voimakkuutta on arvioitu vertaamalla muutosta ny-

kytilaan ja arvioimalla muutoksen vaikutuksia avautuviin ja sulkeutuviin näkymiin, kyläkuvaan, ym-

päristön tilalliseen hahmottumiseen, maiseman rakeisuuteen ja mittakaavaan sekä maiseman ja 

kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin. Arvioinnissa 

on lisäksi huomioitu myös maisemarakenne ja siihen kohdistuvat vaikutukset.  

 

Hankkeen vaikutukset vaihtoehdossa VE1 ja VE1 arvioidaan kokonaisuutena keskisuureksi kiel-

teiseksi. Hankkeesta seuraavan muutos on havaittavissa lähinnä valtatieltä ja sen varrella olevilta 

pysäköintialueilta. Näkymät avautuvat pääosin kapeiden aukkojen kautta. Lisäksi tuulivoimalat nä-

kyvät Talasjärven pohjoispuolella sijaitsevalta pysäköintialueelta ja joiltakin asuinalueilta. Hanke-

alueen läheisyydessä osa asutuksesta sijaitsee metsäreunoilla, jolloin näkymät ovat pääosin kas-

villisuuden peittämiä. Osalle hanke näkyy avoimen järvimaiseman yli. Muutoksen myötä maiseman 

luonne muuttuu osittain niin, että alueen käyttö ja kokemus alueesta muuttuu kielteiseen suuntaan. 

 

Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset maisema ja kulttuuriympäristöön ovat suuruudeltaan keski-

suuria. Hankealueen herkkyys on kohtalainen, joten vaihtoehdon vaikutusten merkitys on kohta-

laisen kielteinen (Taulukko 6-6). Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat vain hieman pienem-

mät verrattuna hankevaihtoehtoon VE1 ja täten myös kohtalaisia kielteisiä. 
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Taulukko 6-6. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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6.8 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

 

Vaikutuksia maisemakuvaan tai visuaalisia vaikutuksia voi lieventää eri tavalla ja siihen voivat osal-

listua eri tahot.  Hankkeen omistaja voi vaikuttaa tuulivoimaloiden sijoittamiseen maisemaan ja 

maastoon. Visuaalisten vaikutusten vähentämiseksi tuulivoimalat sijoitettaan mieluiten tasaisille ja 

matalille alueille. Voimaloita voi sijoittaa riviin alueen tärkeimmästä pisteestä katsottuna – esim. 

kyläkeskus, virkistyksen kannalta tärkeä kohta, tms. Voimalat säädetään siten, että nämä pyörivät 

samassa tahdissa samaan suuntaan. Metsänomistajat suorittavat metsähakkuut poikittain mahdol-

lisen haitallisen näkymän suunnan nähden ja porrastaen, jotta alueella olisi aina joku näköesteenä 

toimiva metsäkaistale. Metsähakkuiden suunnittelussa huomioidaan ensisijaisesti näkymiä, jotka 

avautuvat maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti, virkistyksen tai matkailun kannalta tärkeille alu-

eille ja reiteille, asutukseen tai järvimaisemaan. 

6.9 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Tuulivoimaloiden aiheuttamien visuaalisten vaikutusten kokeminen on subjektiivista ja sen vuoksi 

mm. vaikutusten merkittävyyden ja vaikutustavan arvioiminen on haastavaa. Vaikutusten kokemi-

seen vaikuttavat mm. katsojan henkilökohtainen suhde kyseiseen alueeseen sekä aiheeseen liittyvä 

tietämys ja mielenkiinto. Puuston ja muun kasvillisuuden kasvaminen sekä esimerkiksi avohakkuut 

voivat muuttaa maiseman luonnetta ja näkymiä lyhyessäkin ajassa, jonka vuoksi on hyvä tiedostaa, 

milloin on valokuva otettu ja havainnekuva laadittu. Havainnekuvien lopulliseen ulkoasuun vaikut-

tavat mm. etäisyys, kuvakulmalla, kuvauksen ajankohta sekä säätilalla. Siitä huolimatta havainne-

kuvien käyttö arvioinnin apuna on hyvä havainnollistamistapa ja joka lukija voi muodostaa oma 

johtopäätös vaikutusten mielittävyydestä ja suuruudesta.   

 

Hankkeen maisemakuvalliset vaikutukset ovat kohtalaisia kielteisiä. Vaikutukset eivät jakaudu ta-

saisesti koko ympäristöön vaan kohdistuvat tiettyihin alueisiin. Näiden alueiden jatkokehittämisessä 

on vaikutuksia otettava huomioon. Mikäli tätä hanketta vielä jalostetaan, tuulivoimaloiden sijoitta-

misessa olisi hyvä huomioida näkymät järvimaisemaan ja asutuskeskuksiin sekä virkistyksen ja 

matkailun kannalta tärkeisiin alueisiin, kuten levähdysalueet, luontopolut, ym.  
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7. MAA- JA KALLIOPERÄ 

7.1 Vaikutuksen muodostuminen 

Kauniskankaan hankealueen maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat paikallisesti rakentamisalu-

eille. Tuulivoimala-alue edellyttää noin puolen hehtaarin laajuisen raivatun alueen sisältäen raken-

tamisen, huoltotoimien ja tuulivoimalan vaatiman kenttäalueen. Kenttäalue maisemoidaan pois lu-

kien huoltotoimenpiteisiin tarvittava alue. Puuston raivaustoimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat 

maaperän pintaosiin. Maaperän muokkaaminen tapahtuu hankealueen huolto- ja tieyhteyksien, 

kaarteiden, nosto- ja asennusalueiden sekä perustusten kattamilta alueilta. Tuulivoimaloiden pe-

rustamistavasta riippuen eloperäiset maat ja pintakerrokset joko poistetaan tai kaivetaan halkai-

sijaltaan noin 20–25 m leveältä alueelta. Tuulivoimalan sijoittuessa mahdollisesti kalliopinnalle kal-

liota louhitaan, jolloin vaikutuksia aiheutuu myös kallioperään.  

 

Aurinkovoima-alueet vievät laskennallisesti tilaa noin 230 hehtaaria, pääosin turvesuoalueilta, jota 

voidaan mahdollisesti ojittaa kuivumisen tehostamiseksi. Lähtökohtaisesti voimalat sijoitetaan kui-

valle maaperälle, eikä merkittäviä pohjatöitä kuten kaivamista tai eristävien kankaiden ja sora- tai 

hiekkakerrosten levitystä ole odotettavissa. Normaalitilanteessa tuuli- ja aurinkovoimaloiden toi-

minnan aikana ei synny suoria vaikutuksia maa- ja kallioperään. Aurinkovoimalan ja tuulivoimalan 

muuntajien ympäristöriskit ovat samankaltaisia. Niissä mahdollisesti käytettävistä muuntajaöljystä 

ja SF6-kaasusta voi huoltojen yhteydessä sattuneesta onnettomuustilanteesta aiheutua pilaantu-

misriskiä maaperään. 

 

Tiestön suunnittelu toteutetaan hyödyntämällä olemassa olevia teitä, suuri osa tulevasta huolto-

tiestöstä on kuitenkin katsottu olevan suurimmaksi osaksi uutta tai parannettavaa. Rakennettavat 

huoltotiet ovat leveydeltään noin 6 metriä. Tarvittaessa tielinjauksista kaadetaan puustoa noin 12–

15 metrin leveydeltä, ja kaarteiden kohdalla leveys voi olla jopa kaksinkertainen. Vaikutuksia koh-

distuu pintamaihin niiden poiston yhteydessä ja kallioisen alueen kohdalla louhinnan vaikutukset 

kohdistuvat kallioperään. 

 

Tuulivoimalat puretaan ja kuljetetaan pois toiminnan jälkeen, perustukset joko puretaan tai jäte-

tään sijoilleen. Olemassa oleva tiestö jätetään purkamatta ja luovutetaan muuhun käyttöön. Maa-

kaapelin rakenteet poistetaan ja alue vapautetaan maanomistajan muuhun käyttöön. Tuulivoima-

loiden purkamisen työvaiheet ja asennuskalusto ovat rakennusvaihetta vastaavat, näin ollen pur-

kamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat rakennusvaiheen kanssa samankaltaisia. Myös aurinkovoi-

malat ja niiden telineen puretaan ja kuljetetaan pois kierrätettäväksi ja hyötykäytettäväksi muualle. 

7.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 

Hankkeen maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty pääosin karttatarkaste-

lun perusteella. Alueen maa- ja kallioperän geomorfologisia muotoja, laatua sekä suojeltavia ja 

harvinaisia kohteita on tarkasteltu olemassa olevan maa- ja kallioperätiedon perusteella verraten 

hankesuunnitelmassa esitettyyn infrastruktuurin sijoittumiseen. Arvioinnissa on huomioitu tuuli- ja 

aurinkovoimaloiden perustustekniikka ja materiaalit sekä niihin liittyvä maa- ja kallioperän muok-

kaaminen tai poistaminen. Arvio on tehty saatavilla olevan hankesuunnitelman perusteella. Hank-

keiden VE1- ja VE2-vaihtoehdot on käsitelty yhdessä sillä niiden vaikutukset ovat maa- ja kallope-

rän osalta hyvin samanlaisia. 
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7.3 Alueen nykytila ja kehitys 

 

Maaperä 

Kauniskankaan hankealue sijoittuu topografialtaan tasaiselle seudulle, jossa maaperä vaihtelee län-

siosien sekalajitteisista hankealueen itäpuolen hienojakoisiin ja pohjoisosien karkearakeisiin maa-

lajeihin. Hankealueen länsiosissa on laajoja suoalueita, joissa on yli puolen metrin paksuinen tur-

vekerros. Turvemaiden osuus alueella on verrattain suuri. Valtaosa soistumista ja turvemaista on 

ojitettua ja hankealueen länsilaidalla sijaitsevista suoalueista osa on ollut turvetuotantokäytössä. 

Pienialaisia kalliopaljastumia ja kalliomaita (maanpeite ≤ 1 m) esiintyy vain paikoin hankealueen 

keskivaiheilla (Kuva 7-1). (Geologian tutkimuskeskus 2021) 

 

Hankealueella ei esiinny arvokkaita moreenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia. Hankealue ei si-

joitu happamien sulfaattimaiden esiintymisalueelle. Lähimpien happamien sulfaattimaiden pieni to-

dennäköinen esiintyvyys on lännessä yli 20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 

 

 
Kuva 7-1. Hankealueen maaperä. Taustakartta © MML, maaperä 1:200 000 © GTK. 
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Kallioperä 

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

sella hankealueella kivilajit ovat tonaliitti-, granodioriitti- ja porfyyrinen granodioriittigneissi sekä 

graniitti. Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita kallioalueita. 

 

 
Kuva 7-2. Hankealueen kallioperä. Taustakartta © MML, kallioperä 1:200 000 © GTK. 

 

7.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

 

Maa- ja kallioperän herkkyyttä on arvioitu hankealueen luonnontilaisuuden, maisemallisen arvon 

sekä geologisten ominaisuuksien perusteella. vaikutusten arvioinnissa on huomioitu rakentamisen 

aikainen maa- ja kallioperämuutosten laajuus.  
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Taulukko 7-1. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit maa- ja kallioperän kannalta. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella ei ole erityisiä kallio- tai maaperämuodostumia tai kalliopaljastumia. Alu-
een maa- ja/tai kallioperää on muokattu. 

       

Kohtalainen 
 

Vaikutusalueella on muita kuin suojeluohjelmiin tai kaavoihin sisällytettyjä arvokkaita kal-
lio tai maaperämuodostumia. Alueella on laajoja ja/tai yhtenäisiä kallioalueita. 

       

Suuri 

 

Vaikutusalueella on luokiteltuja arvokkaita kallioperä- tai maaperämuodostumia. Alueen 
maa- ja/tai kallioperä on luonnontilainen ja alueella on laajoja ja/tai yhtenäisiä kallioalu-
eita.        

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueella on useita erittäin arvokkaaksi luokiteltuja kallioperä- tai maaperämuo-
dostumia. Alueen maa- ja/tai kallioperä on luonnontilainen ja alueella esiintyy paljon laa-
joja ja/tai yhtenäisiä kallioalueita. 

 

Vaikutusalueen herkkyys maa- ja kallioperän kannalta on arvioitu vähäiseksi, sillä alueella ei 

esiinny erityisiä poikkeamia, laajoja kalliopaljastumia tai erityisiä maaperä- tai kalliomuodostumia. 

 

Vähäinen  Alueen maa- ja/tai kallioperää on muokattu. Hankealueella ei ole erityisiä maaperä- tai kallio-
muodostumia eikä kalliopaljastumia.  

 

Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakentamisen aikaisen 

maa- ja kallioperämuutosten laajuus sekä louhittavien massojen määrä. 

 

Taulukko 7-2. Maa- ja kallioperään kohdistuvien muutosten suuruuden määrittyminen. 

Ei muu-
tosta 

Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta maa- ja kallioperään. 

Pieni 
- 

Maa- ja kallioperävaikutukset ovat pienialaisia ja paikallisia. Käsiteltävät massamäärät ovat 
pieniä. Käsiteltäviä massoja voidaan hyödyntää esim. suunnittelualueen maisemoinnissa. 

Keskisuuri 
- - 

Käsiteltävät massamäärät ovat alueellisella tasolla (esim. kunnan tasolla) melko suuria. Louhin-
nan ja muokkauksen välilliset vaikutukset (pöly, melu) kohdistuvat myös ympäröiville alueille.  
Käsiteltäviä massoja joudutaan sijoittamaan suunnittelualueen ulkopuolelle. 

Suuri 
- - - 

Käsiteltävät massamäärät ovat suuria. Louhinnan ja muokkauksen suorat ja välilliset vaikutuk-
set kohdistuvat laajalle alueelle. Valtaosa käsiteltävistä massoista joudutaan sijoittamaan suun-
nittelualueen ulkopuolelle. 

Erittäin 
suuri 
- - - -  

Käsiteltävät massamäärät ovat erittäin suuria. Louhinnan ja muokkauksen suorat ja välilliset 
vaikutukset kohdistuvat laajalle alueelle. Valtaosa käsiteltävistä massoista joudutaan sijoitta-
maan suunnittelualueen ulkopuolelle. 

 

7.5 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

VE0 

Vaihtoehto VE0 kohdalla hanketta ei toteuteta ja hankealueen maa- ja kallioperä säilyvät ennallaan. 

Alueen käyttö muihin tarkoituksiin kuten maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon harjoittami-

seen on kuitenkin mahdollista. 

VE1 ja VE2 

 

Vaikutukset maa- ja kallioperään on arvoitu saatavilla olevan hankesuunnitelman sekä maa- ja 

kallioperän laadun tarkastelun perusteella. Vaikutusten suuruusluokka on määritelty ottaen huomi-

oon poistettavan maa-aineksen määrä ja pinta-alan laajuus sekä missä määrin vaikutuksia maa- ja 

kallioperään kohdistuu. Hankkeen vaikutusten suuruusluokka maa- ja kallioperään arvioidaan kes-
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kisuureksi kielteiseksi. Vaikutukset kohdistuvat hankealueelle ja niiden katsotaan olevan pysy-

viä. Käsiteltävät massamäärät ovat keskisuuria ja niitä on tarkoitus hyödyntää mahdollisuuksien 

mukaan maisemoinnissa ja rakentamisessa. 

 

Tuulivoimaloiden perustamistavat valikoituvat myöhemmin pohjatutkimustulosten perusteella. 

Maanpeitteen ollessa alle 1 metrin syvyydessä voidaan perustuksessa käyttää kallioankkurointia, 

jolloin vaikutukset maaperään jäävät vähäisemmiksi. Aurinkovoima-alueella ei ole tarvetta merkit-

tävälle maanmuokkaukselle ja vaikutukset kohdistuvat lähinnä pintamaihin. Tieverkoston alustavaa 

suunnittelua tehdään samaan aikaan hankkeen kaavoitusprosessin kanssa ja laskennalliset arviot 

on tehty olemassa olevan tiedon perusteella. Tieverkostoa rakennettaessa vaikutukset kohdistuvat 

pintamaihin niiden poiston ja tasoituksen yhteydessä.  

 

Toteutusvaihtoehtojen VE1-VE2 välillä ei ole merkittäviä eroavaisuuksia, VE1 kohdalla tarvittavan 

pinta-alan määrä on noin alle 2 hehtaaria suurempi kuin vaihtoehdossa VE2. Molempien kohdalla 

maa- ja kallioperän vaikutukset ovat pysyviä ja verrannollisia voimaloiden määrään. Molempien 

vaihtoehtoehtojen arviot muokattavista maa-alojen määristä on esitetty alla olevassa taulukossa 

(Taulukko 7-3).  

 

Tarvittavan maa-alan laajuus on arvioitu laskennallisesti ottaen huomioon tuulivoimaloiden raken-

tamiseen ja huoltotoimiin tarvittava alue, joka on noin 0,5 ha yhtä tuulivoimalaa kohden. Huolto-

tieverkoston maa-alan tarve on huomioitu uusien teiden osalta, joiden leveys on keskimäärin 6 

metriä. Lisäksi on huomioitava, että tietyillä tieosuuksilla teiden leveys saattaa olla kaarteiden koh-

dalla noin 12 metriä. Sähköaseman kattava maan pinta-ala tarkentuu suunnittelun edetessä ja sen 

voidaan ennakoida vievän noin 0,1 ha hankealueen pinta-alasta. Suorien vaikutusten määrä kattaa 

laskentojen perusteella noin 10,18-10,25 % hankealueen pinta-alasta. Paikallistasolla muokattavan 

maaperän vaikutusten suuruus katsotaan pieneksi. Arviossa on huomioitu aurinkovoimalan pinta-

ala kokonaisuudessaan. Perustamistekniikat huomioiden maata ei kuitenkaan tulla muokkaamaan 

koko pinta-alalta, sillä aurinkovoimalan perustukset eivät vaadi merkittävää maa- ja kallioperän 

muokkaamista, tältä osin vaikutukset kohdistuvat pääosin pintamaihin. 

 
Taulukko 7-3. Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset hankkeen rakennusvaiheesta. 

 VE1 VE2 

Uudet tiet 13 km 12 km 

Parannettavat tiet 10 km 7 km 

Voimaloiden lukumäärä 15 13 

Teiden vuoksi muokattava ala 7,8 ha 7,2 ha 

Tuulivoimaloiden vuoksi muokattava ala 7,5 ha 6,5 ha 

Aurinkovoimalan kattama ala 230 ha 230 ha 

Muokattava pinta-ala yhteensä 245,3 ha 243,7 ha 

Osuus hankealueesta  10,25 % 10,18 % 

Osuus Kyyjärven kunnasta 0,52 % 0,52 % 

 

Tuuli- ja aurinkovoimalan toiminnasta ei aiheudu muutoksia maa- ja kallioperään. Huoltojen yhtey-

dessä tullaan käsittelemään öljyjä, joihin liittyy onnettomuustilanteissa maaperän pilaantumisriski. 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakenteista ei arvioida liukenevan haitallisia aineita maaperään, näin 

ollen toimintavaiheeseen ei liity vähäistä suurempaa maaperän pilaantumisriskiä.  

 

Toiminnan päättymisen yhteydessä tuulivoimaloiden purkamisen aiheuttamat vaikutukset maape-

rään ovat samankaltaisia kuin rakennusvaiheessa. Huomioiden maakaapeloinnin sekä perustusten 

materiaalit ja niiden riskittömyys maaperään, katsotaan, ettei perustusten mahdollisesta jättämi-

sestä sijoilleen ja maisemoinnista aiheudu enempää vaikutuksia perustusten poistoon verraten. 
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7.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset maa- ja kallioperään 

Sähkönsiirtoreitti sijoittuu pääosin ohuen turvekerroksen (alle 0,6 m) peittämälle sekalajitteiselle 

maa-ainekselle. Reitillä on jonkin verran karkealajitteista maalajia sekä paksun turvekerroksen (yli 

0,6 m) soistumia. Länsipäädyssä sähkönsiirtoreitillä esiintyy jonkin verran kalliomaata, joka on 

enintään 1 metrin paksuisen maanpeitteen alla (Kuva 7-3) Sähkönsiirtoreitillä ei esiinny arvokkaita 

moreenialueita, happamia sulfaattimaita tai tuuli- ja rantakerrostumia.  

 

 
Kuva 7-3. Hankealueen maaperä. Taustakartta © MML, maaperä 1:200 000 © GTK. 

 

Sähkönsiirtoreitti kulkee granodioriitti- ja tonaliittivaltaisten alueiden läpi. Möksyn päädyssä kallio-

perässä esiintyy myös gabroa (Kuva 7-4). Sähkönsiirtoreitillä tai sen läheisyydessä ei sijaitse ar-

vokkaita kalliomuodostumia.  
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Kuva 7-4. Hankealueen kallioperä. Taustakartta © MML, kallioperä 1:200 000 © GTK. 

 

Sähkönsiirron osalta hankealueella on jo olemassa oleva johtoaukea, josta uutta puutonta lunas-

tusta tarvitaan 28 metriä 12 km pituudelta. Johtoaukean raivausten vaikutukset kohdistuvat pää-

osin pintamaihin. Maakaapelit sijoittuvat pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin maa-

kaapeliojiin. Molempien vaihtoehtojen VE1-VE2 kohdalla sähkönsiirtoreitti ei sijoitu arvokkaille mo-

reenimuodostumille, kalliomaille tai tuuli- ja rantakerrostumille, näin ollen kohteen herkkyys arvi-

oidaan vähäiseksi. Molemmissa vaihtoehdoissa sähkönsiirtoreitin vaikutukset maa- ja kallioperään 

ovat paikallisia ja käsiteltäviä maamassoja pyritään hyödyntämään maisemoinnissa, näin ollen 

muutoksen suuruus maa- ja kallioperään arvioidaan pieneksi kielteiseksi. 
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7.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Ero hankevaihtoehtojen välillä on hyvin vähäinen, vaihtoehdossa VE1 tuulivoimaloiden suunniteltu 

määrä on 15 voimalaa ja vaihtoehdon VE2 kohdalla voimaloita on 13.  Molempien vaihtoehtojen 

kohdalla vaikutusten merkittävyys maa- ja kallioperään arvioidaan vähäiseksi kielteiseksi.  

 
Taulukko 7-4. Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

   
 

 
  

     
 

 

  
Erittäin 
suuri  

kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 

Pieni  

kielteinen 
 Merkityk-

setön 
 Pieni myön-

teinen 

Keskisuuri 

myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin 
suuri 

myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen 
VE1 
VE2 

Vähäinen  VE0 
 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen  Merkityk-

setön 
 Vähäinen   Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri Kohtalainen  Merkityk-

setön 
 Kohtalainen Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri  

Merkityk-

setön 
 Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

 

7.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

 

Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää huomioimalla maasto-olosuhteet tuuli- ja aurinkovoimaloi-

den suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Aurinkovoimaloiden kohdalla voidaan käyttää mahdollisim-

man paljon kuivan maan alueita. Maa- ja kalliorakentamisessa olisi vältettävä tarpeetonta maan-

siirtoa ja louhintaa. Tiestön rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia voidaan vähentää maastonmuo-

dot huomioiden sekä hyödyntämällä mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa tieverkostoa. Maan-

rakennustöiden osalta voidaan suosia massatasapainoa, jotta vältyttäisiin ulkopuolisen maa-ainek-

sen tuonnilta eikä ylimääräisiä maa-aineksia tarvitsisi läjittää. Mahdolliselta öljyvahingon aiheutta-

malta maaperän pilaantumisriskiltä voidaan välttyä noudattamalla asianmukaisia työturvallisuus-

käytänteitä ja huolellisuutta. 

7.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Maa- ja kallioperän vaikutusten arviointi on pohjautunut saatavilla oleviin kartta-aineistoihin, alu-

eelta olemassa olevaan maaperätietoon sekä hankesuunnitelmiin. Saatavilla olleiden tietojen arvi-

oidaan olevan riittävät, eikä hankkeesta aiheudu merkittäviä vaikutuksia alueen maa- ja kalliope-

rään. 

 
 

8. LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN 

8.1 Vaikutuksen muodostuminen 

 

Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen pystyy hyödyntämään omaksi  

edukseen. Luonnonvarat voidaan jakaa varantoihin ja virtoihin. Luonnonvarat kuten auringonsäteily  
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Muutoksen suuruus 
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ja tuuli ovat jatkuvia virtoja, joiden käyttö ei vaikuta niiden määrään. Varannot ovat uusiutumatto-

mia tai uusiutuvia. Uusiutuvat luonnonvarat eivät ehdy, ellei niitä käytetä enemmän kuin ne uusiu-

tuvat. Luonnonvarat voidaan jakaa myös aineettomiin ja aineellisiin. Aineellisilla luonnonvaroilla on 

omistaja ja omistajuus voidaan siirtää. Aineettomia luonnonvaroja ei voi omistaa ja niiden arvoa on 

vaikea mitata rahassa.  

 

Hankkeesta muodostuu välittömiä vaikutuksia tuuli- ja aurinkovoimaloiden, huoltoteiden ja nosto-

alueiden, sekä sähkönsiirron rakentamisen kautta. Luonnonvarojen käyttöön liittyvistä ympäristö-

vaikutuksista suurin osa kohdistuu tuulivoimaloiden ja sen oheisrakenteiden valmistukseen, jotka 

edellyttävät raaka-aineita (mm. terästä, vettä) sekä energiaa.  

 

Toiminnan aikana vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat paikallisia, kun tuuli- ja aurin-

kovoimaloiden alue, huoltotiet ja muita tukirakenteita varten raivattavat alueet eivät enää ole käy-

tössä mm. marjastukseen, sienestykseen sekä metsänhoitoon. Rakentamisvaiheen jälkeen voima-

loita ympäröivät alueet suojavyöhykkeen ulkopuolella ovat tavanomaiseen tapaan käytössä em. 

toimintoihin. Aurinkovoima-alueet sijoitetaan pääosin turvetuotannosta poistuville alueille. Alueet 

aidataan, mikä estää aurinkovoima-alueilla liikkumisen. Aurinkovoima-alueiden ympäriltä (itä-, 

etelä- ja länsisuunnasta) on myös kaadettava metsää varjostuksen ehkäisemiseksi noin 80 metrin 

etäisyydeltä. 

 

Hanke mahdollisesti lisää väliaikaisesti maa-aineksen ottotarpeita lähialueella. Tuulivoimaloiden ja 

aurinkovoimaloiden rakentamisvaiheessa tarvitaan maa-aineksia perustusten, huoltoteiden, nosto-

alueiden ja muiden tukitoimintojen rakentamiseen (Taulukko 8-4). Hankkeen toteuttamisessa py-

ritään maanrakennustöiden osalta massatasapainoon, jolloin alueelle ei tarvitsisi tuoda maa-ainek-

sia, eikä ylimääräisille maa-aineksille tarvita erillistä sijoituspaikkaa hankealueen ulkopuolelta. Tie- 

ja kenttärakenteiden maa-ainekset, sekä betonin kiviaines pyritään hankkimaan suunnittelualu-

eelta, mikäli mahdollista. Maa-aineksen ottoa ja lupaharkintaa ohjaa maa-aineslaki. 

 

Toiminnan aikana tuuli- ja aurinkovoimaloista voi katsoa myös olevan positiivinen vaikutus luon-

nonvarojen hyödyntämiseen, jos niiden tuottama uusiutuva energia vähentää uusiutumattomien 

energianlähteiden käyttöä.  

8.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 
Kauniskankaan suunnittelualueella ja sen läheisyydessä esiintyviä hyödyntämiskelpoisia luonnon-

varoja on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 8-1). Vaikutuksia tarkastellaan voimaloiden, 

huoltoteiden sekä voimalinjojen osalta erikseen. Sähkönsiirron vaikutukset arvioidaan kokonaisuu-

tena kappaleessa 20.4.7. Vaikutukset jokamiehenoikeudella tapahtuvaan hyötykäyttöön (marjas-

tus, sienestys) ja metsästykseen arvioidaan osana virkistyskäyttöön kohdistuvia vaikutuksia kap-

paleessa 19.  
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Taulukko 8-1. Kauniskankaan suunnittelualueen potentiaalisesti esiintyviä hyödynnettävissä olevia luonnonva-

roja. 

 

8.3 Alueen nykytila ja kehitys 
 

Suunnittelualue sijoittuu suurimmaksi osaksi entiselle turvetuotantoalueelle. Lisäksi alueella on 

metsää, joka on metsätalouskäytössä.  

 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot -karttapalvelun 

mukaan hankealueella ja sähkönsiirtoreitillä ei ole voimassa maa-ainesten ottolupia. 

8.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hankealueen ja sen lähiympäristön herkkyyden määrittämiseen 

käytetyt arviointikriteerit luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta.  

 
Taulukko 8-2. Vaikutuskohteen herkkyyskriteerit luonnonvarojen hyödyntämisen osalta. 

Vähäinen 

 

Alueen luonnonvarojen hyödyntäminen on vähäistä. Käytännössä luonnonvarojen hyö-
dyntäminen on epäsäännöllistä jokamiehen oikeudella tapahtuvaa marjastusta, sienes-
tystä tai vastaavaa toimintaa. 

       

Kohtalainen 

 

Alueen luonnonvaroja hyödyntäminen on kohtalaista. 
Käytännössä luonnonvarojen hyödyntäminen on säännöllistä jokamiehen oikeudella ta-
pahtuvaa marjastusta, sienestystä tai vastaavaa toimintaa, minkä lisäksi alueella met-

sästetään säännöllisesti. 

       

Suuri 

 

Alueen luonnonvaroja hyödyntäminen on suurta. 
Säännöllisen marjastuksen, sienestyksen sekä metsästyksen lisäksi alueella on yksittäi-
siä viljelyksiä tai soranottopaikkoja. 

       

Erittäin suuri 

 

Alueen luonnonvaroja hyödyntäminen on erittäin 
suurta. Alueella on laajoja viljelyksiä, soranottopaikkoja, muuta kiviainesten louhintaa tai 
aluetta käytetään tuotantoeläinten laidunmaana. 

 
 
Muutoksen suuruuden arvioinnissa on huomioitu muun muassa se, korvaako vai kuluttaako hank-
keen toteuttaminen luonnonvaroja ja että muodostuuko vaikutuksia muiden luonnonvarojen hyö-
dyntämiseen. Muutokset voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. 

  

Käyttötarkoitus 
Aineelliset 

Aineettomat 
Uusiutuvat Uusiutumattomat 

Energia Puu, energiakasvit, turve Turve Aurinkoenergia, tuuli 

Materiaalituotanto Puu, vesi, turve Kiviaines, turve  

Ravinto 
Kasvit, sienet, marjat, 

riista, kala, vesi 
  

Elinympäristö   

Tila, maankäyttö, mai-
sema, luonnon kokemi-
nen, ekosysteemipalve-

lut 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

140/272 

 
Taulukko 8-3. Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien muutosten suuruus. 

 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Toiminnalla voidaan korvata erittäin suuri määrä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä tai 
toiminta vaikuttaa erittäin positiivisesti luonnonvarojen hyödyntämiseen alueella sekä alu-
een ulkopuolella. 

Suuri                
+ + + 

Toiminnalla voidaan korvata suuri määrä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä tai toiminta 
vaikuttaa positiivisesti luonnonvarojen hyödyntämiseen. 
 

Keskisuuri 

+ + 

Toiminnalla voidaan korvata kohtalainen määrä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä tai 

toiminnalla on myönteinen vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen. 

Pieni         
+ 

Toiminnalla voidaan korvata vähäinen määrä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä tai toi-
minnalla on pieni myönteinen vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen. 

Ei muutosta 
Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta luonnonvarojen 
hyödyntämiseen.  

Pieni         
- 

Toiminta käyttää vähäisen määrän neitseellisiä luonnonvaroja tai vaikeuttaa vähän luon-
nonvarojen käyttöä alueella. 

Keskisuuri 
- - 

Toiminta käyttää kohtalaisen määrän neitseellisiä luonnonvaroja tai vaikeuttaa luonnonva-
rojen hyödyntämistä alueella. 

Suuri                  
- - - 

Toiminta käyttää suuren määrän neitseellisiä luonnonvaroja tai estää luonnonvarojen hyö-
dyntämisen alueella. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Toiminta käyttää erittäin suuren määrän neitseellisiä luonnonvaroja tai estää luonnonvaro-
jen hyödyntämisen alueella ja vaikuttaa kielteisesti luonnonvarojen hyödyntämiseen laa-
jasti myös alueen ulkopuolella. 

 

 
Vaikutusalueen herkkyys luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta on arvioitu vähäiseksi. 

 

Vähäinen 

 

Hankealueella ei ole merkittäviä hyödynnettäviä luonnonvaroja, ja alueen nykyinen luon-
nonvarojen hyödyntäminen on vähäistä. Hankealueen kokonaispinta-alasta vain pieni 
osa käytetään rakentamiseen, joka estää luonnonvarojen käytön. Hankealueen muilla 
alueilla luonnonvarojen käyttöä voidaan jatkaa. 

 

8.5 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

 

Hankkeen toteuttamisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämi-

seen alueella. Hanke ei estä mm. metsätaloutta, marjastusta, metsästystä tai sienestystä, eikä 

hankkeella ole todennäköisiä vaikutuksia läheiseen turvetuotantoalueeseen. 

 

Luonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset painottuvat rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, jolloin ta-

pahtuu suurin osa maa-ainesten kaivamisesta, uusien maa-aineiden tuomisesta alueelle, sekä pui-

den kaatamisesta. Toiminnan aikana vaikutukset rajoittuvat rakennettujen alueiden käytön rajoit-

tumiseen, sekä metsänhoitoon voimalinjojen reunavyöhykkeillä ja huoltoteiden varsilla. 

 

Arvio huoltoteiden ja nostoalueiden rakentamiseen tarvittavista murske- ja hiekkamääristä on esi-

tetty seuraavassa taulukossa. Määrät on laskettu sillä olettamuksella, että yhdelle nostoalueelle 

tarvitaan mursketta / hiekkaa noin 2500 m3, uudelle huoltotielle 6000 m3 per kilometri ja kunnos-

tettavalle huoltotielle 2000 m3 per kilometri. 
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Taulukko 8-4. Arvio uusien ja kunnostettavien huoltoteiden pituuksista, nostoalueista sekä niiden rakentamiseen 

tarvittavista murske- ja hiekkamääristä. 

 VE1 VE2 

Tuulivoimaloiden lukumäärä 15 13 

Aurinkopaneelien lukumäärä 280 000 280 000 

Uusien huoltoteiden pituus 12 864 m 11 513 m 

Kunnostettava tieosuus 9 881 m 7 029 m 

Maa-aines, uudet huoltotiet 77 184 m3 69 078 m3 

Maa-aines, kunnostettava tieosuus 19 762 m3 14 058 m3 

Maa-aines, nostoalueet 37 500 m3 32 500 m3 

Maa-aines yhteensä 134 446 m3 115 636 m3 

 

Toiminnan loppuminen aiheuttaa lieviä vaikutuksia voimaloiden purkamisen myötä. Kielteisiä vai-

kutuksia voi tulla mahdollisesta metsän kaatamisesta teiden varsilta tuulivoimaloiden osien kuljet-

tamisen yhteydessä, sekä perustusten mahdollisesta poistamisesta. Alueen ennallistaminen tuo toi-

saalta myönteisiä vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön, kun alueet palautuvat metsätalous- ja vir-

kistyskäyttöön. 

VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, jolloin suunnittelualue jää nykyiseen tilaansa. Hankera-

kentamiseen suunniteltu pinta-ala jäisi siis käytettäväksi metsätalouden ja jokamiehenoikeudella 

tapahtuvaan hyötykäyttöön nykyisen käytön mukaisesti, jolloin muutokset luonnonvarojen käyt-

töön ovat merkityksettömiä. Välillistä vaikutusta voi katsoa olevan, jos voimaloiden tuottamaa 

vastaavaa energiamäärää tuotettaisiin hyödyntäen uusiutumattomia energiamuotoja, mutta ener-

gian voisi tuottaa myös vastaavilla uusiutuvilla energiamuodoilla, jolloin vaikutus jäisi neutraaliksi. 

VE1 

 

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan hankevaihtoehdossa VE1 suuruudeltaan 

pieniä kielteisiä. Kielteiset vaikutukset syntyvät luonnonvarojen ja energian käytöstä voimaloiden 

tuottamiseen, maa-ainesten käytöstä rakentamiseen, luonnonvarojen käytön estymisestä rakenne-

tuilla alueilla, sekä metsän hakkaamisesta.  

VE2 

 

Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset luonnonvarojen käyttöön arvioidaan pieniksi kielteisiksi. Vai-

kutukset ovat yhteneviä hankevaihtoehdon VE1 kanssa, mutta voimaloiden vähäisemmän lukumää-

rän vuoksi voimaloiden perustamiseen tarvittavat massamäärät ja maa-alueetovat pienempiä, joten 

vaikutukset ovat hieman pienempiä. 

8.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

 

Sähkönsiirto toteutetaan liittymällä valtakunnan verkkoon noin 12 kilometrin päässä suunnittelu-

alueesta. Sähkönsiirto toteutetaan mahdollisimman pitkälle olemassa olevia voimajohtokäytäviä 

hyväksikäyttäen. Nykyiset suunnitelmat eivät tarvitsisi uusien voimajohtokäytävien perustamista, 

mikä vähentää hakattavan metsän määrää. Olemassa olevia käytäviä tulisi kuitenkin laajentaa, 

mikä tarkoittaisi 12 kilometrin matkalta käytävän leventämistä 18 metrillä, josta puut raivataan 

kokonaan, sekä 10 metrin reunavyöhykettä, jolla puut pidetään matalampina. Koska nykyisissäkin 

käytävissä on kyseiset reunavyöhykkeet, muutos nykytilanteeseen olisi vain mainittu 18 metrin 

levennys. 
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8.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Hankealueen herkkyys luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta arvioitiin vähäiseksi ja hank-

keen tuoma muutoksen suuruus pieneksi kielteiseksi sekä vaihtoehdossa VE1 (15 tuulivoimalaa) 

että vaihtoehdossa VE2 (13 tuulivoimalaa). Kokonaisuudessaan Kauniskankaan tuuli- ja aurinko-

voimahankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat molemmissa hankevaihtoeh-

doissa VE1 ja VE2 merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä. Hankkeen toteuttamatta jättäminen 

VE0 vaihtoehdossa on merkittävyydeltään merkityksetön suunnittelualueen nykytilanteeseen 

nähden. 

 
Taulukko 8-5. Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys.  
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kielteinen  
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kielteinen 
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Kohtalainen  Suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen  Merkityk-
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 Vähäinen   Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 
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Suuri Suuri Kohtalainen  Merkityk-
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8.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

 

Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää rakentamisaikana hyödyntämällä alueen nykyistä tiever-

kostoa ja voimajohtokäytäviä mahdollisimman paljon sekä huomioimalla maastonmuodot. Vaiku-

tuksia suoalueiden olosuhteisiin voidaan vähentää rakentamalla tiet suoalueiden reunoja myötäil-

len. Maasto-olosuhteet huomioidaan lisäksi tuulivoimaloiden perustusten suunnittelu- ja rakennus-

vaiheessa. Maa- ja kalliorakentamisessa tulee välttää tarpeettomia maansiirtoja ja kallion louhintaa. 

Ulkopuolisten maa-ainesten tarve tulee minimoida soveltuvilla suunnitteluratkaisuilla. 

8.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Arvioinnissa käytetyt voimaloiden lukumäärät ja paikat, sekä huoltoteiden ja voimalinjojen sijainnit 

voivat vielä tarkentua suunnittelun edetessä. Maa-ainesten hyödyntämisessä epävarmuutta aiheu-

tuu tuulivoimaloiden perustusten toteuttamismenetelmästä, johon on useampia vaihtoehtoja. Myös 

perustuksia varten ylös kaivettavan kantamattoman maan määrä, sekä täyttöön tarvittavan murs-

keen määrä saattaa vaihdella voimalakohtaisesti, riippuen maaperän koostumuksesta. 
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Muutoksen suuruus 
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9. VESISTÖ JA POHJAVEDET 

9.1 Vaikutuksen muodostuminen 

 

Tuuli- ja aurinkovoimala-alueen rakentamisvaiheessa hankealueella tehtävät maanrakennustyöt 

voivat aiheuttaa paikallisia ja lyhytkestoisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesien muodostumiseen ja 

laatuun. Rakentamistoimenpiteiden aikana poistetaan pintamaata, mikä saattaa lisätä vesiin koh-

distuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Aurinkovoimala-alueelle ei lähtökohtaisesti tehdä 

laaja-alaista vettä läpäisemätöntä aluetta tai muuten tehdä merkittäviä pohjatöitä. Alue ojitetaan 

tarvittaessa kuivumisen tehostamiseksi. Käytettävästä kalustosta aiheutuu pieni riski öljypäästöihin 

liittyen.  

 

Voimaloiden toiminnasta ei aiheudu päästöä alueen vesistöihin, joten tuulipuiston ja aurinkovoi-

mala-alueen ollessa toiminnassa ei synny varsinaisia vaikutuksia alueen pinta- tai pohjavesiin. Ra-

kennustöiden yhteydessä mm. rummut ja muut valuntaa ohjaavat rakenteet suunnitellaan siten, 

että vaikutuksia nykytilaan verrattuna syntyy mahdollisimman vähän. Kuitenkin vähäisiä vaikutuk-

sia valumamääriin voi syntyä tie- ja nostoalueiden hulevesien muodossa. Aurinkovoimalan piipa-

neelit eivät sisällä ympäristölle myrkyllisiä aineita. Tuulivoimaloiden betoniperustukset nostavat 

voivat nostaa niiden lähialueiden vesien pH:ta hieman kalsiumin liuetessa perustuksista. Tuulivoi-

maloissa tai muuntamoissa käytettävistä öljyistä aiheutuu pieni päästöriski. 

 

Toiminnan päättyessä rakenteet puretaan ja alueet maisemoidaan mahdollisimman luonnontilaisen 

kaltaiseksi. Purkamisvaiheessa vaikutukset pinta- ja pohjavesiin ovat samankaltaisia kuin raken-

nusvaiheessa tai voivat jäädä jopa vähäisemmiksi riippuen esimerkiksi siitä, puretaanko voimaloi-

den perustuksia. Kuitenkin vähäisiä vaikutuksia valumamääriin voi syntyä tie- ja nostoalueiden hu-

levesien muodossa. 

 

Hankkeen vesistövaikutukset rajoittuvat pääasiassa hankealueelle. Tarkemmin vaikutukset kohdis-

tuvat alueille ja niiden lähiympäristöön, joille kohdistuu maanrakennustoimenpiteitä. Näitä ovat 

voimaloiden perustusten alueet sekä huoltoteiden alueet sekä vähäisemmässä määrin voimalinjojen 

alueet. Niillä alueilla, joilla on karkeita maalajeja ja tehdään teitä tai tiivistystä, vettä läpäisemät-

tömän pinnan kasvu voi pienentää pohjaveden muodostumista hieman. 

9.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 

Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona. Hankealueen 

ja sen lähiympäristön sekä suunnitellun sähkönsiirtoreitin alueen vesistöt sekä luokitellut pohjave-

sialueet tunnistettiin olemassa olevaan aineistoon pohjautuen. Arvioinnissa huomioitiin hankesuun-

nitelmassa esitetty tuulivoimaloiden, aurinkovoimala-alueen ja sähkönsiirron sijainnit. Lisäksi otet-

tiin huomioon rakenteiden perustustekniikka ja käytettävät materiaalit sekä näiden mahdolliset vai-

kutukset maaperään ja sitä kautta pohja- ja pintavesiin. 

 

Hankkeen yleispiirteiset vaikutukset alapuolisten vastaanottavien vesistöjen laatuun ja tilaan arvi-

oitiin, huomioiden vesipuitedirektiivi sekä alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjel-

mat. Arvioinnissa huomioitiin myös ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen yleinen pohjave-

sien pilaamiskielto. 
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9.3 Alueen nykytila ja kehitys 

 
Suunnitellut tuulivoimalat sekä aurinkovoimala-alueet sijaitsevat kokonaisuudessaan Kymijoen-

Suomenlahden vesienhoitoalueella (VHA2), Napolanjoen valuma-alueella (14.645). Osa hankealu-

een sijoittuu Mustapuron valuma-alueen (14.674) pohjoisosaan. Kyseiselle valuma-alueelle ei kui-

tenkaan ole suunniteltu toimintaa. Suunniteltu sähkönsiirtolinja sijaitsee osittain Kymijoen-Suo-

menlahden vesienhoitoalueella ja osittain Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoito-

alueella (VHA3). Valuma-alueet, niiden purkupisteet ja hankealueen vesistöt on esitetty seuraa-

vassa kuvassa (Kuva 9-1). Hankealueen länsiosa sijoittuu voimakkaasti ojitetulle entiselle turve-

tuotantoalueelle ja itäosa ojitetulle metsä- ja suoalueelle. Hankealueen pienvesien luonnontilai-

suutta on kuvattu tarkemmin luvussa 10.1.4. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen hankealu-

eella ei Geologian tutkimuskeskuksen happamien sulfaattimaiden karttapalvelun mukaan ole to-

dennäköistä. 

 

 
Kuva 9-1. Tuulivoimaloiden ja aurinkovoimala-alueen sijoittuminen sekä valuma-alueet, vesistöt ja pohjavesialu-

eet hankealueen läheisyydessä. 
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Suunnitellulla voimala-alueella ja sen läheisyydessä sijaitsee yhteensä 4 kpl yli 1 ha laajuisia järviä 

tai lampia, Hirvijärvi (15 ha), Keskinen (8 ha), Talasjärvi (22 ha) ja Alisenlampi (8 ha). Noin 2 

hehtaarin laajuinen Kylkilampi ei ole nykytilanteessa vesistö, vaan se on muutettu turvetuotannon 

pintavalutus- ja kasvillisuuskentäksi 90-luvulla. Kylkilammessa ei ole nykyisellään avovettä. 

 

Hankealueen pohjoisosassa kulkee Hirvijärvestä alkunsa saava Vorspakanjoki, joka laskee Keski-

sen, Talasjärven sekä Alisenlammen kautta. Hankealueen itäosassa kulkee Nurmijokeen laskeva 

Leppäpuro. Vorspakanjoki ja Nurmijoki liittyvät hankealueen koillispuolella toisiinsa Hirvijoeksi. Hir-

vijoki laskee Nopolanjokeen, joka laskee Kyyjärveen. Sähkökoekalastuksissa Vorspakanjoesta saa-

dut kalalajit ovat olleet ahven, hauki, kivisimppu, made ja särki. 

 

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

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

(SYKE: Vesien tila). Hankealueen vesistöistä Hirvijoki-vesimuodostumaan kuuluvat Vorspakanjoki 

sekä Nurmijoki. 

 

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

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

maksi. Nopolanjoki kulkee noin 5 km hankealueen pohjoispuolella ja Hirvijoki laskee siihen Nopo-

lassa noin 2,5 km Kyyjärven yläpuolella. 

 

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

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

jaitsee noin 5 km hankealueen itäpuolella. 

 

Vedenlaatua on hankealueen pohjoisosassa mitattu Hirvijärvessä, Talasjärvessä ja Vorspakanjo-

essa. Hankealueen itäosassa vedenlaatua on mitattu Metsäpurossa ja Nurmijoessa. Vedenlaatu 

hankealueen pintavesissä edustaa tyypillistä suoalueiden pintavesien tilaa. Vesi on ollut hapanta 

(pH 4,8-7,1) ja ruskeaa (väriluku 160-675 mg/l Pt). Humusvaikutteisuus näkyy myös raudan kor-

keina pitoisuuksina (400-5300 µg/l). Hirvijärvessä, joka sijaitsee hankealueen ja turvetuotantoalu-

een yläpuolella, on havaittu ajoittain happikatoa. Vorspakanjoessa happitilanne on ollut hyvä. Ra-

vinteiden korkeat pitoisuudet kertovat vesien rehevyydestä. Fosforin kokonaispitoisuus on vaihdel-

lut välillä 21-370 µg/l ja typen kokonaispitoisuus välillä 460-4672 µg/l. Korkeimmat pitoisuudet on 

mitattu Hirvijärvestä. 

 

Suunniteltu sähkönsiirtolinjaus sijoittuu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalu-

eelle (VHA3) ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle (VHA2). Linjaus ylittää luokitellut Vim-

pelinjoen ja Hirvijoen. Sähkönsiirtolinjauksen lähellä ei sijaitse vesienhoidon toimenpideohjelmassa 

huomioituja järviä. 

 

Vimpelinjoki (pituus 43 km, valuma-alueen pinta-ala 378 km2) on tyypiltään keskisuuri turvemaiden 

joki. Sen ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Vimpelinjoki 

laskee Lappajärveen. Sähkökoekalastuksissa hankealueen läheisyydestä Vimpelinjoesta saadut ka-

lalajit ovat hauki, kiiski, kivennuoliainen, kivisimppu, nahkiainen ja särki. 

 

Hankealue sijoittuu suoalueelle, tai muille alueille, joilla ei muodostu merkittäviä määriä pohjavettä. 

Kauniskankaan tuulivoimapuiston tai aurinkovoimala-alueen suunnitellulla alueella ei sijaitse luoki-

teltuja pohjavesialueita (Kuva 9-1). Harsunkankaan pohjavesialue (0931201) sijaitsee noin 4 km 

hankealueesta länteen. Pohjavesialue on luokiteltu luokkaan 2, sen määrällinen ja kemiallinen tila 

on arvioitu hyväksi eikä sen arvioida olevan riskialueella. Peuralinnan pohjavesialue (0931203) si-

jaitsee noin 4 km hankealueesta pohjoiseen. Se on luokiteltu määrälliseltä ja kemialliselta tilaltaan 

hyväksi. Sen kemiallinen riski on arvioitu kohtalaiseksi maatalouden aiheuttamien hajapäästöjen 
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vuoksi. (SYKE, Vesien tila, haettu 27.1.2020). Myöskään sähkönsiirron suunniteltu linjaus ei ylitä 

luokiteltuja pohjavesialueita. 

9.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruus 

 

Vaikutuskohteen herkkyyden määrityksessä huomioidaan mahdolliset suojelulliset arvot vaikutus-

alueella, vastaanottavan vesistön tilaluokka, sekä vesialueen virkistysarvo. Pintavesien osalta alu-

een herkkyys on pääosin kohtalainen. Tämä on seurausta siitä, että pintavedet alueilta, joilla 

maanmuokkaustoimia tullaan tekemään, laskevat vesistöihin, joiden ekologinen tila on tyydyttävä. 

Valuma-alueille hankealueen sisälle sijoittuvat vesistöt ovat reheviä tai lievästi reheviä runsashu-

muksisia vesiä. 

 
Taulukko 9-1. Vaikutuskohteen pintavesien herkkyys. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella ei sijaitse luonnontilaisia noroja tai muita arvokkaita pienvesiä. Vastaan-
ottavat vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan hyvässä kunnossa, eikä tilaluokan heikentymi-
selle ole nähtävissä riskejä. Todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on 
vähäinen. 

       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella sijaitsee yksittäisiä luonnontilaisia noroja tai muita arvokkaita pienvesiä. 
Vastaanottavat vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan tyydyttävässä kunnossa. Todennäköi-
syys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on kohtalainen. 

       

Suuri 

 

Vaikutusalueella sijaitsee luonnontilaisia noroja tai muita arvokkaita pienvesiä. Vastaan-
ottavat vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan välttävässä, huonossa tai vaihtoehtoisesti erin-
omaisessa kunnossa. Osa vastaanottavista vesistöistä sisältyy johonkin suojeluohjelmaan 
tai strategiaan. Todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on suuri. 

       

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueella sijaitsee luonnontilaisia noroja tai muita arvokkaita pienvesiä. Vastaan-
ottavat vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan huonossa kunnossa. Osa vastaanottavista ve-
sistöistä sisältyy johonkin suojeluohjelmaan tai strategiaan. Happamien sulfaattimaiden 
esiintyminen on erittäin todennäköistä. 

 

Pohjavesien osalta alueen herkkyys on vähäinen. Hankealue ei ole pohjaveden muodostumisen 

kannalta merkittävää aluetta. Vaikutusalueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita eikä hankealu-

eelta ole virtausyhteyttä pohjavesialueille. 

 
Taulukko 9-2. Vaikutusalueen pohjavesien herkkyys. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Alueella ei ole merkitystä yhteiskun-
nan vedenhankinnan kannalta, eikä vaikutusalueella ole yksityisiä kaivoja. 

       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella on muita kuin vedenhankinnan kannalta tärkeitä tai soveltuvia pohjave-
sialueita. Alueella ei ole suurta merkitystä yhteiskunnan vedenhankinnan kannalta, mutta 
vaikutusalueella esiintyy joitakin yksittäisiä yksityisiä kaivoja. 

       

Suuri 

 

Vaikutusalueella sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvia pohjavesialueita. 
Alueella on merkitystä yhteiskunnan vedenhankinnan kannalta tai alueella on yksityisiä 
kaivoja.  

       

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueella sijaitsee vedenhankinnan kannalta erittäin tärkeitä ja soveltuvia pohja-
vesialueita. Alueella on suuri merkitys yhteiskunnan vedenhankinnalle tai alueella on yk-
sityisiä kaivoja. 

 
 

Pinta- ja pohjavesissä tapahtuvien muutosten suuruutta on arvioitu seuraavien kriteerien perus-

teella. 
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Taulukko 9-3. Pintavesiin kohdistuvien muutosten suuruuden arviointikriteerit. 

Ei muutosta 
Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta pintavesiin tai sedi-
mentteihin. 

Pieni         
- 

Hankkeen rakentaminen ja toiminta eivät vaikuta luonnontilaisten norojen tai muiden ar-
vokkaiden pienvesien luonnontilaisuuteen. Vedenlaatuun ja vesieliöstöön kohdistuvat muu-
tokset ovat vähäisiä tai niitä ei aiheudu. Vaikutus on lyhytaikainen. 

Keskisuuri 
- - 

Hankkeen rakentaminen ja toiminta vaikuttavat luonnontilaisten norojen tai muiden arvok-
kaiden pienvesien luonnontilaisuuteen, mutta vaikutukset ovat palautuvia lyhyellä aikavä-
lillä. Vedenlaatuun ja vesieliöstöön voi kohdistua muutoksia, mutta vaikutukset ovat lyhyt-
aikaisia ja palautuvia. 

Suuri                  
- - - 

Hankkeen rakentaminen ja toiminta muuttavat pysyvästi luonnontilaisten norojen tai mui-
den arvokkaiden pienvesien luonnontilaa. Vedenlaatuun ja vesieliöstöön kohdistuvat muu-
tokset voivat olla pysyviä ja palautumattomia. Vesistön ekologinen luokitus muuttuu. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Hankkeen rakentaminen ja toiminta vaikuttavat merkittävästi luonnontilaisten norojen tai 
muiden arvokkaiden pienvesien luonnontilaisuuteen. Vaikutus estää kokonaan pintaveden 
käyttömahdollisuuksia. Vesiekosysteemin tai sen osan tuhoutuminen kokonaan suoraan 
hankkeen johdosta. 

 

Taulukko 9-4. Pohjaveteen kohdistuvien muutosten suuruuden arviointikriteerit. 

Ei muutosta Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta pohjavesiin. 

Pieni         
- 

Hankkeen rakentaminen ja toiminta vaikuttavat vähäisesti pohjaveden laatuun, määrään tai 
muodostumisalueeseen.  

Keskisuuri      
- - 

Muodostumisalueen virtausolosuhteissa voi tapahtua kohtalaisia paikallisia muutoksia. Muu-
tos ei vaikuta pohjaveden laatuun. 

Suuri                  
- - - 

Muodostumisalueen virtausolosuhteissa tapahtuu selkeitä muutoksia. Muutos vaikuttaa poh-
javeden laatuun ja/tai määrään. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Muodostumisalueen virtausolosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Muutos vaikuttaa 
pohjaveden laatuun ja/tai määrään. 

 

9.5 Vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin 

VE0 

 

Mikäli tuuli- ja aurinkovoimala-alueita ei rakenneta, pintavesien tila kehittyy luonnollisten muutos-

ten sekä valuma-alueen maankäytön mukaisesti. 

VE1 ja VE2 

 

Hankkeen vaikutuksilla vesistöihin tai pohjavesiin ei ole huomattavia eroavaisuuksia vaihtoehtojen 

VE1 ja VE2 välillä. Molemmissa vaihtoehdoissa kaikki voimalat sekä aurinkovoimala-alueet sijoittu-

vat Napolanjoen valuma-alueelle (14.645). 

 

Rakentamisaikana kiintoaineen ja humuksen määrä voivat lisääntyä hankealueen ulkopuolelle las-

kevien ojien purkupaikkojen kohdilla. Kulkeutuvan kiintoaineksen määrä ja laatu ovat riippuvaisia 

töidenaikaisista virtaamaolosuhteista sekä maaperän laadusta. Uusien ojien kaivu ja vanhempien 

ojien perkaaminen aiheuttavat lähinnä lyhytaikaista samentumaa, kiintoainespitoisuuden kasvua ja 

ravinnepitoisuuden kohoamista. Rakentamistöiden aiheuttama kiintoaineskuormitus voi aiheuttaa 

lyhytaikaista samentumaa Hirvijoen vesimuodostumassa. Vaikutukset jäävät kuitenkin lyhytaikai-
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siksi eivätkä kulkeudu laajalle alueelle. Nykytilaan verrattuna pitkäaikaista vaikutusta tierakenta-

miseen liittyvän ojaston muutosten myötä arvioidaan aiheuttavan vain vähän, sillä alue on nykyi-

selläänkin voimakkaasti ojitettu. 

 

Tuulipuiston ollessa toiminnassa ei normaalitilanteessa varsinaisia vaikutuksia alueen pintavesiin 

synny. Kuitenkin vähäisiä vaikutuksia valumamääriin voi syntyä vettä läpäisemättömän pinta-alan 

kasvaessa tie- ja nostoalueiden hulevesien muodossa. Tehtävät ojitukset ja maanrakennustyöt voi-

vat alentaa pohjaveden pintaa hieman rakentamisalueiden läheisyydessä. Vaikutus jää paikalliseksi, 

eikä ulotu esimerkiksi lähistön asuinkiinteistöille. Maaperään sijoitettavista rakenteista (voimaloiden 

perustukset, huoltoteiden pohjarakenteet, maakaapelit) ei arvioida liukenevan haitallisia yhdisteitä, 

jotka voisivat kulkeutua pohjavesiin. Tämän vuoksi toimintavaiheessa pohjaveden pilaantumisriski 

on alhainen ja vastaa minkä tahansa vähän liikennöidyn alueen riskejä. Rakentamisen ja huollon 

aikana noudatetaan poltto- ja voiteluaineiden sekä muiden maaperälle tai pohjavesille haitallisten 

aineiden käsittelyssä annettuja säädöksiä ja ohjeita. 

 

Hankkeella ei ole vaikutusta Hirvijoen tai muiden alapuolisten vesistöjen ekologiseen tilaan, eikä 

hankkeen toteuttaminen estä niiden hyvän tilan saavuttamista. 

 

9.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Vaikutuskohteen herkkyys arvioitiin pintavesien osalta kohtalaiseksi ja pohjavesien osalta vä-

häiseksi. Molempien toteuttamisvaihtoehtojen (VE1 ja VE2) aiheuttama muutoksen suuruus arvioi-

tiin pieneksi kielteiseksi sekä pinta- että pohjavesien osalta. Näin ollen hankkeen vaikutusten mer-

kitys sekä pinta- että pohjavesiin arvioitiin vähäiseksi. Tuuli- tai aurinkovoimaloiden vaikutukset 

pinta- ja pohjavesien laatuun syntyvät pääasiassa lyhytaikaisesta kiintoaineksen aiheuttamasta sa-

mentumasta rakentamisen aikana. Maanrakennustöillä voi olla vähäisiä paikallisia vaikutuksia hyd-

rologiaan. 

 
Taulukko 9-5. Vesistöihin ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys.  
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9.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

 

Etenkin vesistöjen läheisyydessä tehtävät rakennustyöt tulisi toteuttaa vähäsateisena aikana, jol-

loin valunta on pienintä ja kiintoaineen kulkeutumismahdollisuus vesistöön on pieni. Rakentamisen 
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jälkeen mahdollisesti tukkeutuneet ojat avataan. Teiden rakentamisessa tulee työn sallimissa puit-

teissa käyttää mahdollisimman karkeita maa-ainesmateriaaleja. Tierumpujen riittävällä määrällä ja 

oikealla mitoituksella voidaan vähentää vaikutuksia valuntaan ja ojien virtaamiin.  

 

Huolellisuudella ja turvallisia työmenetelmiä noudattamalla voidaan välttyä vahinkotilanteisiin liit-

tyviltä öljyvahingoilta, jotka voivat paikallisella tasolla aiheuttaa pilaantumisriskin. Voimaloissa ja 

muuntajissa käytetään suojausrakenteita, joilla estetään niissä käytettävien vesistöjä mahdollisesti 

pilaavien aineiden (esimerkiksi öljyt) pääseminen ympäristöön. 

9.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Hankkeella ei arvioida olevan olennaisia vaikutuksia pinta- tai pohjaveteen eikä eri vaihtoehdoilla 

ole huomattavia eroja pinta- ja pohjavaikutusten kannalta. Vaikutusarvioon ei liity johtopäätöksiin 

vaikuttavia epävarmuustekijöitä. 

 

 

10. LUONTO JA LUONNONSUOJELU  

10.1 Kasvillisuus ja luontotyypit 

10.1.1 Vaikutuksen muodostuminen 

Tuulivoimapuiston vaikutukset luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen kohdistuvat ensisijaisesti alueille, 

joille tehdään rakentamistoimia. Puusto kaadetaan ja kasvillisuus poistetaan tuulivoimaloiden pe-

rustusten, nosto- ja asennusalueen sekä huoltoteiden ja kiviainesten ottoalueilta. Rakentamistoi-

mien kohdistuessa turvemaihin tai muihin kantavuudeltaan heikkoihin alueisiin, voidaan rakenta-

misen yhteydessä joutua tekemään maamassojen vaihtoa kantavimpiin materiaaleihin. 

 

Voimajohdon osalta vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin muodostuvat puuston poistosta 

johtoaukealla sekä rakentamisen aikana työkoneiden liikkumisesta sen lähiympäristössä. Puuston 

poisto ja toistuva kasvillisuuden raivaaminen muuttavat kenttä- ja pohjakerroksen pienilmastoa, 

mutta näissä kerroksissa kasvillisuus kuitenkin säilyy muuttuen kasvupaikkatyypin mukaiseksi avoi-

memman ympäristön kasvillisuudeksi. Johtoaukean ympärille muodostuu reunavaikutteista ympä-

ristöä, jonka voimakkuus vaihtelee erityppisten ympäristöjen välillä. Sulkeutuneessa metsässä reu-

navaikutus yltää keskimäärin muutaman kymmenen metrin etäisyydelle, mikä vastaa 2–3 puun 

pituutta (Päivinen ym. 2011). Luontaisesti avoimilla alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla 

soilla, reunavaikutus on verrattain vähäistä. 

 

Tuulivoimahankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat vähäi-

siä. Tuulivoimahankkeen toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyp-

peihin ovat vastaavanlaisia kuin rakentamisvaiheessa. Vaikutukset aiheutuvat voimaloiden purka-

misesta ja siihen liittyvästä liikenteestä ja mahdollisesta purettujen osien välivarastoinnista.  

 

Välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen voi muodostua johtuen reunavaikutuksen voimakkaasta lisään-

tymisestä ja vaikutuksista alueen vesitalouteen sekä maanrakentamistöihin liittyvän pölyämisen 

myötä. Vesitalouteen kohdistuvat vaikutukset voidaan jakaa rakentamisesta mahdollisesti aiheutu-

vaan suotyyppien/ympäristöjen kuivumiseen tai tulvimiseen sekä pinta-/valumavesiin aiheutuviin 

vaikutuksiin (mm. kiintoaineskuormituksen lisääntyminen pintavesiuomissa ja siitä aiheutuva ve-

sien sameneminen, vesitalouden ja virtausten muuttuminen tiestön ja siltojen parantamisen/raken-

tamisen yhteydessä).  
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Aurinkopaneelien vaikutuksista ei tiettävästi ole olemassa laajamittaista vertaisarvioitua tutkimus-

tietoa, mutta pääasiallisesti aurinkopaneeleista aiheutuvat ympäristövaikutukset mielletään vähäi-

siksi ja lähinnä rakentamisaikana ilmeneviksi. Aurinkopaneelikentän perustusratkaisulla voi olla vai-

kutusta alueen vedenkiertoon. Kun maanpintaa ei päällystetä ja aurinkopaneelit sijoitetaan irti 

maasta, hulevesien (sade- ja sulamisvedet) takia ei tarvita erikoisjärjestelyjä. Kelluvan perustuksen 

ympäristövaikutukset voivat jäädä maaperustuksia pienemmiksi, koska niiden yhteydessä ei vaa-

dita kaivauksia. Painotettu teräs- tai betoniperustus ei vaadi myöskään maanpinnan läpäisemistä. 

(Uudenmaan liitto ja Ramboll Finland Oy 2017) 

10.1.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueelle on laadittu YVA-menettelyn yhteydessä luontoselvityksiä, joiden tavoitteena on ollut 

mahdollistaa tuulivoimaloiden, teiden ja sisäisten sähkönsiirtoyhteyksien joustava sijoitussuunnittelu 

prosessin eri vaiheissa. Selvitysten maastotöissä on tarkasteltu ensisijaisesti selvitysten ajankohtana 

tiedossa olleen layoutin mukaiset suunnitellut voimalapaikat, sekä hankealueelle sijoittuva tiestö ja 

sähkönsiirtoreitit. Lopulliset, tässä tarkasteltavat hankevaihtoehdot ovat muuttuneet jonkin verran sel-

vitysaikana käytössä olleesta sekä voimalapaikkojen sijoittelun että tiestön, sähkönsiirron ja aurinko-

paneelien sijainnin osalta.  

Selvitysten tavoitteena on ollut kartoittaa hankealueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit sekä huo-

mionarvoinen lajisto, metsälain 10 §:n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt (ns. ETE-alueet), 

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

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

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

telty tarkemmin luvun 11.2. alla.  

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

män arvioinnin merkittävimpinä lähtöaineistoina:  

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

2021a, liite 4) 

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

2021b, liite 5) 

 

Lisäksi vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna valokuvia, ilmakuvia, karttoja, alueella aikaisemmin 

tehtyjä selvityksiä sekä Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämää Laji.fi-palvelua uhanalaisen lajiston 

selvittämiseksi, Ympäristöhallinnon Avoin tieto -palvelua sekä Suomen Metsäkeskuksen avointa ai-

neistoa (metsävaratiedot sekä erityisen tärkeät elinympäristöt). 

 

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on toteutettu arvioimalla 

hankkeen aiheuttamia muutoksia ja niistä aiheutuvia vaikutuksia suhteessa luontoselvityksissä ku-

vattuun alueen nykytilaan. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioitiin kohteiden, sekä 

kasvillisuuden ja luontotyyppien edustavuus paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. 

Luontotyyppien uhanalaisuutta tarkasteltiin Kontula & Raunio (2018) luontotyyppien uhanalaisuus-

luokituksen perusteella. Arviointityössä tarkasteltiin lisäksi hankkeen toteutumisen vaikutuksia alu-

een luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena ja arvokkaisiin luontokohteisiin kohdetasolla. 

10.1.3 Alueen nykytila ja kehitys 

Hankealue kuuluu eliömaakunnallisessa aluejaotuksessa Pohjois-Hämeen alueeseen, rajautuen kui-

tenkin monilta osin Keski-Pohjanmaan eliömaakunnalliseen alueeseen (https://www.luo-

mus.fi/fi/eliomaakunnat).  

 

https://www.luomus.fi/fi/eliomaakunnat
https://www.luomus.fi/fi/eliomaakunnat
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Metsäkasvillisuuden osalta hankealue sijoittuu keskiboreaaliselle Pohjanmaa-Kainuu vyöhykkeelle 

(Hotanen, Nousiainen, Mäkipää, Reinikainen, Tonteri, 2018). Alueelle kesällä 2021 tehdyn luonto-

selvityksen (Latvasilmu osk. 2021a) perusteella hankealue on yleisilmeeltään melko tyypillistä Suo-

menselän suometsämosaiikkia, maanpinnan korkeuden ollessa paikoitellen jopa 200 metriä meren-

pinnan yläpuolella. Alueen turvemaat on pääsääntöisesti ojitettu ja kuuluvat eriasteisiin turvakan-

kaisiin. Puusto luontoselvityksen yhteydessä kartoitetulla alueella on pääosin mäntyvaltaista, kuusi- 

ja sekapuuvaltaisten metsien ollessa vähemmistönä. Valtaosa alueesta on metsätalouskäytössä ja 

siten todettavissa luonnontilaltaan heikentyneeksi. Alueen kasvillisuus koostuu pääosin alueen 

maantieteelliselle sijainnille tyypillisistä metsä- ja suokasveista. Hankealueen sisälle sijoittuu muu-

tamia vaka- ja virtavesiä, jotka tuovat oman leimansa alueeseen. Noin viidenneksen alueesta kat-

tavat turpeennostoalueet kaivantoineen. 

10.1.4 Huomionarvoiset luontotyypit 

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

luu hankealueen pohjoisosassa Hirvijokeen laskevan Kylmäkorvenpuro–Vorspakanjoen ja alueen 

etelä-itäosissa Nurmijokeen laskevan Leppäpuron läheisyydessä sijaitsevat metsäkuviot, Vorspa-

kanjoen puronvarsimetsät sekä Pärepuusaaren itäpuolinen suokuvio. Näiden pohjalta huomionar-

voisiksi luontotyypeiksi rajattuina alueina on esitetty Kuva 10-1 mukaisesti Talasjärven laskupuron 

ympäristö sekä Pärepuusaaren itäpuolen luonnontilaisen kaltainen suokuvio heti voimalapaikan T8 

(VE1 ja VE2) pohjoispuolella.  
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Kuva 10-1 Hankealueelle sijoittuvat alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat luontotyyppikohteet. 

 

Kylmäkorvenpuro–Vorspakanjoen ja Leppäpuron ympäristön metsäkuviot 

Purojen läheisyydessä esiintyvät luontotyypit ja kasvillisuus poikkeavat selkeästi ympäristöstään 

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

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

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

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

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

seiset pienvesien lähiympäristöt arvioitu luontoarvoiltaan alueellisesti merkittävinä kohteina. 
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Kuva 10-2. Lehtomaista kangasta Leppäpuron rannalla. Kuva: Latvasilmu osk/ Olli Neulaniemi. 

  

Vorspakanjoen puronvarsimetsät 

Vorspakanjoen rannoilla esiintyy luonnontilaisen kaltaista purouoman lähiympäristöä, jossa kasvaa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vadelma, mesimarja, huopaohdake sekä kurjenjalka. 
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Kuva 10-3. Runsasravinteista luhtaa Vorspakanjoen ympäristössä. Kuva: Latvasilmu osk/ Olli Neulaniemi.  

 

Pärepuusaaren länsipuolinen suoalue  

 

Pärepuusaaren länsipuolelle sijoittuu ympäristön ojituksista huolimatta luonnontilaisen kaltaisena 

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

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

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

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

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

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

pin (MtKg) kuvioita.  

 

Alueen tuotantokäyttöön liittyvien kaivantojen seurauksena suokohteen reunoille on paikoin synty-

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

puuta oli melko paljon pystyssä. 
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Kuva 10-4. Nimetön suoalue Pärepuusaaren itäpuolella. Kuva: Latvasilmu osk/ Olli Neulaniemi. 

 

Lisäksi hankealueella sijaitsee muuten luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiksi luokitelta-

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

leissa. Tarkemmat kuvaukset kohteista on YVA-selostuksen liitteenä 4 olevassa luontoselvityksessä. 

 

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

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

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

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

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

kohteeksi. 

 

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

maisia painanteita. Kohde voi soveltua METSO-kohteeksi.  

 

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

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

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

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

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

jelmaan.  

 

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

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

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

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

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

kenteen puolesta voi soveltua METSO-ohjelmaan. 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

156/272 

 

5. Oravahaudankankaan maastokartoista puuttuvat tervahaudat. Kohteiden kasvillisuus on muuta 

ympäristöä rehevämpää ja lajistossa esiintyy mm. rauhoitettua valkolehdokkia (kts. luku 11.1.5.).  

 

10.1.5 Huomionarvoinen kasvilajisto 

Kesän 2021 luontoselvityksen (Latvasilmu osk 2021a) perusteella hankealueelta ei löytynyt uhan-

alaisia tai erityisen harvinaisia putkilokasveja. Kenttä- ja pensaskerroksessa vallitsevien lajien mo-

nipuolisuus noudatti pääosin alueen karuhkoa yleisilmettä. Alueen pensaskerros oli vaatimatonta ja 

niukkaa, korpipaatsaman ollessa vaateliain pensaskerroksessa esiintyvä laji.  

 

Hankealueelta havaittiin kaksi rauhoitetun valkolehdokin (Platanthera bifolia, LC elinvoimainen) 

esiintymään. Toinen, noin kymmenen valkolehdokkiyksilön esiintymä sijoittuu Rännisaunankorven 

kahden tervahaudan ympäristöön. Toinen esiintymä sijaitsi ison ojan varressa. (Kuva 10-5) Samalta 

alueelta havaittiin myös maariankämmekkää (Dactylorhiza maculata subsp. maculata, LC elinvoi-

mainen). 

 

 
Kuva 10-5. Valkolehdokin esiintymien sijainnit (vihreä kolmio) hankealueella.  
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Pohjakerroksessa kasvavista lajeista huomionarvoisin oli metsäliekosammal (Hylocomiadelphus tri-

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

laisen metsän kaltaisilla kuvioilla.  

 

Haitallisista vieraslajeista hankealueella esiintyi komealupiinia (Lupinus polyphyllus) satunnaisesti 

metsäautoteiden varsilla. 

10.1.6 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

Kasvillisuuden ja luontotyyppien herkkyyttä on arvioitu tuulivoimarakenteiden ja liityntävoimajoh-

don sekä niiden välittömän lähiympäristön luonnonarvojen perusteella. Herkimpiä kohteita muu-

toksille ovat pitkään häiriöttä kehittyneet elinympäristöt tai pitkän ajan kuluessa syntyneet luonto-

kohteet. Esimerkiksi vanhat luonnonmetsät, märät avosuot, purojen ja lähteiden välittömän lähiym-

päristön vaatelias eliölajisto ovat erityisen herkkiä muutoksille. Vastaavasti vähemmän herkät, no-

peasti palautuvat elinympäristöt ovat esimerkiksi voimakkaasti käsiteltyjä metsiä ja ojitettuja soita, 

joissa elävä lajisto on sopeutunut muuttuviin olosuhteisiin.  

 

Vaikutuksen suuruutta kasvattaa se, kuinka paljon hankealueen metsä- ja suopinta-alasta käyte-

tään rakentamiseen. Suurin merkitys luonnon monimuotoisuuden säilymiselle on kuitenkin uhan-

alaisten luontotyyppien, uhanalaisten ja direktiivilajien elinympäristöjen sekä metsälakikohteiden 

säilymisellä. Tavallisesti nämä kohteet ovat pienialaisia ja erillään toisistaan, mikä vaikeuttaa näistä 

elinympäristöistä riippuvaisten lajien siirtymistä alueiden välillä tai kokonaan uusille alueille. Vaiku-

tuksen suuruutta vastaavasti pienentävät suunnittelualueella esiintyvät talousmetsiköt ja muut kä-

sitellyt elinympäristöt, joiden lajisto on vastaaville alueille tyypillistä ja koostuu pääosin yleisestä 

lajistosta.  

 
Taulukko 10-1. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen  
Vaikutusalueella esiintyy Suomen ja EU:n tasolla luokittelemattomia ja suojelemattomia la-
jeja sekä luontotyyppejä ja Suomessa elinvoimaisiksi (LC) määriteltyjä luontotyyppejä. Va-
ikutusalueen metsiköt ovat metsätaloustoimin hoidettuja.        

Kohtalainen  
Vaikutusalueella on silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä, 
metsälailla suojeltuja kohteita tai kansainvälisiä erityisvastuulajeja. Vaikutusalueella esiintyy 
paikka paikoin luonnontilaisia metsäkuvioita. 

       

Suuri  

Vaikutusalueella on EU:n luontodirektiivin lajeja tai luontotyyppejä, uhanalaisia lajeja tai 
luontotyyppejä (VU, EN, CR) tai vesilailla ja luonnonsuojelulailla suojeltuja kohteita tai erity-
isesti suojeltavia lajeja. Vaikutusalueella esiintyy laajahkoja kokonaisuuksia luonnontilaiseksi 
luokiteltavia metsiä.   

Erittäin 
suuri  

Vaikutusalueella on useita EU:n luontodirektiivin lajeja tai luontotyyppejä, uhanalaisia lajeja 
tai luontotyyppejä (VU, EN, CR) tai vesilailla ja luonnonsuojelulailla suojeltuja kohteita tai 
erityisesti suojeltavia lajeja. Vaikutusalueella esiintyy laajoja kokonaisuuksia luonnontilai-
seksi luokiteltavia metsiä.   
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Taulukko 10-2. Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien muutosten suuruuden määrittyminen. 

Ei  
muutosta 

Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta kasvillisuuteen ja luon-
totyyppeihin. 

Pieni 
- 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset ovat vähäisiä lajeille tai luontotyypeille. Menetetyn eli-
nympäristön laajuus on hyvin pieni lajin koko elinympäristöön suhteutettuna tai tarkasteltujen 
lajien elinympäristön menetys on nopeasti palautuvaa. 

Keskisuuri 
- - 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset ovat kohtalaisia lajeille tai luontotyypeille. Lajin elinolot 
heikkenevät selvästi, mutta lajin esiintyminen ja lisääntyminen on mahdollista hankkeen va-
ikutusalueella. Luontotyyppien tai lajien menetys on osittain palautumatonta tai elinympäristöt 
muuttuvat huomattavasti, mutta muutokset ovat palautuvia kohtalaisella aikavälillä. 

Suuri 
- - - 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset ovat vakavia lajistolle tai elinympäristölle. Lajisto muuttuu 
selvästi tai heikentää laajalti luontotyyppiä. Hankkeen seurauksena lajin tai luontotyypin esi-
intymä häviää seudulta. Vaikutusten kesto on pitkäaikainen tai pysyvä. 

Erittäin suuri 
---- 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset ovat erittäin vakavia lajistolle tai elinympäristölle. Lajisto 
muuttuu hyvin selvästi tai heikentää erittäin laajalti luontotyyppiä. Hankkeen seurauksena lajin 

tai luontotyypin esiintymä häviää seudulta pysyvästi. 

 

Hankealueen länsipuoli sijoittuu valtaosin turvetuotantoalueelle, joista vanhemmat lohkot ovat al-

kaneet pusikoitumaan. Itäpuolinen osuus hankealueesta on eri ikäistä, pääosin nuorehkoa mänty-

valtaista metsätalousmetsää, jolla ei havaittu erityisiä luontoarvoja. Hankealueelle sijoittuu muuta-

mia luontoarvoiltaan merkittävämpiä pienialaisia kohteita, mutta nämä jäävät Pärepuusaaren itä-

puolista luonnontilaisen kaltaista avosuota lukuun ottamatta hankkeen aiheuttaminen suorien vai-

kutusten kohteena olevien alueiden ulkopuolelle. 

 

Vaikutusalueen herkkyys kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta on arvioitu vähäiseksi. 

10.1.7 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

Tuulivoimarakentamisen seurauksena kasvillisuus häviää tuulivoimaloiden ja niiden nostoalueiden, 

uutena perustettavan sekä parannettavan nykyisen tiestön sekä sähkönsiirtoon liittyvien alueiden 

rakentamispaikoilta. Nämä alueet muuttuvat rakennetuksi ympäristöksi, kuten tuulivoimalapai-

koiksi, sähkönsiirron tarvitsemiksi johtoaukeiksi tai tiealueiksi. Osa alueista on nykyisellään tur-

peennostokäytössä tai vanhoja turvetuotantoalueita, joissa aiemman turpeennoston aiheuttama ih-

misvaikutus on voimakkaasti havaittavissa ja näillä alueilla vaikutukset jäävät kaikkiaan vähäisim-

miksi alueiden jo menetetyn luonnontilaisuuden vuoksi. Tuulivoimahankkeissa merkittävimmät kas-

villisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat hankkeen rakentamisvaiheessa.  

 

Vaikka tuulivoimarakentaminen levittäytyy laajalti hankealueelle, kattaa se vain pienen osan han-

kealueen kokonaispinta-alasta. Tuulivoimapuistoissa rakentamisalueet sijoittuvat erilleen toisis-

taan, eivätkä muodosta suuria kokonaisuuksia. Osa tuulivoimaloista ja huoltoteistä on suunniteltu 

nykyisten metsäautoteiden läheisyyteen, jolloin rakentamisalueiden ulkopuolelle jää laajempia ra-

kentamisen ulkopuolelle jääviä metsäalueita. Voimalapaikkojen rakentaminen ja metsäautoteiden 

määrä alueella kuitenkin lisääntyy ja levennetyt tielinjaukset lisäävät reunavaikutuksen suuruutta 

ja elinympäristöjen jakautumista pienempiin osiin. Lisäksi hankkeessa suunniteltujen uusien tie-

osuuksien toteuttamisella on luonnonympäristöä pirstova vaikutus. Alueiden erillisyydestä johtuen 

rakentamistoimien toteuttamisesta ei kuitenkaan aiheudu laajoja kumuloituvia vaikutuksia alueen 

luonnonympäristöön.  

 

Aurinkopaneelialueet perustetaan käytöstä poistetuille turvetuotantoalueille, jolloin näille alueille ei 

rakentamisvaiheessa kohdistu merkittäviä puuston tai kasvillisuuden poistotarpeita.   

Vaikutukset vaihtoehdossa VE0 

Mikäli hanketta ei toteuteta (VE0), alueen luonnonympäristö säilyy ennallaan. Nykyisen kaltaisesti 

alueella toteutettavat metsätaloustoimet sekä alueella pitkään harjoitettu turvetuotanto vaikuttavat 
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alueen luontoarvojen säilymiseen ja niiden kehittymiseen jatkossa. Alueen metsittyminen voi kui-

tenkin vaatia normaalia metsittymistä pidemmän ajan, sillä turvekenttien epätasapainoinen ravin-

netalous vaikeuttaa usein metsittämistä. Turpeessa on niukasti kaliumia ja fosforia, etenkin suh-

teessa typen suureen määrään. Tämän vuoksi turvepinnalle syntyneet taimet kuolevat nopeasti 

kivennäisravinteiden puutteeseen ja paljaalla kivennäismaapinnalla ne kasvavat hitaasti typen 

puutteen vuoksi. (Aro & Hytönen 2019) 

Vaikutukset vaihtoehdossa VE1  

Rakentamisvaiheessa voimalapaikkojen, uuden ja parannettavan tiestön, sähkönsiirron edellyttä-

mien rakenteiden sekä aurinkopaneelialueiden sekä niitä ympäröivän avoimeksi jätettävän vyöhyk-

keen mahdollinen puusto ja suurin osa muusta kasvillisuudesta häviää. Metsäisemmillä alueilla 

tämä aiheuttaa elinympäristöjen pirstaloitumista sekä suorien vaikutusten että reunavyöhykkeillä 

tapahtuvien elinympäristömuutosten kautta. Turvetuotantoalueilla vaikutuksia alueen luonnon ny-

kytilaan verrattuna voidaan pitää kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta merkityksettömänä, puus-

toisilla alueilla tulee tapahtumaan muutos luonnonympäristöstä teolliseksi ympäristöksi. Tuulivoi-

maloiden nostoalueiden perustamisalueilla sekä tiestön tarpeista tapahtuvan puuston poiston myötä 

näitä ympäröivillä alueella vesitalous tulee muuttumaan, mutta vaikutus jää todennäköisesti melko 

paikalliseksi. Vaikutusalueen laajuuteen vaikuttaa voimalapaikkokohtaisesti alueella nykytilan-

teessa vallitseva luontotyyppi, poistettavan puuston ja muun kasvillisuuden lopullinen määrä, voi-

malapaikan stabiloimiseksi vaihdettavien maa-ainesten määrä sekä topografia.  

 

Pärepuusaaren itäpuolelle sijoittuva luonnontilaisen kaltaiseksi arvioitu suokohde sijoittuu voimalan 

T8 välittömään läheisyyteen. Kyseinen kohde tullaan todennäköisesti menettämään ainakin osin 

voimalapaikan rakentamisen myötä. Suoluontokohteiden läheisyydessä tapahtuvat muutokset hyd-

rologiassa ovat tyypillisesti luontotyypin kannalta jopa merkityksellisempiä ja laaja-alaisemmin koh-

teen nykytilaan vaikuttavia kuin reuna-alueiden läheisyydessä tehtävät puuston ja kasvillisuuden 

poistotoimenpiteistä aiheutuvat vaikutukset.  

 

Rakentamisvaiheessa pintavesien kautta lähimpiin ojauomiin voi päätyä hetkellisesti kohonneita 

pitoisuuksia kiintoainesta, mutta näiden vaikutuksen arvioidaan jäävän lyhytkestoiseksi ja vaiku-

tusalueen rajautuvan lähelle syntypistettä. Kiintoaineskuormituksesta aiheutuvat vaikutukset arvi-

oidaan jäävän kokonaisuudessaan vähäiseksi, sillä hankealueella sijaitsevat arvokkaat pienvesikoh-

teet sijaitsevat joko kauempana rakentamisalueista tai muutoksen kohteena oleviin alueisiin näh-

den näiden yläjuoksulla, jolloin kiintoaineskuormitus kulkeutuu pääosin näistä alueista poispäin.  

 

Aurinkopaneelit edellyttävät puustottoman vyöhykkeen perustamista paneelialueiden läheisyyteen 

niiden etelä-, länsi- ja itäpuolelle varjostusvaikutusten ehkäisemiseksi. Suunniteltu aurinkopanee-

lialue sijoittuu Talasjärven kaakkoispuolisen laskupuron huomionarvoiseksi arvioidun puronvar-

siympäristön läheisyyteen ja puustottoman vyöhykkeen laajuudesta riippuen vyöhyke tulee ulottu-

maan puronvarrelle saakka, mikä aiheuttaa sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia luontotyypille. 

Suorina vaikutuksina on puroa ympäröivien puiden poistaminen ja siten alueen luonnontilan muut-

tuminen; epäsuoria vaikutuksia kohdistuu tätä laajemmalle reunavyöhykevaikutukset sekä esimer-

kiksi varjostusolosuhteiden muuttumisen myötä.  

 

Toiminnan aikana tuulivoimaloista ei aiheudu juurikaan vaikutuksia kasvillisuudelle ja luontotyy-

peille. Voimaloiden ja aurinkopaneelien ympäristössä sekä voimajohtoaukeilla kasvillisuutta ja 

puustoa tullaan pitämään lyhyenä, mikä estää luontaisen kasvillisuuden muodostumista näille alu-

eille.  
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Voimaloiden ja aurinkopaneelialueiden purkamisesta aiheutuvia vaikutuksia voidaan pitää rakenta-

misaikaisia vastaavina voimalapaikoilla. Alueiden kehittyminen purkamisen jälkeen riippuu jatko-

käytölle laadituista suunnitelmista, mutta todennäköisimmin rakenteiden ja perustusten poistami-

sen jälkeen kohteiden annetaan metsittyä ja alueet otetaan metsätalouden käyttöön. Perustettava 

ja perusparannettava tiestö tulee jäämään alueelle muun liikenteen käyttöön hankkeen elinkaaren 

päätyttyä.  

Vaikutukset vaihtoehdossa VE2 

Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat kaikissa hank-

keen elinkaaren vaihtoehdoissa käytännössä samat. Hankevaihtoehdossa VE2 alueelle toteutetaan 

kaksi voimalaa vähemmän kuin hankevaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 voimalapaik-

kakohtaista eroa on Pärepuusaaren ympäristöön suunnitelluissa voimaloissa sekä näihin liittyvässä 

tiestössä. Huomionarvoiseksi luokiteltu Pärepuusaaren itäpuolinen suoluontokohde sijoittuu vaihto-

ehdossa VE2 suunnitellun voimalapaikan 6 välittömään läheisyyteen voimalan pohjoispuolelle.  

 

Kummassakin hankevaihtoehdossa tarkasteltavan aurinkopaneelialueen laajuus on sama, jolloin 

vaihtoehtojen välillä ei ole aurinkopaneeleiden osalta eroja.  

10.1.8 Sähkönsiirron vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

Kartoitetun alueen metsä- ja suomaat ovat pääosin talousmetsävaltaisia ja nykyisellään varsin voi-

mallisesti käsiteltyjä. Sähkönsiirtolinjalle on laadittu kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys vuonna 

2021 (Latvasilmu osk. 2021c). Selvityksen maastotyöt linjalla tehtiin 30.6.2021. Selvityksen maas-

tokäyntien perusteella linjan noin 15 km pituisella osuudella todettiin vain muutama arvokas kohde. 

Kohteiden sijainnit on esitetty alla olevalla kartalla (Kuva 10-6) ja lyhyet kuvaukset kartan alla. 
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Kuva 10-6. Huomionarvoiset luontokohteet (arvokkaat luontotyypit 1,3, 4 ja 5 sekä kolopuut 2 ja-6) suunnitellun 

sähkönsiirtolinjan (vihreä) alueella. 

 

1. Luhtanevakorpi 

 

Möksyn sähköasemalta lähdettäessä vähän matkan päässä Vaasantien pohjoispuolella sijaitsee 

luonnontilaan palautumassa oleva luhtanevakorpi. Luhtanevakorvet ovat valtakunnallisesti luoki-

teltu vaarantuneiksi (VU) ja eteläisessä Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN) luontotyypeiksi. Koh-

teen luontotyypin määrittely on kuitenkin nykyisellään haastavaa, mutta kohde voidaan luokitella 

vähintäänkin paikallisesti arvokkaaksi. Alueen läpi on kulkenut nykyisellään alajuoksulta umpeutu-

nut oja, joka on aikoinaan muuttanut kohteen vesitaloutta. Nykyisellään kohteella on luontaisem-

man vesitalouden palautumisen vuoksi tapahtunut ylispuuston kuolemista.    

 

2. Kolopuu  

 

Tikankoloinen koivupökkelö Kallionevan lounaispuolella. Kohde voi soveltua lepakoiden pesäpai-

kaksi.  

 

3. Isovarpu- ja tupasvillaräme 

 

Nykyisen voimalinjan ympäristöön sijoittuu pienialainen luonnontilassa säilynyt isovarpu- ja tupas-

villaräme. Molemmat kohteella esiintyvät suoluontotyypit ovat arvioitu valtakunnallisesti silmällä-

pidettäviksi (NT) ja Etelä-Suomessa vaarantuneiksi (VU). Kohde on luokiteltu paikallisesti arvok-

kaaksi, mutta pienialaisuutensa vuoksi kohdetta ei voi pitää erityisen edustavana.  
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4. Luonnontilainen isovarpuräme 

 

Kohde 4 on Keskisenlammen koillispuolelle sijoittuva isovarpuräme, joka vaihettuu varttuvan tuo-

reen kankaan ja lehtomaisen kankaan kautta leveähköksi, tuoreeksi ja keskiravinteiseksi puronvar-

silehdoksi, joka ulottuu noin 3-5 metrin leveydelle uomasta. Olemassa olevan johtoaukean reunassa 

lehto vaihettuu luhtakorven kautta luhdaksi. Kaikkiaan luontotyypit ovat jääneet osin olemassa ole-

valle johtoaukealle ja ulottuvat molemmin puolin nykyistä voimajohtolinjaa. Kohde arvioidaan seu-

dullisesti arvokkaaksi. 

 

Kohteen puro on tummavetinen ja uoma on melko syvään uurtunut sekä mutkitteleva. Uoma on 

luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen lammesta seuraaville pelloille saakka. Vastaavat luon-

nontilaisena säilyneet uomat ovat seudulla hyvin harvinaisia. Kohteella esiintyvien luontotyyppien 

uhanalaisuus: isovarpuräme (silmälläpidettävä NT, Etelä-Suomi vaarantunut VU), tuore keskiravin-

teinen lehto (vaarantunut VU), tuore runsasravinteinen lehto (erittäin uhanlainen EN) ja havumet-

sävyöhykkeen purot ja pikkujoet (vaarantunut VU, Etelä-Suomi erittäin uhanalainen EN).  

 

5. Pallosarakorpiräme 

 

Leppinevan turvetuotantoalueiden luoteispuolelle sijoittuu pienialainen luonnontilaisen kaltainen 

pallosarakorpiräme-, metsäkortekorpi- ja mustikkakorpikokonaisuus. Kohteella olevat vanhat oji-

tukset ovat kasvaneet umpeen ja palauttaneet alueen luontaista vesitaloutta. Kohteella esiintyvien 

luontotyyppien uhanalaisuus: pallosarakorpiräme (silmälläpidettävä NT, Etelä-Suomi vaarantunut 

VU), metsäkortekorpi ja mustikkakorpi eli aitokorvet (erittäin uhanalainen EN). 

 

6. Kohderajaukselle 4 sijoittuva kolopuu 

 

Alueella on koivupökkelö, jossa tikankolo. Kolopuu voi soveltua lepakoiden tai liito-oravan pesäpai-

kaksi.  

 

Luontotyyppi- ja kolopuukohteiden ohella suunniteltu voimalinja ylittää Savonjoen, joka on luon-

nontilainen tai luonnontilaisen kaltainen uoma ylityspaikan sijaintikohdalla. Kasvillisuus tai puusto 

ei suunnitellun linjan kohdalla ole erityisen ympäristöstään poikkeavaa, mutta uusimman luonto-

tyyppien uhanalaisuusluokituksen perusteella havumetsävyöhykkeen keskisuuret joet, pienet joet 

ja purot kuuluvat vaarantuneisiin luontotyyppeihin. Savonjoen lajistoon kuuluu uhanalaisia ja- tai 

luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja, kuten taimen (erittäin uhanalainen EN), harjus (vaarantunut 

VU) sekä jokirapu (erittäin uhanalainen EN).    

 

Voimajohto on suunniteltu toteutettavaksi olemassa olevien johtokäytävien yhteyteen, näiden 

etelä- tai itäpuolelle koko matkalta. Uuden voimajohdon edellyttämä levennys olemassa olevaan 

johtoaukeaan on 10,5 - 28 metriä. Lisäksi voimajohto edellyttää 10 metriä leveän reunavyöhyk-

keen, jolla puuston kasvua rajoitetaan. 

 

Voimajohto sijoittuu merkittäviltä osin nuoriin/nuorehkoihin metsätalousmetsiin. Näillä alueilla 

luonnontilaisuutta ei juurikaan ole havaittavissa. Kaikkiaan reitillä havaitut luontotyypit sekä kas-

villisuus ovat pääosin Kyyjärven alueelle tyypillisiä. Voimajohdon toteuttamisella tulee väistämättä 

olemaan vähäisiä elinympäristöjen katoamista aiheuttavia vaikutuksia, mutta sijoittuessaan ole-

massa olevien johtoalueiden yhteyteen, sekä elinympäristöjä hävittävä että niitä pirstova vaikutus 

jää kuitenkin vähäisemmäksi kuin täysin uuteen maastokäytävään johtoa toteutettaessa. Puuston 

poistosta aiheutuen johtoaukean läheisyyteen muodostuu myös reunavaikutteista ympäristöä. Reu-

navaikutuksen voimakkuus vaihtelee erityyppisten ympäristöjen välillä. Luontaisesti avoimilla alu-

eilla reunavaikutus on verrattain vähäistä, kun taas peitteisillä alueilla reunavaikutus voi ulottua 
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useiden kymmenien metrien etäisyydelle. Reunavaikutus ilmenee esimerkiksi muutoksina valo- ja 

kosteusolosuhteissa. 

 

Luontoarvoiltaan tavanomaisilla ja luonnontilaltaan muuttuneilla alueilla voimajohdon rakentami-

sesta aiheutuvat vaikutukset voidaan arvioida pääasiassa vähäisiksi. Huomionarvoisista kohteista 

merkittävimmät vaikutukset voimajohdon rakentamisesta aiheutuvat todennäköisesti kohteella 4, 

jossa esiintyy useita huomionarvoisia luontotyyppejä puronvarren ympäristössä.  

 

10.1.9 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

Hankkeesta kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin aiheutuvat vaikutukset on arvioitu molemmissa 

vaihtoehdoissa varovaisuusperiaate huomioiden suureksi. Vaikka hankealue on pääosin luontoar-

voiltaan tavanomaista ja voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamaa, esiintyy sillä muutamia luon-

toarvoiltaan merkittävämmäksi tunnistettuja kohteita, jotka sijoittuvat suunniteltujen voimala- tai 

aurinkopaneelialueiden läheisyyteen ja joihin todennäköisesti tulee kohdistumaan merkittäviä vai-

kutuksia. Vaikutusten merkittävyys voi kuitenkin pienentyä riippuen kyseisten yksittäisten kohtei-

den jatkosuunnittelusta.  

 

Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole merkittäviä eroja kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdis-

tuvien vaikutusten osalta. Molemmissa hankevaihtoehdoissa Pärepuusaaren itäpuolinen luonnonti-

laisen kaltaiseksi arvioidun suokohteen kasvillisuutta tullaan menettämään ja kohteen hydrologiset 

ominaispiirteet tulee muuttumaan voimalan rakentamisen yhteydessä. Rännisaunankorven etelä-

puolinen valkolehdokin esiintymä on noin 50 metrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voima-

lapaikasta ja rakentamistoimien ulottamisesta riippuen on mahdollista, että esiintymän sijaintipaik-

kaan kohdistuu joko suoria vaikutuksia tai elinympäristö saattaa heikentyä alueelle voimalapaikan 

ympärille muodostuvan reunavyöhykevaikutuksen aiheuttamana. Esiintymän säilyminen olisi hyvä 

huomioida kyseisen voimalapaikan ja sen nostoalueen tarkemman sijoittamisen jatkosuunnitte-

lussa. 

 

Suunnitelluissa aurinkopaneelialueissa ei ole eroja tarkasteltavien vaihtoehtojen välillä. Näin ollen 

kummassakin vaihtoehdossa suunniteltujen aurinkopaneelien edellyttämä, varjostuksen ehkäise-

misen vuoksi puuttomaksi jätettävä vyöhyke varsinaisen paneelialueen ulkopuolella ulottuu Talas-

järven kaakkoislaidan luontoarvoiltaan merkittäväksi arvioidulle puronvarrelle saakka. Vaikutuksen 

lopullinen merkittävyys riippuu puuttomana pidettävän vyöhykkeen laajuudesta. 

 

Mikäli hanke jätetään toteuttamatta (VE0), nykyisellään turvetuotantokäytössä olevat alueet tule-

vat todennäköisimmin metsittymään hiljalleen normaalin kasvillisuuden kehittymisen myötä, riip-

puen alueelle suunnitellusta jatkokäytöstä.  
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Taulukko 10-3. Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys.  
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10.1.10 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

Hankkeen kasvillisuusvaikutukset ovat suurimmillaan rakentamisen aikana. Rakentamisalueita laa-

jempi kasvillisuus- ja kulumisvaurioiden aiheuttaminen voidaan välttää huolellisella rakentamistoi-

mien suunnittelulla, hyödyntämällä olemassa olevia maastokäytäviä ja tiestöä sekä rajaamalla ra-

kentamistoimet mahdollisimman pienelle alueelle ja merkitsemällä liikkumisreitit maastoon. Raken-

tamisalueiden läheisyyteen sijoittuvat huomionarvoiset luontokohteet merkitään maastoon ennen 

rakentamistoimien aloittamista selkein huomiomerkein. 

 

Erityisesti suoluontotyypeille kohdistuvien vaikutusten muodostumista voidaan ehkäistä ajoitta-

malla mahdolliset hakkuut sekä rakentamistoimet talviaikaan, jolloin maa on roudassa ja lumipeite 

suojaa maata.  

 

Välillisiä vesitalouteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää rakentamisen aikaisten hulevesien 

hallinnalla sekä ajoittamalla rakennustyöt huippuvirtaama-aikojen (kevät- ja syystulvien) ulkopuo-

lelle sekä turvemailla sulan maan ajan ulkopuolelle.  

 

Virtaamissa ja vesitaseissa tiestön perustamisesta johtuen aiheutuvia muutoksia voidaan suunnit-

telullisesti huomioida rumpujen sijoittelulla sekä niiden riittävällä mitoituksella.  

10.1.11 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen aikaan käytössä ollut voimaloiden ja tiestön sijoittelu han-

kealueella on muuttunut ja tarkentunut hankkeen edetessä. Aluetta on kuitenkin tarkasteltu melko 

kattavasti myös suunniteltujen voimalapaikkojen ulkopuolella ja alue on nykytilassaan hyvin pitkälle 

joko turvetuotannon, ojituksen tai metsätaloustoimien muokkaamaa, eikä laajempia, luonnontilai-

siksi tai luonnontilaisen kaltaiseksi tulkittavia kohteita juurikaan hankealueella esiinny.  

 

Teollisen kokoluokan aurinkoenergiatuotannon vaikutuksista kasvillisuuteen tai eläimistöön ei ole 

olemassa laajalti tutkimustietoa tai tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa Suomen olosuhteisiin 

ja lajistoon (vertailukohtana esimerkiksi aavikoille toteutetut aurinkoenergian tuotantoyksiköt). Pa-

neelit kuitenkin aiheuttavat ympäristössään pienialaisesti varjostusta, mikä vaikuttaa lähiympäris-

tön kasvillisuuteen. Paneelikentän ympäristössä puusto joudutaan pitämään matalana varsinaista 

kenttäaluetta laaja-alaisemmin, jotta varjostuksesta aiheutuva tehohäviö jää mahdollisimman vä-

häiseksi. Paneelialueet voivat myös muuttaa lähiympäristönsä hydrologiaa; vaikutukset suuruus 
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riippuu perustamistavasta sekä tarvittavien lisäalueiden (huoltotiestö, maakaapeloinnit, varjostuk-

selta vapaana pidettävän vyöhykkeen laajuus) laajuudesta.  

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

10.2.1 Vaikutuksen muodostuminen 

Tuulivoimapuiston sekä aurinkopaneelien rakentamisen aikana vaikutukset eläimistöön ja lajistoon 

kohdistuvat ensisijaisesti alueille, joille tehdään rakentamistoimia. Vaikutukset voidaan jakaa välit-

tömiin ja välillisiin. Välittömissä vaikutuksista lajin esiintymispaikka tai elinympäristö häviää tai 

heikkenee hankkeessa tehtävän rakentamisen seurauksena. Välillisten vaikutusten, kuten häiriön 

lisääntymisen tai ympäristön vesitalouden muuttumisen seurauksena, lajin esiintymispaikan tai 

elinympäristön laatu voi heikentyä ja joissain tapauksissa lopulta hävitä. 

 

Tuulivoimahankkeissa toiminnan aikaiset vaikutukset lajistoon ovat yleisesti vähäisiä. Tuulivoima-

hankkeen toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset ovat vastaavanlaisia kuin rakentamisvai-

heessa. Vaikutukset aiheutuvat voimaloiden purkamisesta ja siihen liittyvästä liikenteestä ja mah-

dollisesta purettujen osien välivarastoinnista.  

10.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutukset huomionarvoiseen lajistoon arvioitiin olemassa olevan tiedon ja kesällä 2021 

tehtyjen maastokäyntien perusteella. Olemassa oleva tieto hankittiin Suomen Lajitietokeskuksen 

ylläpitämästä Laji.fi -palvelusta. Maastokartoitukset kohdennettiin ensisijaisesti rakentamisalueille 

ja niiden läheisyydessä sijaitseville potentiaalisesti arvokkaille alueille, joihin rakentamisella voi olla 

vaikutuksia sekä lähtöaineiston perusteella huomionarvoisille lajeille soveltuviin elinympäristöihin. 

Lisäksi alueella esiintyvää lajistoa on tarkkailtu lajikohtaisten selvitysten lisäksi muiden selvitys-

käyntien yhteydessä.  

Alueella on toteutettu YVA-menettelyn yhteydessä seuraavat direktiivilajien esiintymistä koskevat 

selvitykset, jotka toimivat tämän arvioinnin pääasiallisina lähtötietoina: 

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

2021a, liite 6) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston 110 kV voimajohdon liito-oravaselvitys 2021 

(Ahlman Group Oy 2021b, liite 7) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2021 (Ahlman Group Oy 

2021c, liite 8) 

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

liite 9) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston nisäkkäiden lumijälkilaskennat 2021 (Ahlman 

Group Oy 2020d, liite 10) 

Arviointityössä tarkasteltiin hankkeen toteutumisen vaikutuksia alueen lajistoon kokonaisuutena ja 

huomionarvoisten lajien esiintymispaikkoihin kohdetasolla. Vaikutusten merkittävyyden arvioin-

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

10.2.3 Alueen nykytila ja kehitys 

10.2.3.1 Liito-orava 

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

joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 
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§:n mukaisesti kielletty. Liito-orava elää Suomessa esiintymisalueensa länsireunalla. Vuonna 2006 

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

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

teen kuitenkin kritisoitu. Uusimmassa valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on 

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

2019).  

 

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

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

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

varttuneempaa metsää kasvaa alle sadan metrin päässä. Luontaisessa elinympäristössä kasvaa 

järeitä haapoja sekä kuusia, leppää ja koivua. Tyypillinen liito-oravan asuttaman metsän puusto on 

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

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

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

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

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

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

myös koivu ja raita kelpaavat ravinnoksi. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

kauskollinen ja elää koko ikänsä samalla elinympäristöllä. 

 

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

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

esiintymisestä vuodelta 2005.  

 

Hankealueelle sekä suunnitellulle voimajohtoreitille toteutettiin keväällä 2021 liito-oravaselvitys 

(Ahlman Group Oy 2021a ja 2021b). Maastokäynnit kohdennettiin alustavan kartta- ja ilmakuva-

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

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

noita. Soveltuvaksi arvioituja alueita kierrettiin läpi 29.4., 1.5., 10.5. ja 18.5 (hankealue) sekä 25.5. 

ja 27.5. (voimajohtoreitti). Maastokäyntien ajankohtana lumet olivat sulaneet riittävästi papanoiden 

löytämisen helpottamiseksi ja olosuhteet jätöksien löytämiseen olivat erinomaiset. Potentiaalisiksi 

arvioiduilta alueilta tutkittiin järeähköjen puiden tyvet. Erityisesti huomiota kiinnitettiin kuusten, 

koivujen, leppien, raitojen ja haapojen ympäristöön. 

 

Hankealueelta löydettiin yksi uusi ja asuttu reviiri alueen itäosasta Nurmijoen varrelta. Jokivarressa 

kasvaa runsaasti järeitä haapoja sekä kuusia, jotka tarjoavat lajille soveliasta elinympäristöä. Pa-

panahavaintoja tehtiin noin 400 metrin matkalta ojan molemmin puolin yhteensä 37 puun tyveltä. 
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Selvityksen perusteella havaittu ydinreviiri on hyvin kapea, sillä lajille sovelias elinympäristö rajau-

tuu jokivarren välittömään läheisyyteen. Ydinreviirin lisäksi jokivarresta pystyttiin rajaamaan ha-

vaintojen perusteella hieman laajempi reviirialue, joka on tärkeä osa lajin suojelun turvaamiseksi. 

(Kuva 10-7) 

 

 

 
Kuva 10-7. Hankealueelle sijoittuva liito-oravan elinympäristö. Kuvassa rajattu liito-oravan ydinalue (punainen 

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

miseen soveltuvat todennäköisimmät puustoiset kulkuyhteydet (vihreä). 

  

Suunnitellulta voimajohtoreitiltä ei tehty havaintoja liito-oravalle soveltuvista elinympäristöistä. 

Reitiltä ei ole tiedossa myöskään aikaisempia havaintoja lajista ja tunnetut reviirit sijaitsevat hyvin 

etäällä linjaan nähden.  

10.2.3.2 Viitasammakko 

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

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

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

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

 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

168/272 

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

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

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

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

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

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

2000 munaa muutamana klönttinä, jotka painuvat pohjaan ja jäävät sinne. (Jokinen 2012) 

 

Viitasammakkoa esiintyy miltei koko Suomessa Metsä-Lappiin asti. Sen tapaa varmimmin meren-

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

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

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

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

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

kostealla säällä liikkua myös päiväsaikaan. (Jokinen 2012) 

 

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

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

viitasammakoita on löydetty alle puolen metrin syvyydestä. Viitasammakot pystyvät tarvittaessa 

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

 

Hankealueelle toteutetun viitasammakkoselvityksen (Ahlman Group Oy 2021c) maastotyöt tehtiin 

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

makoiden soidinkausi alkoi vuonna 2021 monin paikoin poikkeuksellisen varhain huhtikuussa läm-

pöaallon seurauksena, mutta sitä seurannut pohjoistuulien jakso pysäytti soitimen monin paikoin 

erityisesti yöpakkasten vuoksi. Tarkkailu aloitettiin molemmilla käyntikerroilla kello 8.30 jatkaen 

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

omaiset, sillä tuuli oli riittävän tyyni hyvän kuuluvuuden turvaamiseksi. Tarkoituksena oli havaita 

ja paikallistaa mahdolliset lisääntymispaikat sekä arvioida alueella esiintyvien viitasammakoiden 

yksilömäärää mahdollisimman tarkasti. Kaikki hankealueella tunnistetut potentiaaliset kohteet kier-

rettiin maastokäynneillä läpi vähintään kahdesti siten, että kohteiden läheisyyteen pysähdeltiin 

useiden minuuttien ajaksi kuuntelemaan soidinääntelyä. Tarkastettuja paikkoja olivat muun muassa 

Talasjärvi, Kylkilampi, Alisenlampi, Pahkasuon kaivetut lampareet, Isokankaan lounaispuolen luon-

nontilainen suo sekä useat hankealueella havaitut kausikosteat painanteet. Talasjärvi ja Alisenlampi 

inventoitiin myös hankealueen ulkopuolisilta osilta.  

 

Viitasammakoihin liittyviä havaintoja tehtiin hankealueen eteläosassa Pahkasuolla turvetuotantoon 

kaivetuista, nykyisellään osin umpeen kasvaneista vesialtaista. Altaista eteläisimmällä havaittiin 

soitimella vähintään kolme viitasammakkoyksilöä (Kuva 10-8). Kohde on viitasammakon elinym-

päristöksi soveltuvaa kosteikkoa ja tehtyjen havaintojen perusteella tulkittavissa luonnonsuojelu-

lain 49 §:n tarkoittamaksi lisääntymis- ja levähdyspaikaksi.  
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Kuva 10-8 Hankealueen eteläosissa Pahkasuolla sijaitseva viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka. 

10.2.3.3 Lepakot 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mukaan. 

 

Hämäräaktiivisina lajeina lepakot jättävät päivälepopaikkansa auringon laskeuduttua ja palaavat 

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

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

kohteiden välillä.  

 

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

saalistusalueiden ja päiväpiilojen katoaminen tai lepakoihin kohdistuvat voimakkaat häiriöt voivat 

olla paikalliselle populaatiolle kohtalokkaita.  

 

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

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

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

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

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

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

ovat todennäköisesti myös lepakkojen suosiossa.  

 

Kauniskankaan tuulivoimahankealueelle tehtiin lepakkoselvitys vuonna 2021 Latvasilmu osk:n toi-

mesta (2021c). Selvityksen maastokäynnit ajoittuivat kesä-elokuulle 2021. Lepakoiden elinympä-

ristöiksi soveltuvia metsäkuvioita selvitettiin sekä paikkatietoaineistoista että kiertämällä alueella 

päiväsaikaan. Lepakoiden esiintymistä alueella havainnointiin yöaikaisilla maastokäynneillä siten, 

että alueella kierrettiin tarkkailuun soveltuvalla säällä potentiaalisia ympäristöjä kuunnellen samalla 

mahdollista lepakoiden ääntelyä aktiividetektorilla. Selvityskäynnit ajoitettiin kesäkuulle ja heinä-

kuulle, jolloin lepakot ovat kiinteämmin pesäpaikoilla tai niiden läheisyydessä. Viimeinen maasto-

käynti tehtiin elokuun loppupuolella, jolloin lepakot liikkuvat jo laajalti ja voivat olla jo muutolla 

siirtymässä kohti talvehtimispaikkoja. 

 

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

ja pohjanlepakoita (Eptesicus nilssonii) saalistamassa pitkin hankealueen puronvarsia ja puronvar-

sien lähimetsissä. Heinäkuun maastokäynnillä havaittiin yksi pohjanlepakko saalistamassa hanke-

alueella sijaitsevalla olemassa olevalla ajouralla. (Kuva 10-9) Teiden läheisyydessä saalistaminen 

on tyypillistä pohjanlepakoille. Viiksisiipoilla on vastaavasti tavanomaista saalistaa suojaisammissa, 

tyypillisesti puustoisissa ympäristöissä, puiden latvuston korkeudella. Alueen puronvarret ovat alu-

eellisesti tärkeitä saalistusympäristöjä molemmille havaituista lajeista.  

 

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

dyspaikka löydettiin Talasjärven länsipuolelta (Kuva 10-9). Pesäpuu on vanha kolohaapa, joka si-

jaitsee muutoin luontoarvoiltaan kohtalaisen vaatimattomassa talousmetsässä. Haavassa oli sekä 

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

tyksessä pystytty määrittämään, mutta pesäpuun läheisyydessä havaitun aktiivisuuden perusteella 

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

tusalueena toimivasta puronvarresta. Hankealueella on hyvin niukasti muita lepakoille sopivia pe-

säpaikkoja tarjolla eikä muita kolopuita selvitysten yhteydessä havaittu, joten kyseinen Talasjärven 

pesäpuu on todennäköisesti hankealueen länsiosien lepakkopopulaation kannalta erittäin merkit-

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

tänyt lepakoille tärkeitä elinympäristöjä lähialueella. 

 

Hankealueen itäosassa havaittiin kesäkuun käynnillä 1-2 saalistelevaa viiksisiippayksilöä Leppäpu-

ron puronvarsimetsässä. Pesäpaikkaa alueelta ei saatu paikannettua.  
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Kuva 10-9. Hankealueelta vuoden 2021 lepakkoselvityksessä tehdyt lajihavainnot (violetti kolmio) sekä kolopuu, 

joka määritettiin lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikaksi.  

10.2.3.4 Saukko  

Saukko on uusimmassa Suomessa esiintyvien lajien uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym. 

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

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

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

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

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

alaisista tunneleista. Alueen kelpaaminen saukon lisääntymisalueeksi on riippuvainen talviravinnon 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saukkonaaras on syksyllä hajumerkinnyt poikuereviirinsä ydinalueeksi. 
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Saukon käyttämistä levähdyspaikoista ovat löydettävissä ja rajattavissa vain pitkään käytetyt suo-

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

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

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

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

 

Saukko kuuluu hankealueen pohjoispuolisen Pohjoisnevan Natura 2000 -alueen suojeluperusteena 

mainittuun lajistoon. Muiden luontoselvitysten yhteydessä saukosta on tehty yksi jälkihavainto han-

kealueelta kesällä 2021 (Latvasilmu osk 2021a).  

10.2.3.5 Metsäpeura 
Suomenselän metsäpeurakanta (Rangifer tarandus fennicus) on arvioitu olevan kokonaisuudessaan 

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

on kaksi erillistä osapopulaatioksi luettavaa esiintymisaluetta Kainuussa ja Suomenselällä, joista 

Suomenselän populaatio on syntynyt palautusistutuksen avulla. Palautusistutuksia Suomenselälle 

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

 

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

on n. 40 GPS-pannoitettua peuraa. 

 

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

ron mukaan. Metsäpeura kuuluu hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvan Pohjoisnevan Natura-alu-

een suojeluperusteena oleviin lajeihin.   

10.2.3.6 Muu eläimistö 

Alueelle kevättalvella 2021 tehdyn lumijälkilaskennan (Ahlman Group 2020t) perusteella hankealu-

eella esiintyvä nisäkäslajisto on tavanomaista. Lumijälkilaskentoja varten alueelle perustettiin 

kolme kolmiota. 5,5 kilometrin pituinen reitti A sijoittui hankealueen länsi- ja lounaisosaan. Hanke-

alueen pohjoisosassa Kylkilammen, Pärepuusaaren, Leppinevan ja Kalliosaaren väliselle alueelle 

sijoitettiin 5,7 kilometrin pituinen reitti B ja pisin 7,4 kilometrin pituinen reitti C sijaitsi hankealueen 

eteläpuolella sekä Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilammen Natura-alueella.  

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

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

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

jälkilaskennassa ei tehty havaintoja suurpetojen, metsäpeuran tai saukon liikkumisesta alueelle 

perustetuilla kolmioilla. 

 

Kyyjärven-Karstulan riistanhoitoyhdistyksellä on hankealueen ympäristössä 15 riistakolmiota, joi-

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

palvelua. Uusimman, vuoden 2022 talvilaskennan perusteella hankealueen läheisyydessä liikkuvia 

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

 

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

dittujen muiden luontoselvitysten yhteydessä. Suomessa esiintyvät suurpedot ovat arkoja ja kart-

tavat tyypillisesti ihmistoiminnan vaikutuksen alla olevia alueita, minkä perusteella ei ole todennä-

köistä, että viime vuosille saakka turvetuotantokäytössä olleet alueet olisivat suurpetojen reviirien 

kannalta merkittäviä alueita.  
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10.2.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnin herkkyyden kriteeristö on muodostettu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien osalta lajeille 

soveltuvien elinympäristöjen ja niiden asuttamien elinympäristöjen perusteella. Herkimpiä kohteita 

ovat vaikutusalueella sijaitsevat lajien asuttamat elinympäristöt. Vaikutuksen suuruus määräytyy 

siitä, kuinka laajoja alueita tarkasteltavien lajien käyttämistä alueista häviää rakentamistoimien 

yhteydessä ja säilyykö lajin suojelutaso suotuisana hankkeen toteutuessa. 

 

Vaikutuskohteen herkkyys määritellään luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien osalta suureksi, sillä 

hankealueella havaittiin liito-oravan, viitasammakon sekä kahden lepakkolajin elinympäristöjä 

(luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittama lisääntymis- ja levähdyspaikka). Lisäksi hankealueelta teh-

tiin saukosta ja metsäpeurasta jälkihavaintoja, vaikkakin alueen luonne sekä luontoselvitysten yh-

teydessä tehdyt havainnot huomioiden hankealueen ei arvioida olevan saukon tai metsäpeuran 

kannalta elinympäristöjen merkittävintä aluetta. Sekä saukolla että metsäpeuralla käytössä oleva 

reviirialue on huomattavasti laajempi kuin esimerkiksi liito-oravalla tai viitasammakolla. Todennä-

köisemmin hankealue toimii satunnaisena läpikulku- tai ravinnonhankinta-alueena varsinaisten 

ydinalueiden sijaitessa hankealueen ulkopuolella.  

 
Taulukko 10-4. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen  Vaikutusalueella ei esiinny tarkasteltujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja eikä ruokailu-
alueita. Alueella ei myöskään ole siirtymäreittejä tai kulkuyhteyksiä. 

       

Kohtalainen  
Vaikutusalue on lajien elinympäristöä, mutta alueelle ei sijoitu lajien lisääntymis- tai 
levähdyspaikkoja tai hankkeesta aiheutuva muutos ei kohdistu lajien lisääntymis- ja 
levähdyspaikan kriteerit täyttäville alueille. 

       

Suuri  Vaikutusalueella sijaitsee lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä siirtymäreittejä tai kul-
kuyhteyksiä. 

Erittäin 
suuri  

Vaikutusalueella sijaitsee useita lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä siirtymäreittejä 
tai kulkuyhteyksiä. 

 

Taulukko 10-5. Lajistoon kohdistuvien muutosten suuruuden määrittyminen. 

Ei 
muutosta 

Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta luontodirektiivin liitten 
IV- lajeihin (lepakot, liito-orava ja viitasammakko). 

Pieni 
- 

Hankkeen toiminnot eivät aiheuta vaikutuksia tai tarkasteltujen lajien elinympäristön laadun 
heikentyminen on nopeasti palautuvaa. Menetetyn elinympäristön laajuus on pieni lajin koko 
elinympäristöön nähden. Lajien elinvoimaisuus säilyy tavanomaisena vaikutusalueella. 

Keskisuuri 
- - 

Menetetyn elinympäristön koko on lajin elinympäristöön nähden kohtalainen. Lajin elinolot heik-
kenevät, mutta lajin esiintyminen ja lisääntyminen on mahdollista hankkeen vaikutusalueella. 
Muutokset tarkastellun lajin elinympäristössä ovat osittain palautumattomia tai elinympäristöt 
muuttuvat huomattavasti, mutta muutokset ovat palautuvia kohtalaisessa ajassa. 

Suuri 
- - - 

Hanke hävittää tai heikentää lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, tai siirtymä- tai kulkuyhte-
yksiä elinalueelta toiselle. Vaikutusten seurauksena laji todennäköisesti häviää tai lisääntymi-
nen estyy hankkeen seurauksena vaikutusalueella. 
Vaikutuksen kesto on pitkäaikainen tai pysyvä. 

Erittäin suuri 
---- 

Hanke hävittää lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, tai siirtymä- tai kulkuyhteyksiä eli-
nalueelta toiselle. Vaikutusten seurauksena laji häviää tai lisääntyminen estyy hankkeen seu-
rauksena vaikutusalueella. Vaikutuksen kesto on pysyvä. 
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10.2.5 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja muuhun huomionarvoiseen 

eläimistöön 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana vaikutukset eläimistöön ja lajistoon kohdistuvat ensisijai-

sesti alueille, joille tehdään rakentamistoimia. Vaikutukset voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin. 

Välittömissä vaikutuksista lajin esiintymispaikka/elinympäristö häviää rakentamisen seurauksena. 

Välillisten vaikutusten, kuten häiriön lisääntymisen tai ympäristön vesitalouden muuttumisen seu-

rauksena, kuten häiriön lisääntymisen tai esiintymispaikan/elinympäristön laatu voi laatu heiken-

tyä. Tuulivoimahankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset lajistoon ovat yleisesti vähäisiä. Tuulivoi-

mahankkeen toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset ovat vastaavanlaisia kuin rakentamisvai-

heessa. Vaikutukset aiheutuvat voimaloiden purkamisesta ja siihen liittyvästä liikenteestä ja mah-

dollisesta purettujen osien välivarastoinnista.  

 

Aurinkopaneeleista aiheutuvista vaikutuksista ei ole juurikaan tutkittua tietoa saatavilla, mutta 

myös paneelien osalta suurimpien vaikutusten voi arvioida muodostuvan rakentamisvaiheessa. Li-

säksi on mahdollista, että paneelit ja niiden yhteyteen toteutettava huoltotiestö ja varjostuksen 

estämisen vuoksi puuttomaksi jätettävät reunavyöhykkeet tulevat aiheuttamaan jossain määrin 

muutoksia hydrologiassa. Aurinkopaneelialueet on suunniteltu toteutettavaksi käytöstä poistetuille 

tai poistettaville turvetuotantokentille, joten lähtökohtaisesti niiden perustaminen ei edellytä puus-

ton tai kasvillisuuden poistamista erityisen laajoilta alueilta.    

 

Vaikutukset liito-oravaan 

Kummassakaan tarkasteltavassa hankevaihtoehdossa havaittuun Nurmijoen jokivarren liito-oravan 

elinympäristöön ei kohdistu muutoksia voimalapaikkojen tai tiestön rakentamisen vuoksi. Elinym-

päristöstä säilyy puustoiset yhteydet sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Liito-oravan ei tiedetä 

olevan erityisen meluherkkä laji, joten rakentamistöistä tai toiminnassa olevista tuulivoimaloista ei 

arvioida aiheutuvan kyseisen reviirin liito-oraville merkittävää haittaa. Sekä rakentamisen että toi-

minnan aikaiset vaikutukset arvioidaan jäävän liito-oravan kannalta kokonaisuudessaan merkityk-

settömiksi.  

 

Vaikutukset viitasammakkoon 

Viitasammakko on todennäköisesti hyötynyt alueen turvetuotantokäytöstä ja sen vuoksi toteute-

tuista vedenhallintarakenteista sekä pintavalutuskentistä, joihin on muodostunut lajin lisääntymis- 

ja levähdyspaikaksi soveltuvaa ympäri vuoden vesipinnalla pysyvää kosteikkoa. Hankealueelta ha-

vaittiin yksi viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka, joka sijaitsi hankealueen eteläosissa 

Pahkasuolla turvetuotantoa varten kaivetussa lampareessa. Kyseinen alue sijaitsee etäämmällä 

suunnitelluista voimaloista ja muista rakenteista, eikä siihen arvioida kohdistuvan heikentäviä vai-

kutuksia hankkeen toteuttamisesta kummassakaan hankevaihtoehdossa. Mahdolliset vaikutukset 

voisivat aiheutua rakentamisen aikana kiintoaineskuormitteisten pintavalumien tai ojien kautta lam-

pareeseen päätyvien vesien vaikutuksesta. Etäisyyden ja lähimpien rakennettavien alueiden väliin 

jäävän turvatuotantokentän luonteen vuoksi ei ole todennäköistä, että hankkeella olisi lampareen 

veden laatua heikentävää merkittävää vaikutusta.  

 

Molemmissa arvioitavissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 sekä myös vaihtoehdossa VE0 turvetuotanto 

alueella tullaan jollain aikavälillä lopettamaan. Turvetuotantoon liittyvien pintavalutuskenttien jää-

dessä tarpeettomiksi on mahdollista, että nämä alkavat jossain vaiheessa kasvamaan hiljalleen 

umpeen ja siten muuttumaan viitasammakolle epäsoveliaiksi.  

 

Vaikutukset lepakoihin 

Hankealueella tavattiin selvityskäyntien yhteydessä pohjanlepakoita sekä viiksisiippoja, lisäksi Ta-

lasjärven kaakkoispuolelta löytyi lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikaksi määritelty kolohaapa. 

Kyseistä kohdetta lähin voimalapaikka on molemmissa hankevaihtoehdoissa sama (VE1 mukainen 
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T9/ VE2 mukainen T7). Voimalan tai sen läheisyyteen toteutettavien muiden rakenteiden edellyt-

tämä rakennusalue ei ulotu lepakoiden käyttämälle lisääntymis- ja levähdyspaikalle saakka, mutta 

siitä saattaa aiheutua lisääntynyt törmäysriski ja riski altistua voimaloiden aiheuttamalle barotrau-

malle lepakoiden siirtyessä saalistusalueidensa sekä kolopuun välillä. Erityisesti Talasjärven kaak-

koispuolen laskupuron ympäristö tunnistettiin lepakoille tärkeäksi saalistusalueeksi. Kummassa-

kaan tarkastelussa hankevaihtoehdossa ei sijoitu tunnistettujen merkittävimpien saalistusalueiden 

ja kolopuiden välille voimaloita. Lepakkoselvityksen yhteydessä ei ole arvioitu todennäköisimpiä 

lepakoiden siirtymäreittejä näiden alueiden välillä, mutta karttatarkastelun perusteella on todennä-

köistä, että siirtyminen kolopuulta saalistusalueille voisi tapahtua Talasjärven eteläistä rantaa (poh-

janlepakko) ja läheisyydessä olevia metsäalueita pitkin (viiksisiipat). Näille alueille ei kohdistu hank-

keen vaikutuksesta muutoksia lukuun ottamatta Talasjärven kaakkoispuolelle suunniteltua aurin-

kopaneelialuetta. Aurinkopaneelien mahdolliset vaikutukset on käsitelty seuraavissa kappaleissa.   

 

Viiksisiippojen riski törmätä voimalan lapoihin tai altistua tuulivoimalan aiheuttamalle paineenvaih-

telulle lähtökohtaisesti arvioitavissa pienemmäksi kuin pohjanlepakoilla., sillä viiksisiipat pysyttele-

vät pääosin suojaisemmilla metsäalueilla ja saalistuslentelyssä korkeus jää pohjanlepakon saalis-

tuskorkeutta matalammalle. Pohjanlepakoille on tyypillistä saalistella avoimemmilla alueilla (tiet, 

hakkuuaukkojen reuna-alueet), minkä vuoksi ne saattavat hakeutua herkemmin voimaloiden lähei-

syyteen. Viiksisiippojen kannalta heikennystä voi kuitenkin aiheuttaa voimala-alueista aiheutuva 

metsäisempien kohteiden pirstoutuminen joillain alueilla.  

 

Talasjärven kaakkoispuolisen laskupuron ympäristön kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistu-

via muutoksia on arvioitu luvun 2.1. yhteydessä. Mikäli puuttomaksi jätettävä vyöhyke aurinkopa-

neelialueiden ympärillä tulee ulottumaan laskupuron ympäristöön, on tällä myös lepakoiden käyt-

tämää saalistusaluetta heikentävä vaikutus. Kyseisellä alueella toteutettavat puuston poistotarpeet 

tulisi arvioida huolellisesti, sillä kyseistä kohdetta voidaan pitää paikallisesti ja alueellisesti luonto-

arvojen osalta merkittävänä.   

 

Vaikutukset saukkoon  

Saukko on todennäköisimmin hankealueella enemmänkin satunnainen vierailija, joka liikkuu ja etsii 

ravintoa laajalla alueella varsinaisen lisääntymis- ja levähdyspaikkansa ympäristössä. Saukon 

elinympäristöä ovat erityisesti virtavesien läheisyydessä sijaitsevat jokivarret. Tuulivoimalat sekä 

tiestö sijaitsevat etäämmällä vesialueista ja mahdollisia vaikutuksia saukolle voi aiheutua lähinnä 

rakennusvaiheessa pintavesien lyhytaikaisien laatumuutosten kautta kiintoainespitoisuuden lisään-

tymisestä johtuen. Vaikutuksen voi kuitenkin arvioida jäävän käytännössä merkityksettömäksi, kun 

huomioidaan saukon laaja elinpiiri sekä todennäköisten lisääntymis- ja levähdysalueiden sijoittumi-

nen varsinaisen hankealueen ulkopuolelle.   

 

Vaikutukset metsäpeuraan 

Hankealueelta tehtiin luontoselvityskäyntien yhteydessä yksi jälkihavainto metsäpeurasta. Lajin 

pääasiallinen elinympäristö sijoittuu hankealueen pohjoispuolisille Natura-alueille ja metsäpeuran 

osalta arviointi on toteutettu tarkemmin hankkeen liitteeksi laaditussa Natura-arvioinnissa. Hank-

keesta metsäpeuroille aiheutuvat vaikutukset arvioidaan kuitenkin jäävän vähäisiksi tai merkityk-

settömiksi.  

 

Vaikutukset muihin eläimiin 

Hirvieläinten käyttäytymisestä tuulivoimaloiden läheisyydessä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, 

että voimaloiden suorat, käytönaikaiset vaikutukset, esim. melu ja visuaaliset häiriötekijät, ovat 

kokonaisuudessaan suhteellisen pieniä, eivätkä eläimet merkittävällä tavalla vierasta niiden elinym-

päristöön sijoitettavia voimalarakenteita. Rakentamisaikainen häiriö karkottaa hirviä alueelta, 
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mutta tyypillisesti ainakin osa hirvistä palaa myöhemmin alueelle. Hirvieläimille soveltuvaa ravintoa 

kehittyy voimaloiden ja tiestön rakentamisen jälkeen raivattujen alueiden lähtiessä pusikoitumaan.  

 

Tietoa riistalajien sekä tuulivoimaloiden välisestä vuorovaikutuksesta on rajoitetusti. Pohjois-Ame-

rikassa on havaittu hirvien oleskelevan myös käynnissä olevan voimalan lähettyvillä (Multiple Re-

source Management Inc. 2006). Norjassa tehdyn pro gradu -työn (Reksten, 2016) mukaan metsä-

kauris, saksanhirvi ja hirvi häiriintyivät tuulivoimala-alueelle rakennetuista teistä. Tiestön vaikutus 

on ensisijaisesti elinympäristöjä pirstova. Lajikohtaisia eroja oli kuitenkin kyseisen selvityksen pe-

rusteella havaittavissa. Metsäkauriit (Capreolus capreolus) välttelivät rakennettuja alueita tutki-

muslajeista suhteellisesti vähiten. Metsäkauriit todennäköisesti hyötyvät tuulivoimaloiden ja tiestön 

rakentamisen aikaansaamasta pioneerikasvustosta (heinät, ruohot, varvut), joka on niiden pää-

sääntöistä ravintoa. Tutkimuksen kolmivuotisen tarkastelujakson aikana metsäkauriiden havaittiin 

osoittavan sopeutumista voimalarakentamisesta alueelle aiheutuviin muutoksiin.  

 

Aurinkopaneeleiden sijoittuessa lähinnä turvetuotantoalueelle, ei niistä aiheudu merkittävää 

elinympäristöjen pirtaloistumista. Mikäli alueet tullaan aitaamaan, aiheuttaa tämä kuitenkin liikku-

misesteen useimmille lajeille sekä lisääntyneen törmäysriskin metsäkanalinnuille.  

 

Hankkeella ei arvioida olevan kummassakaan hankevaihtoehdossa VE1 tai VE2 sellaisia haitallisia 

vaikutuksia alueella esiintyviin lajeihin tai niiden elinympäristöihin, että lajien alueellinen esiintymi-

nen vaarantuisi. 

10.2.6 Sähkönsiirron vaikutukset 

Liito-orava 

Voimajohtoalueelle on laadittu liito-oravaselvitys (Ahlman Group Oy 2021Y). Selvityksen maasto-

käynnillä ei tehty havaintoja liito-oravista ja suunnitellun voimajohdon alueella ei juurikaan esiinny 

lajille soveltuvia elinympäristöjä. Aikaisemmista liito-oravahavainoista lähimmät sijoittuvat noin 1,7 

kilometriä linjauksesta lounaaseen Kyyjärjen puolella sekä 1,3 kilometriä linjauksesta länteen Ala-

järven puolella. Tuulivoimapuiston alueelta laaditussa erillisessä liito-oravaselvityksessä hankealu-

eelta havaittiin aiemmin tuntematon reviiri, joka sekin sijoittuu etäämmälle suunnitellusta voima-

johdosta. Koska voimajohdon varrelta ei havaittu viitteitä liito-oravasta, eikä alueelta tunneta van-

hoja rekisterihavaintoja ja varmat reviirit sijaitsevat hyvin kaukana linjaan nähden, ei voimajohto-

hankkeella ole vaikutuksia liito-oravan kannalta.  

 

Viitasammakko 

Voimajohtolinjaukselle ei laadittu hankkeen yhteydessä erillistä viitasammakkoselvitystä, sillä lajin 

lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia kosteikkoja ei suunnitellun voimajohdon alueelle juuri 

sijoitu. Voimajohdon pylväspaikat pyritään sijoittamaan kantavalle mineraalimaalle, jolloin pintave-

sien kautta lähimpiin lampiin, ojauomiin ja painanteisiin kiintoaineksen irtoamisesta aiheutuvat vai-

kutukset jäävät vähäisiksi. Voimajohdon läheisyyteen sijoittuviin alueisiin, jotka pysyvät avopintai-

sina ympäri vuoden, kannattaa kuitenkin jatkosuunnittelun yhteydessä kiinnittää huomiota ja si-

joittaa pylväspaikat mahdollisimman etäälle näistä.   

 

Lepakot 

Voimajohdon rakentamisesta ja nykyisen johtoaukean levenemisestä lepakoille aiheutuvat vaiku-

tukset itsessään jäävät todennäköisesti melko vähäisiksi. Suunnitellun voimajohdon alueelle sijoit-

tuu kuitenkin kaksi kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen yhteydessä havaittua kolopuuta, jotka 

voivat olla mahdollisia lepakoiden päiväpiiloja tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kolopuut tulisi 

mahdollisuuksien mukaan joko säästää tai ennen niiden poistamista tarkastaa kohteiden merkittä-

vyys lepakoille.   
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Saukko 

Voimajohdon rakentamisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta saukon elinympäristöjen 

kannalta. Mahdollisia vähäisiä vaikutuksia vesiin päätyvän kiintoaineksen lisääntymisen kautta 

saattaa puuston poistamisen sekä rakentamistoimien aikana ilmetä, mutta samenemisvaikutukset 

jäävät niiden lyhyen keston vuoksi todennäköisesti saukon kannalta merkityksettömiksi. Isompien 

virtaavien uomien läheisyydessä puuston poistoja toteutettaessa on kuitenkin hyvä noudattaa eri-

tyistä varovaisuutta rantapenkereiden läheisyydessä toimittaessa.   

 

Metsäpeura 

Voimajohdon sijoittuessa olemassa olevan linjan yhteyteen, ei voimajohdon toteuttamisen arvioida 

aiheuttavan merkittäviä elinympäristöjen tai ravintoalueiden häviämisiä, tai elinympäristön pirstou-

tumista. Rakentamistoimien aikaan arat metsäpeurat todennäköisesti karttavat johtoaukean aluetta 

jonkin aikaa. Yksilöt, joiden reviirialue ulottuu nykyisen voimajohtoaukean molemmille puolille, tu-

levat kuitenkin todennäköisesti jatkossakin liikkumaan aukean kautta, kunhan häiritsevimmät ra-

kentamistoimet ovat alueella ohi.    

10.2.7 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

Hankevaihtoehtojen välillä ei arvioida olevan eroja vaikutuksissa luontodirektiivin liitteen IV(a) la-

jeista liito-oravan tai viitasammakoiden elinympäristöihin hankealueella. Molemmissa hankevaihto-

ehdoissa tunnistetut luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamat lisääntymis- ja levähdyspaikat sijoit-

tuvat etäämmälle alueista, joille hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset kohdistuvat. 

Myöskään epäsuoria, merkittäviä vaikutusmekanismeja, jotka ulottuisivat kyseisille lsl:n 49 §:n 

tarkoittamille kohteille, ei tunnistettu. Viitasammakon elinympäristöä oleva lammikko hankealueen 

eteläpuolella saattaa kuitenkin tulevaisuudessa luontaisesti heikentyä lajille soveltumattomaksi alu-

een lähtiessä kasvamaan umpeen turvetuotannon loputtua, mutta tämä tapahtunee hankkeen to-

teuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä huolimatta.  

 

Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tunnistetun kolopuun sijoittuminen suhteellisen lähelle 

Talasjärven lounaispuolen voimalaa T9/T7 aiheuttaa jossain määrin kohonneen törmäysriskin eri-

tyisesti pohjanlepakoille. Voimala ei kuitenkaan sijoitu todennäköisimmäksi arvioidun siirtymäreitin 

varrelle kolopuun ja tunnistetun saalistusalueen välille. Lepakoiden määrää hankealueella voidaan 

kokonaisuudessaan pitää suhteellisen vähäisenä, eikä hankealue edusta lepakoille erityisen hyvin 

soveltuvaa elinympäristöä. Alueen paikallispopulaatiotasolla tarkastellen hankkeella saattaa kuiten-

kin olla vähäisiä haitallisia vaikutuksia.  

 

Alueella satunnaisemmin esiintyville saukolle sekä metsäpeuralle aiheutuvat vaikutukset jäävät to-

dennäköisesti vähäisiksi. Jälkihavainto saukosta sijoittuu joenrantaan, joka ei ole suoraan hankkeen 

rakentamisen tai toiminnan aikaisille vaikutuksille altis. Hankealueelle sijoittuu kuitenkin runsaasti 

jokia, puroja, ojia ja lampia, jolloin on todennäköistä, että saukko liikkuu alueella ravinnonhankin-

nassa. Myös pesäpaikoiksi soveltuvia kohteita esiintyy hankealueella, vaikkakaan varsinaista pesä-

paikkaa ei selvityskäyntien yhteydessä havaittu. Varsinaista talviaikaista saukkoselvitystä ei tehty 

YVA-menettelyn yhteydessä, mutta lumijälkilaskennassa merkkejä saukkojen talviaikaisesta liikku-

misesta alueella ei havaittu. Tämä ei kuitenkaan täysin poissulje mahdollisuutta sille, etteikö laji 

mahdollisissa sulapaikoissa hankealueella saalistelisi myös talvella. 
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Taulukko 10-6. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja muihin huomionarvoisiin lajeihin kohdistuvien vaikutus-

ten merkittävyys. 
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10.2.8 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

Rakentamisalueiden läheisyyteen sijoittuvat huomionarvoiset luontokohteet tulisi merkitä maastoon  

ennen rakentamistoimien aloittamista selkein huomiomerkein. Rakennustoimet voidaan myös her-

kimpien kohteiden läheisyydessä ajoittaa lajien lisääntymis- ja poikasaikojen ulkopuolelle tai ai-

kaan, jolloin maa on jäässä, jolloin kiintoaineksen päätyminen pintavesiin jää vähäisemmäksi.  

 

Aurinkopaneeleiden ympärille jätettävän puuttomana pidettävän vyöhykkeen laajuus tulisi erityi-

sesti Talasjärven alueella arvioida huolellisesti, sillä todennäköisesti merkittävimmät vaikutukset 

aiheutuvat kyseisen elinympäristön heikentyessä.  

10.2.9 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

Eläinten esiintymisistä on arvioitu lähtöaineiston ja hankkeen yhteydessä toteutettujen selvitysten 

perusteella. Selvitykset eivät kata kaikkia eläinryhmiä ja selvityksiin liittyy yleisiä menetelmällisiä 

epävarmuustekijöitä. Epävarmuustekijöiden ei kuitenkaan arvioida olevan tavanomaisesta poik-

keavia ja selvityksistä saatuja tietoja voidaan pitää luotettavina. 

 

 

11. LUONNONSUOJELUALUEET 

11.1.1 Vaikutuksen muodostuminen 

Suojeltuihin alueisiin kohdistuvat vaikutukset voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. 

Alueisiin kohdistuu välittömiä vaikutuksia, mikäli rakennustoimet ulottuvat suojelualueille ja muut-

tavat alueen suojelullisesti merkittävien luontotyyppien tai lajien laatua, pinta-alaa, määrää tai elin-

olosuhteita. Suorina vaikutuksina voidaan pitää myös alueiden suojeluperusteisiin kuuluvalle lin-

nustolle lisääntyvästä melusta, törmäyksistä tai reviirialueiden heikentymisestä aiheutuvia haitalli-

sia vaikutuksia, vaikka hanke ei suoraan sijoittuisikaan linnuston suojelemista varten perustetuille 

alueille. 

 

Välillisiä vaikutuksia hankkeessa aiheutuu esimerkiksi tilanteessa, jossa suojelualueiden ulkopuo-

lella tehtävistä tuulivoimahankkeen rakentamistöistä syntyy alueille johtuvia haitallisia pintavesivai-

V
a
ik

u
tu

s
k
o

h
te

e
n

 h
e
r
k
k
y
y
s
 

Muutoksen suuruus 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

179/272 

kutuksia. Tällaisia pintavesien kautta välittyviä vaikutuksia ovat esimerkiksi samentumien ja kiin-

toaineen kertyminen. Muutokset valuma-alueissa ja pintavalunnassa (määrä, laatu) voivat vaikut-

taa lähinnä suo- ja puroluontotyyppeihin sekä näissä esiintyvään lajistoon.  

 

Suojelualueiden eläimistön kannalta rakentamistoimet sekä käytössä olevat voimalat voivat aiheut-

taa vähäisiä meluhaittoja. Rakentamisaikana suojelualueilta hankealueen puolella liikkuvat eläimet 

voivat kokea häiriövaikutusta hankealueella tapahtuvasta ihmistoiminnasta.  

11.1.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Varsinaisella hankealueella ei sijaitse luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita, mutta alueen lähei-

syyteen sijoittuu useampia suojelualueita. Lähin Natura 2000 -verkostoon kuuluva kohde Saarisuo-

Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi on hankealueen välittömässä läheisyydessä sen itä-kaakkoispuo-

lella.  

 

Arvioinnin lähtötietoina on käytetty lähimpien Natura-alueiden virallisia tietolomakkeita (Ympäris-

töministeriö: Valtioneuvoston päätös 2018 verkoston laajentamisesta ja tietojen tarkastamisesta) 

sekä YVA-menettelyn  

 

Tuulivoimapuiston sekä voimajohtolinjan läheisyyteen sijoittuvien Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-

Hirvilammen, Pohjoisnevan, Haukisuo-Härkäsuo-Kukkonevan sekä Peuralamminnevan osalta YVA-

menettelyn yhteydessä on laadittu erillinen LsL:n 65 §:n mukainen Natura-arviointi, sillä hankkeella 

arvioitiin alustavan tarkastelun perusteella olevan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia kyseis-

ten Natura-alueiden suojeluperusteena olevaan lajistoon. Natura-arviointi on esitetty liitteessä 11 

(vain viranomaiskäyttöön).  

11.1.3 Alueen nykytila ja kehitys 

Hankealueen läheisyyteen sijoittuu useampia Natura 2000-verkostoon tai muihin suojeluohjelmiin 

kuuluvia alueita (Kuva 11-1, Kuva 11-2). Lähimmät Natura-alueet ovat hankealueen länsi-kaak-

koispuolella sijaitsevat Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi (FI0900043, SAC/SPA), pohjoi-

sessa noin 2,8 kilometrin etäisyydellä oleva Pohjoisneva (FI0800012, SAC), noin 3,5 km etelään 

sijaitseva Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva (FI0900093, SAC/SPA) ja noin 8 km lounaaseen sijait-

seva Mäntykangas (FI0800100, SAC).  

 

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa tai hyväksyä suunnitelmaa, 

jonka voidaan arvioida merkittävällä tavalla heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi 

alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon. Lain 65 §:ssä on hankkeiden ja suunnitelmien Natura-

vaikutusten arvioinnista todettu: 

”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suun-

nitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkos-

toon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 

alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan 

tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset” (Luonnonsuo-

jelulaki 65.1 §). 

 

Arvioinnin lähtökohtana ovat SAC-alueilla siten Natura-tietolomakkeella esitetyt luontodirektiivin 

mukaiset suojeluarvot (luontotyypit ja lajit), SPA-alueilla lintudirektiivin mukaiset lajit ja muutto-

lintulajit sekä SAC/SPA-alueilla molemmat. Jos alueella esiintyy luontodirektiivin luontotyyppejä ja 

lajeja, joita ei ole mainittu suojeluperusteena, heikentämiskielto ei lähtökohtaisesti koske niitä. Ne 

voivat kuitenkin vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden kautta. Esimerkiksi luontotyypeistä lettojen 
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ja huurresammallähteiden uhanalainen lajisto kuuluu näiden luontotyyppien suojelukokonaisuu-

teen. Lisäksi, jos merkittävä heikennys suojeluarvoihin todetaan, tarvittavat kompensaatiotoimen-

piteet kohdistuvat myös niihin lajeihin, jotka eivät ole olleet Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn 

alueen lajisuojeluperusteina. 

 

YVA-menettelyn yhteydessä Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilammen, Pohjoisnevan sekä Hau-

kisuo-Härkäsuo-Kukkonevan osalta tullaan laatimaan erillinen Natura-arviointi, sillä hankkeella voi 

alustavan arvioinnin perusteella olla todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia em. Natura-alueiden 

suojeluperusteena olevaan lajistoon. 

 

 
Kuva 11-1. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat Natura 2000-verkoston kohteet. 
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Kuva 11-2. Hankealuetta lähimmät suojelualueet. Natura-alueet on esitetty edellisessä kuvassa (Kuva 11-1). 
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Kuva 11-3. Tarkkakartta hankealueen rajautumisesta suhteessa kaakkoispuolella sijaitseviin suojelualueisiin.  

 

Muut hankealueesta alle 20 km:n etäisyydellä sijaitsevat suojelualueet on esitetty taulukoituna alla 

(Taulukko 11-1).  
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Taulukko 11-1. Hankealueesta 20 km:n etäisyydelle sijoittuvat suojelualueet, niiden tunnus sekä suojeluperuste.   

Alue Tunnus Suojeluperuste 

Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvi-
lampi 

FI0900043 Natura 2000 

Pohjoisneva FI0800012 Natura 2000 

Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva FI0900093 Natura 2000 

Mäntykangas FI0800100 Natura 2000 

Peuralamminneva FI0900031 Natura 2000 

Torisaaren luonnonsuojelualue YSA091852 Yksityismaiden suojelualue 

Hirvilammen luonnonsuojelualue YSA206786 Yksityismaiden suojelualueet 

Valleussuo-Löytösuo SSO090250 Soidensuojeluohjelma 

Mäkelän suo YSA097378 Yksityismaiden suojelualueet 

Saarisuon-Valleussuon soidensuojelu-
alue 

SSA090040 Valtion maiden suojelualueet 

Sekinkytö YSA246344 Yksityismaiden suojelualueet 

Leppälän luonnonsuojelualue YSA204025 Yksityismaiden suojelualueet 

Koivikonnevan eli Valkeisnevan ojitus-
rauhoitusalue 

SSO090255 Soidensuojeluohjelma 

Valkeisnevan soidensuojelualue SSA090042 Valtion maiden suojelualueet 

Laitilankankaan luonnonsuojelualue  YSA202976 Yksityismaiden suojelualueet 

Laitila II luonnonsuojelualue YSA241447 Yksityismaiden suojelualueet 

SaunaAhon luonnonsuojelualue YSA206336 Yksityismaiden suojelualueet 

Pohjoisnevan-Haapinevan soidensuo-
jelualue 

SSA100049 Valtion maiden suojelualueet 

Pohjoisneva-Haapineva SSO100309 Soidensuojeluohjelma 

Saarijärven reitti Leuhunkosken ylä-
puolella 

MUU090022 Suojellut valuma-alueet 

Huumarkankaan dyynit  TUU-09-031 Arvokkaat tuuli- ja rantakerrostu-
mat 

Teerijärven kumpumoreenialue MOR-Y09-055 Arvokkaat moreenimuodostumat 

 

11.1.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

Luonnonsuojelualueille ei ole olemassa erillistä kriteeristöä vaikutuskohteen herkkyyden määrittä-

miseksi, vaan suojelualueet kuuluvat tarkastelussa poikkeuksetta luokkaan erittäin suuri. Hanke-

alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Natura 2000 -alue, joka on sisällytetty verkostoon sekä 

luontotyyppien ja lajien, että lintudirektiivin perusteella. Valleussuon alue on sisällytetty myös soi-

densuojeluohjelmaan; lisäksi osa Natura-alueen suojelusta on toteutettu joko valtion maiden suo-

jelualueena tai yksityismaiden suojelualueina.  

11.1.5 Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin 

Hankkeessa on laadittu hankealuetta lähimpänä sijaitsevien Natura 2000 -alueiden (Saarisuo-Val-

leussuo-Löytösuo-Hirvilampi, Pohjoisneva, Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva sekä Peuralamminneva) 

osalta erillinen Natura-arviointi (liite 11, vain viranomaiskäyttöön).  

 

Saarisuo-Valleussuolle sijoittuvat Natura-aluerajauksen kanssa osin limittyvät kaksiosaisen yksi-

tyismaiden suojelualueen Mäkelän suo -kohteet. Alue kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan (Val-

leussuo-Löytösuo) sekä soidensuojelualueisiin (Saarisuon-Valleussuon soidensuojelualue). Näiden 
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alueiden suojelu pohjautuu alueen pääosin ojittamattomiin luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kal-

taisiin suoalueisiin.  

 

Suoluonnon kannalta merkittävimpiä epäsuoria vaikutuksia hankkeesta voisi kohdistua alueille ra-

kennustoimien aiheuttamien hydrologisten muutosten kautta. Lähimmät rakennettavat alueet si-

joittuvat kuitenkin niin etäälle suojelualueista, että rakentamistoimien ja niiden myötä muuttuvien 

alueiden merkitys vesitalouden muutosten sekä rakentamisaikaisen kiintoaineskuormituksen osalta 

jää todennäköisesti suojelualueilla käytännössä merkityksettömäksi.  

 

Voimaloiden ollessa toiminnassa lähimmälle Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilammen alueelle 

ulottuva melu on melumallinnuksen perusteella enimmillään 40-45 dB hankealueen rajan läheisyy-

dessä. Melun lisääntymisellä voi olla vähäinen haittavaikutus suojelualueella esiintyvälle linnustolle 

näiden liikkuessa hankealueella tai aivan hankealueen rajan tuntumassa, mutta vaikutus jää voi-

malapaikkojen ja rakennusalueiden etäisyyden vuoksi vähäiseksi tai käytännössä merkityksettö-

mäksi.  

11.1.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

Hankkeen vaikutukset luonnonsuojelualueisiin kohdistuvat lähinnä hankealuetta lähimpään Natura-

alueeseen ja sen suojeluperusteena olevaan lajistoon. Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin arvioi-

daan suureksi. Vaikutusten arviointi suojelualueiden osalta esitetään tarkemmin Natura-arvioinnin 

ja salassa pidettävän lajin vaikutusarvioinnissa. 

11.1.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

Suojelualueet sijoittuvat hankealueen ulkopuolelle, eikä näiden välittömään läheisyyteen toteuteta 

hankkeessa sellaisia rakenteita, joilla olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueiden suojeluperus-

teina oleviin luontotyyppeihin. Suojelualueiden, joiden ekologisesta arvosta osa muodostuu alueella 

esiintyvän kosteikkojen lintulajiston myötä, osalta vaikutuksia voidaan pyrkiä lieventämään välttä-

mällä rakentamistoimia lähimmillä rakennuspaikoilla muuton tai pesinnän aikana.   

11.1.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

Epävarmuustekijät esitetään Natura-arvioinnin yhteydessä. 

 

 

12. LINNUSTO  

12.1 Vaikutuksen muodostuminen 

Tuulivoiman linnustovaikutukset riippuvat muun muassa tarkasteltavalla alueella esiintyvästä lintu-

lajistosta, linnuston tiheydestä, voimaloiden määrästä, tyypistä ja sijoittelusta, sääoloista sekä 

suunniteltavan sähkönsiirron teknisistä yksityiskohdista. Linnustoon kohdistuvat vaikutukset ovat  

luonteeltaan sekä suoria että välillisiä. Linnustovaikutukset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin:  

 

1. Häiriö- ja estevaikutuksiin 

2. Rakentamisesta johtuviin elinympäristömuutoksiin sekä  

3. Voimaloiden aiheuttamaan törmäyskuolleisuuteen  

 

Häiriövaikutus muodostuu tuulivoimapuiston alueella toteutettavista rakennustöistä, jotka aiheut-

tavat muutoksia luonnonympäristöön ja lisäävät ihmistoiminnasta aiheutuvaa suoraa visuaalista 
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häirintää ja melua. Häiriövaikutus kohdistuu etenkin voimaloiden sekä muiden hankkeen tarvitse-

mien rakenteiden (tieyhteydet, voimajohdot ja sähkönsiirtoon tarvittavat muut rakenteet, aurinko-

paneelit) läheisyydessä pesivään ja ruokailevaan linnustoon, joiden pesimäalueet saattavat  

siirtyä häiriövaikutuksen myötä kauemmaksi. Tämä voi rajoittaa edelleen niille soveltuvien ruokailu- 

ja lisääntymisalueiden määrää ja näin vaikeuttaa pesäpaikkojen löytämistä ja ravinnonsaantia. Vai-

kutusten suuruus vaihtelee suuresti laji- ja jopa yksilökohtaisesti. Visuaalisen häirinnän aiheutta-

man pakoreaktion etäisyys on valtaosalla linnuista korkeintaan muutamia satoja metrejä, mutta 

etenkin petolinnuilla pakoetäisyys voi olla yksilöstä riippuen huomattavasti tätä laajemmalle ulot-

tuvakin (Ruddock & Whitfield 2007). Suoran häirinnän vaikutusalue vaihtelee lajiryhmästä riippuen 

200–800 metrin välillä, ollen korkein avomaiden linnuilla, kuten kahlaajilla ja lepäilevillä hanhilla.  

 

Tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien käytön aikana ihmistoiminta alueella on vähäistä ja häiriötä 

linnustolle aiheuttaa lähinnä voimaloiden melu sekä mahdollisesti myös niiden aiheuttama välke 

(Gove ym. 2003, Habib ym. 2007, Langston & Pullan 2006, Larsen & Madsen 2000, Pearce-Higgins 

ym. 2009). Toiminnan päättymisen jälkeen vaikutukset vähenevät lähtötilanteen tasolle, mikä mah-

dollistaa lintulajien palautumisen alueelle. 

 

Estevaikutuksella tarkoitetaan voimalarakenteiden muodostamaa fyysistä estettä, jonka seu-

rauksena linnut saattavat joutua muuttamaan muutonaikaisia tai pesimä- ja ruokailualueidensa  

välillä käyttämiä lentoreittejään. Linnun energiatalouden kannalta vuodenaikaan sidonnaiset päivit-

täiset ruokailu- ja yöpymislentoihin liittyvät reittimuutokset vaikuttavat linnun energiatalouteen  

suhteellisesti enemmän kuin läpimuuttavien lintujen reittimuutokset. Vesilintujen on todettu tuuli-

voimapuistoja lähestyessään muuttavan lentoreittiään vuorokaudenajasta riippuen pääsääntöisesti 

0,5–3 km etäisyydellä ja puiston ohitusetäisyyden vaihtelevan huomattavasti lajista riippuen, haah-

koilla jopa kilometrejä ja hanhilla pääasiassa muutamia satoja metrejä (Petersen ym. 2006, Pet-

tersson 2006). Perämeren alueella Simon ja Iin tuulivoimapuistojen linnustoseurannassa on ha-

vaittu, että maakotka, piekana, hiirihaukka ja monet muut suuret tai keskikokoiset petolinnut väis-

tävät olemassa olevia tuulivoimaloita, joko nostamalla lentokorkeutta tai muuttamalla hieman len-

toreittiään sivuun voimalan kohtaamisesta. Mikäli voimalat sijaitsevat harvassa (800–1000 m vä-

lein), petolinnut eivät väistä tuulivoimapuistoja yhtä voimakkaasti vaan luovivat tuulivoimaloiden 

väleihin muodostuvia avoimia käytäviä hyödyntäen (FCG 2017).  

 

Tuulivoimaloiden, tarvittavien huoltoteiden ja sähkönsiirtoreitin rakentaminen aiheuttaa elinym-

päristöjen muutoksen elinympäristöjen hävitessä ja pirstoutuessa. Lajeille soveltuvan elinympä-

ristön häviäminen tai pieneneminen voi johtaa ravinnonhankinnan vaikeutumiseen tai siirtymiseen 

laadultaan heikommalle alueelle sekä laajoille yhtenäisille alueille tyypillisten lajien häviämiseen 

alueelta. Näissä tapauksissa pesimämenestys tai pesivien parien määrä todennäköisesti alenee. 

Elinympäristöjen pirstoutuminen ja häviäminen vaikuttaa eniten paikkauskollisiin ja elinympäristöil-

tään pitkälle erikoistuneisiin lajeihin, joilla on vain vähän sopivia elinympäristöjä tarjolla. Samoin 

ihmistä karttavat arat lajit ovat häiriövaikutukselle alttiimpia kuin rakennetun maan ja kulttuuriym-

päristöjen lajit. Toisaalta rakentamisen myötä ihmisen muokkaamissa ympäristöissä esiintyville la-

jeille syntyy lisää sopivaa elinympäristöä.  

 

Lintujen törmäyskuolleisuus aiheutuu siitä, että linnut eivät ehdi tai osaa varoa tuulivoimalan  

pyöriviä lapoja ja menehtyvät törmätessään niihin. Törmäysriskiin vaikuttaa tarkasteltavan alueen  

sijainti, tuulivoimapuiston koko sekä tuulivoimaloiden sijoittaminen ja ominaisuudet. Lisäksi tör-

mäysriski vaihtelee huomattavasti lintulajeittain. Törmäysriski on korkea etenkin alueilla, jotka si-

jaitsevat merkittävien muuttoreittien varrella, muutonaikaisilla kerääntymisalueilla tai tiheiden pe-

simäyhdyskuntien läheisyydessä (Everaert & Kuijken 2007). Törmäysriski kasvaa tuulivoimaloiden 

lukumäärän kasvaessa, mutta myös voimaloiden sijoittamisella toisiinsa nähden on vaikutusta tör-
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mäysriskin kannalta. Teoriassa esimerkiksi muuttavan linnun törmäysriski kasvaa, mikäli tuulivoi-

maloiden lapojen pyörimisala on kohtisuorassa linnun lentosuuntaan nähden. Törmäysriski kasvaa 

edelleen, mikäli yksittäiset voimalat on sijoitettu riviin linnun lentosuuntaan nähden. Puolestaan 

jonomaisessa voimaloiden sijoittelussa törmäyspinta-ala linnun kulkusuuntaan nähden pienenee ja 

samalla törmäysriski alenee. Törmäysriskiä tarkastelevissa tutkimuksissa voimaloiden sijoittelulla 

ei ole kuitenkaan aina havaittu vaikutuksia törmäysriskin suuruuteen (Krijgsveld, ym. 2009). Voi-

maloiden sijoittelun muuttosuuntaan nähden tiiviiseen ryhmään voidaan kuitenkin arvioida vähen-

tävän tuulivoimahankkeen estevaikutusta. 

 

Tuulivoimalan rakenteellisilla ominaisuuksilla on vaikutusta törmäysriskiin. Törmäysriskiä kasvatta-

vat voimalan rakenteet, jotka mahdollistavat lintujen levähtämisen voimalan lapojen läheisyydessä 

ja yöaikaiset kirkkaat valot. Vilkkuvan valon on todettu vähentävän törmäysriskiä jatkuvaan kirk-

kaaseen valoon nähden (Richardson 2000). Törmäysriski vaihtelee lajeittain ja lajiryhmittäin. Eri-

tyisen altis laji törmäyksille on havaintojen perusteella merikotka, joka ei juurikaan väistä lentorei-

tille osuvia tuulivoimalan lapoja. 

 

Törmäysriskiin vaikuttaa lisäksi vuorokaudenaika ja vallitsevat sääolosuhteet. Lintujen on todettu  

väistävän tuulivoimaloita päivällä satoja metrejä aiemmin kuin yöaikaan. Sääolosuhteet vaikuttavat 

voimakkaasti lintujen lentoreitteihin ja lentokorkeuteen. Muutonaikaiset voimakkaat ilmavirtaukset 

voivat saada aikaan lintujen voimakkaankin poikkeamisen tavanomaiselta muuttoreitiltään. Kovalla 

tuulella ja etenkin voimakkaammissa vastatuulissa linnut lentävät pääsääntöisesti matalammalla 

kuin vähätuulisella säällä. 

 

Törmäysriskin vaikutusalue vaihtelee vuodenajasta riippuen. Pesimäaikana törmäykset vaikuttavat 

lähinnä tuulivoimapuiston alueella ja läheisyydessä pesiviin lajeihin ja tuulivoimapuiston alueella 

ruokaileviin lajeihin. Valtaosalla linnustosta pääasiallinen vaikutusalue yltää korkeintaan kilometrin 

etäisyydelle suunnittelualueesta. Osalla lokkilinnuista, kuikkalinnuilla ja esimerkiksi suurilla päivä-

petolinnuilla vaikutusalue voi kuitenkin olla huomattavasti laajempi, mikäli tuulivoimapuisto sijait-

see lajin ruokailualueella tai ruoanhakureitin varrella. 

 

Myös ilmajohtoina toteutettava sähkönsiirto aiheuttaa linnuille törmäysriskin. Suomessa voimajoh-

tojen aiheuttamaksi lintujen kuolleisuudeksi on arvioitu 0,7 yksilöä/linjakilometri/vuosi (Koistinen 

2004). Voimajohtolinjan koko, johtimien sijainti maisematasolla sekä linjan tekniset yksityiskohdat 

vaikuttavat törmäystodennäköisyyteen. Yleensä voimajohtolinjoissa oleva maadoitusjohdin aiheut-

taa suurimman törmäysriskin, sillä se on jännitteellisiä johtimia ohuempi ja sijaitsee niiden yläpuo-

lella. Lisäksi törmäysriskiä nostaa se, että johtimet on sijoitettu useaan eri tasoon maanpinnasta 

nähden, jolloin linjan poikki lentävällä linnulla on suurempi todennäköisyys törmätä johtimiin (Be-

vanger 1994, Haass ym. 2002, Rioux ym. 2003). 

 

Muutonaikainen vaikutusalue riippuu pitkälti läpimuuttavasta lajistosta. Suomen läpi muuttavasta  

linnustosta huomattava osa (etenkin vesilinnut, hanhet) pesii Venäjän puolella ja vähäisemmin  

myös muiden Ruotsissa ja Norjassa. Useimmilla lajeilla vaikutusta voidaan tarkastella Suomen po-

pulaation tasolla, mutta etenkin uhanalaisilla tai muutoin pienillä ja pohjoisilla populaatioilla vaiku-

tusalue ulottuu myös rajojemme ulkopuolelle. 

 

Metsäalueille rakennettavista tuulivoimaloista voi syntyä muuttolintuihin kohdistuvia vaikutuksia  

pääasiassa joko lintujen törmäyksistä voimaloihin tai estevaikutuksista. Sen sijaan metsäalueella  

tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvat elinympäristömuutokset kohdistuvat lähinnä paikalli-

seen pesimälajistoon. 
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12.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 

Suunnittelualuetta ja sen lähiseutua koskevat linnustollisesti merkittävien alueiden tiedot on koottu 

Ympäristöhallinnon ja BirdLife Suomen paikkatietoaineistoista sekä julkaistuista raporteista. Kes-

keisimmät tietolähteet ovat kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (IBA-alueet, Important Bird 

Area), niitä vastaavien kansallisesti tärkeiden FINIBA-alueiden ja maakunnallisesti tärkeiden 

MAALI-alueiden tiedot sekä Natura-alueiden tietolomakkeiden tiedot.  

Suurten päiväpetolintujen (maakotka, merikotka, kalasääski ja muuttohaukka) pesäpaikkatiedot 

selvitettiin kyselyllä Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi -palvelusta. Lisäksi tietoja saatiin paikalli-

selta lintutieteelliseltä yhdistykseltä, Keski-Suomen liitolta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta.  

Käytössä oli myös Jyväskylän yliopiston ”Maakotkan elinalueiden tunnistus” -loppuraportti 

(30.4.2021) erillisaineistoineen.  

Hankealueen kautta tapahtuvaa muuttoa sekä alueen pesimälinnustoa on YVA-menettelyn yhtey-

dessä kartoitettu vuodesta 2019 lähtien. YVA-menettelyyn liittyen on laadittu seuraavat arvioinnin 

lähtöaineistona käytetyt linnustoselvitykset: 

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

12)  

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2020 (Ahlman 

Group Oy 2020z, liite 13) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2020 (Ahlman 

Group Oy 2020z, liite 14) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2020 (Ahlman 

Group Oy 2020z, liite 15) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2021 (Ahlman 

Group Oy 2020y, liite 16) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2021 (Ahlman Group 

Oy 2021y, liite 17) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2020 – Ei jul-

kinen, raportti vain viranomaiskäyttöön (Ahlman Group Oy 2020z, liite 18) 

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

viranomaiskäyttöön (Ahlman Group Oy 2020z, liite 19) 

• Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevät- ja kesäseuranta 2021 

– Ei julkinen, raportti vain viranomaiskäyttöön (Ahlman Group Oy 2021y, liite 21) 

• Kauniskankaan tuulipuiston lintujen törmäysmallinnus – Ei julkinen, raportti vain viran-

omaiskäyttöön (AFRY Oy 2022, liite 22) 

12.3 Alueen nykytila ja kehitys 

12.3.1 Pesimälinnusto 

Hankealueen pesimälinnustoa on kartoitettu vuosina 2019-2021 pöllö-, metsäkanalintu- sekä pesi-

mälinnustoselvityksillä. Varhaisimmat selvitykset on kohdennettu alkuperäisen hankealuerajauksen 

mukaisesti ja näitä selvityksiä on tarvittaessa täydennetty erillisillä, koko hankealueen kattavilla 

linnustoselvityksillä. Pesimälinnustoselvitystä varten hankealueelle toteutettiin 19 sovellettua kar-

toituslaskentaa, joista viisi toteutettiin vuoden 2021 metsojen soidinpaikkaselvityksen yhteydessä 
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(Ahlman 2021z), kuudes liito-oravaselvityksen aikana (Ahlman 2021b), kaksi viitasammakkoselvi-

tyksen ohessa (Ahlman 2021c), kaksi pistelaskentojen aikana ja kaksi linjalaskentojen yhteydessä. 

Varsinaisia linjalaskentoja toteutettiin kaksi, linjojen pituuden ollessa 6,3 ja 4,5 kilometriä. Pesimä-

linnustoselvityksen käyntien yhteenveto on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 12-1). 

 
Taulukko 12-1. Pesimälinnustokartoitusten päivämäärät, selvityksen toteuttanut taho sekä kullakin kartoitusker-

ralla käytetty menetelmä. 

Päivä-
määrä 

Toimija 
Sovellettu 
kartoitus-
laskenta 

Linjalaskenta Pistelaskenta 
Vesilintu-
laskenta 

12.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

14.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

16.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

23.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

27.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

29.4.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

30.4.2021 Ahlman Group Oy x - - x 

1.5.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

8.5.2021 Ahlman Group Oy x - - x 

10.5.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

18.5.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

26.5.2021 Ahlman Group Oy x - - x 

30.5.2021 Ahlman Group Oy x - x - 

31.5.2021 Ahlman Group Oy x - x - 

4.6.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

5.6.2021 Ahlman Group Oy x x - - 

9.6.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

14.6.2021 Ahlman Group Oy x - - - 

17.6.2021 Ahlman Group Oy x x - - 

 

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

Suomen erityisvastuulajeissa. Soveltavissa kartoituslaskennoissa maastotyöt tehtiin aamuisin noin 

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

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

kartalle maastossa ja sijainti varmistettiin GPS-vastaanottimen avulla. 

 

Pistelaskennat tehtiin 30.–31.5. hankealueella yhteensä 18 paikalta (Kuva 12-1). Pistelaskennassa 

tarkastetut alueet valittiin siten, että ne antavat mahdollisimman hyvän yleiskuvan hankealueella 
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esiintyvästä pesimälinnustosta. Tarkkailua suoritettiin kullakin kohteella 5 minuutin ajan ja kysei-

senä aikana havaitut lintuyksilöt merkittiin ylös.  

 

Linjalaskennoissa selvitettävillä linjoilla pyrittiin kattamaan pinta-alallisesti mahdollisimman laaja 

osuus hankealueesta. Linjat sijoittuivat hankealueen keskivaiheille Leppinevan ja Pärepuusaaren 

ympäristön turvetuotantoalueelle sekä hankealueen kaakkoisosiin Kylkinevan ympäristöön (Kuva 

12-1). Laskennat suoritettiin aikaisin aamulla klo 4–10. Linjalaskentamenetelmällä pystytään lajien 

määrityksen ohella arvioimaan suuntaa antavasti alueen lintutiheys. Sekä piste- että linjalasken-

nassa menetelmiin liittyy kuitenkin tiettyjä epävarmuuksia, ja määritettyihin yksilötiheyksiin tulee 

tämän vuoksi suhtautua suuntaa antavina. 

 

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

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

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

(2005) mukaisesti.   

 

 
Kuva 12-1. Linja- ja pistelaskentakohteiden sijoittuminen hankealueella. Oranssi viiva kuvaa linjalaskennassa käy-

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

 

Pesimälinnustoselvityksen perusteella havaittu parimäärä hankealueella oli 134,24 paria neliökilo-

metriä kohden, mikä on tavanomaisen pieni lukema voimakkaasti käsitellyillä, karuilla metsätalous-

alueilla. Runsaimpina lajeina hankealueella olivat pajulintu (52,49 paria/km2), peippo (31,17 pa-

ria/km2) sekä metsäkirvinen (6,93 paria/km2). Yhdessä nämä kolme lajia muodostivat 67 prosenttia 

kokonaisparimäärästä. Muita yleisinä esiintyviä lajeja olivat laulurastas, talitiainen, punakylkirastas 
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sekä punarinta. Valtaosa alueella pesivistä lajeista on tavanomaisia, eikä erityisiä reviirikeskitty-

miäselvityksen perusteella havaittu. Alueella pesiviksi lajeiksi määriteltiin kaikkiaan 60 lajia, joista 

26 suojelullisesti huomionarvoisia. Huomionarvoiset lajit on esitetty alla (Taulukko 12-2). 

 
Taulukko 12-2. Hankealueella vuonna 2021 pesineet huomionarvoiset lintulajit, suojelullinen status sekä uhan-

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

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

Laji 
Pari-

määrä 
Lintudirektiivin 

I-liitteen laji  

Suomen 
erityisvastuulaji 

(EVA) 

Uhana-
laisuus 

Laulujoutsen  
Cygnus cygnus 

2 x  LC 

Metsähanhi  
Anser fabalis 

1  x VU 

Haapana 

Anas penelope 
2   VU 

Tavi  
Anas crecca 

2  x VU 

Telkkä  
Bucephala clangula 

7  x LC 

Pyy  
Tetrastes bonasia (ent. Bonasa bona-
sia) 

1 x  VU 

Teeri  
Lyrurus tetrix (ent. Tetrao tetrix) 

1 x x LC 

Metso  
Tetrao urogallus 

3 x x LC 

Kurki 
Grus grus 

1 x  LC 

Pikkutylli 
Charadrius dubius 

1   NT 

Valkoviklo 
Tringa nebularia 

2  x NT 

Liro 
Tringa glareola 

1 x x NT 

Taivaanvuohi 
Gallinago gallinago 

2   NT 

Harmaapäätikka 
Picus canus 

1 x  LC 

Västäräkki 
Motacilla alba 

3   NT 

Leppälintu 
Phoenicurus phoenicurus 

2  x LC 

Ruokokerttunen 
Acrocephalus schoenobaenustöyhtö 

5   NT 

Töyhtötiainen 
Lophophanes cristatus 

2   VU 

Hömötiainen 
Poecile montanus 

6   EN 

Pikkulepinläinen 
Lanius collurio 

1 x  LC 

Närhi 
Garrulus glandarius 

3   NT 

Järripeippo 
Fringilla montifringilla 

3   NT 

Viherpeippo 
Chloris chloris 

1   EN 

Isokäpylintu 
Loxia pytyopsittacus 

2  x LC 

Pohjansirkku 
Schoeniclus rusticus 

1   NT, RT 

Pajusirkku 
Schoeniclus schoeniclus 

3   VU 
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Pesimälinnustoselvityksen perusteella hankealueelta pystyttiin rajaamaan kaksi linnustollisesti ar-

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

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

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

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

ja vastaaville alueille tyypillisinä.  

 

 
Kuva 12-2. Pesimälinnustoltaan arvokkaaksi tulkitut kohteet (punainen vinorasterointi) hankealueella ja sen lä-

heisyydessä.  

 

Metsäkanalintuja kartoitettiin hankealueelta vuosina 2020 ja 2021 toteutetuilla soidinpaikkaselvi-

tyksillä (Ahlman Group Oy 2020z ja 2021x). Vuoden 2021 inventoinnilla täydennettiin aikaisempaa 

selvitystä itäpuolisten alueiden sisällyttämisellä selvitysalueeseen hankealueen laajennuttua suun-

nittelun edetessä. Maastokäynnit alueelle tehtiin vuonna 2020 lauhan talven vuoksi jo 18.-19.3. 

sekä soitimen huippuaikaan ajoittunut varmistuskäynti 26.4.; vuoden 2021 maastokäynnit olivat 

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

niitä jatkettiin iltapäivään. Inventoinnit toteutettiin hyvällä säällä, jolloin tuuli on ollut riittävän tyyni 

yksilöiden havaitsemiseksi soitimen huippuaikana. Käynnit ajoitettiin siten, että räntä- tai lumisa-

teet eivät olleet peittäneet jälkiä. Maastokäynnit kohdennettiin yhtenäisille, yli kymmenen hehtaarin 

laajuisille metsäalueille, vanhoille luonnontilaisille havumetsäalueille, joissa oli maastoeroja ja 

harva puustorakenne, rämeitä ympäröiville metsäalueille sekä yli 30-vuotialle, ensiharventamatto-

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

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

Havainnot metsäkanalinnuista hankealueelta on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 12-3).  

 
Kuva 12-3. Hankealueelta vuosien 2020 ja 2021 selvityksissä tehdyt havainnot metsäkanalinnuista.  

 

Vuoden 2020 selvityksen maastokäynneillä metsoihin liittyviä havaintoja tehtiin ainoastaan Isokan-

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

itäpäädystä. Havaintojen sekä maaston ominaispiirteiden perusteella arvioitiin mahdolliseksi, että 

Isokankaalla saattaisi olla soidinkeskus. Myöhemmin alueelle tehdyn tarkastuskäynnin aikana ei 

alueelta ei kuitenkaan havaittu soidinta. Vuoden 2021 maastoinventoinneissa metsoihin liittyviä 

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

vaintoja olivat Alisenlammen lounaispuolen muutama jätös sekä Talasjärven kaakkoispuolen kaksi 

koppeloa. Hankealueen kaakkoisosasta tervahaudan läheltä varmistetiin soidinpaikka, joka sijaitsee 

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

koppeloa.  

 

Tulosten perusteella hankealueella sijaitsee yksi soidinpaikka, jota lähialueella elävät metsot käyt-

tävät. Kyseistä Kylkikankaan koillispuolista aluetta lukuun ottamatta alueelta ei havaittu muita soi-

dinkeskuksia. Isokankaan vuoden 2020 mahdollista soidinkeskusta ei myöhempien käyntien perus-

teella pystytty varmistamaan, mutta hakomispuiden vuoksi kohteen voidaan kuitenkin arvioida ole-

van alueen metsopopulaation käytössä. 

 

Muista metsäkanalinnuista hankealueelta havaittiin vuoden 2020 selvityksessä runsaasti avoimilla 

turvetuotantoalueilla soidintavia teeriä. Teeriyksilöitä laskettiin alueella olevan 45-50, minkä perus-

teella teerikanta alueella arvioitiin varsin vahvaksi. Yksi viheltelevä koiraspyy havaittiin Keskisen-
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kankaan tienoilta voimajohtoaukean läheisyydestä. Isokankaan ja Oravahautakankaan välisellä alu-

eella tehtiin havainto soidintavasta riekosta 26.4. Riekko on viime vuosina erittäin voimakkaasti 

taantunut laji, joka on uusimmassa uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Li-

säksi riekko on määritelty alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi. On mahdollista, että Valleussuolla ja 

sen välittömässä läheisyydessä saattaa olla vielä riekon elinvoimainen pesimäkanta.   

 

Vuoden 2021 selvityksessä metsäkanalinnuista aiemmin mainittujen metsojen lisäksi havaittiin vain 

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

12.3.2 Muuttolinnusto 

Hankealue sijoittuu sekä linnuston kevät- että syysmuuton päämuuttoreittien alueelle (Kuva 12-4). 

Keväällä päämuutto suuntautuu alueella lähes etelä-pohjoissuuntaisesti, syksyn muuttolinja kulkee 

hieman viistommin koillisesta lounaan suuntaan.  

 

 
Kuva 12-4. Linnuston päämuuttoreitit Suomessa kevät- ja syysmuuton aikana. Hankealueen sijainti merkitty kart-

taan vihreänä pisteenä. 

 

Hankealueella on tehty linnuston kevät- ja syysmuuton seurantaa vuonna 2020 Ahlman Groupin 

toimesta. Kevätmuutonseurantaa tehtiin vuonna 2020 kymmenenä päivänä yhteensä 63 tuntia 

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

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

turvetuotantoalueella Oravahautakankaan pohjoispuolella paikalta, josta on hyvä näkyvyys erityi-

sesti itään ja luoteeseen.   

 

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

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

teensä 73 % havaituista kokonaislentomääristä. Yhteensä havaittuja lajeja oli 71, mikä itsessään 
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on melko tavanomainen lajimäärä. Kookkaita lintuja (joutsenet, kahlaajat, päiväpetolinnut) havait-

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

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

kevätmuuton ajalle.   

 

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

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

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

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

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

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

alueella että Karstulassa Humpin Iso-Korppiselta noin 25 kilometriä hankealueen itä-kaakkoispuo-

lelta. Karstulassa havaittiin kurkipäivänä (kurkien päämuuttopäivään ajoittuva seuranta) yli 20 000 

muuttajaa, kun hankealueelta tehty havaintomäärä samaan aikaan oli 2 325 kurkea. Kyyjärven 

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

vuoden 2020 seurannassa pääjoukko ei alueen kautta liikkunutkaan. 

 

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

telun perusteella valtaosa linnuista ylittää alueen joko lapoihin törmäämisen kannalta merkittävän 

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

mäysmallinnus, jossa arvioitiin tuulivoimapuiston muuttolinnustolle aiheuttamaa törmäysriskiä la-

jiryhmittäin. Törmäysmallinnuksen loppuraportti on esitetty tämän YVA-selostuksen liitteenä 22 

(vain viranomaiskäyttöön). 

12.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

 

Vaikutusalueen herkkyys linnuston kannalta on arvioitu suureksi. Herkkyyden määrittelyn perus-

tana ovat olleen hankealueen läheisyyteen sijoittuvat linnustollisesti arvokkaat Natura-alueet, huo-

mionarvoisen lajin pesäpaikka hankealueen läheisyydessä sekä alueen sijoittuminen suhteessa ke-

vät- ja syysaikaisiin muuton pääreitteihin. Muuttavista lajeista erityisesti kurjen pääasiallinen muut-

tovyöhyke sijoittuu hankealueelle tai sen läheisyyteen muuton aikana vallitsevista olosuhteista riip-

puen. 

 

Paikallisesti linnustollisesti arvokkaiksi määriteltiin hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvat Talas-

järvi ja Alisenlampi, joilla molemmilla pesi huomionarvoisia lajeja. Metsäkanalinnuista vain metsolla 

tunnistettiin yksi soidinalue hankealueelta, joten metsäkanalintujen kannalta hankealue ei toden-

näköisesti ole alueellisesti tarkasteltuna erityisen merkittävä.  

12.5 Vaikutukset linnustoon 

12.5.1 Vaikutukset pesimälinnustoon 

Elinympäristöjen muutokset  

Suunnittelualueen metsät ovat pääasiassa nuoria tai keski-ikäisiä mäntyvaltaisia talousmetsiä, eikä 

niillä ole erityistä potentiaalia uhanalaisten lajien elinympäristöinä. Turvetuotantoalueen linnustol-

lista arvoa voidaan pitää lähes merkityksettömänä. Suurin osa tuulivoimaloista sijoittuu voimak-

kaasti hoidetuille turvekankaille tai kuivahkoihin männiköihin tai hakkuualoille, joissa pesimälajisto 

ja pesivät määrät ovat lähtökohtaisesti varsin pienet. Tiestön osalta hankkeessa hyödynnetään 

mahdollisuuksien mukaan nykyisiä teitä, joita vahvistetaan, mutta myös uutta tiestöä alueelle tul-

laan rakentamaan. Rakennettavana olevilta alueilta lintujen lisääntymisympäristöt menetetään käy-

tännössä kokonaan, vaikka kenttäalueiden ja tiestön reunoille muodostuukin joillekin avomaan la-

jeille soveltuvia uuselinympäristöjä ja teiden reunustat tarjoavat joillekin lintulajeille talousmetsää 
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parempia ruokailumahdollisuuksia paljaiden sorapintojen ja nuoren pensaikon sekä kosteiden ojien 

johdosta.  

 

Häiriövaikutukset 

Merkittävimmät pesimälinnustoon kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat todennäköisesti Kylkikan-

kaan kaakkoispuolisen metson soidinpaikan kautta. Soidinkeskus sijoittuu hakkuuaukolle suunni-

tellun voimalapaikan T14/T12 itäpuoliselle alueelle. Vaikka soidinpaikkaan ei kohdistu suoria vaiku-

tuksia, rakentamisen aikainen ihmistoiminnan aiheuttama visuaalinen häiriö sekä rakentamistoi-

mista aiheutuva melu todennäköisesti karkottavat soitimen muualle kyseiseltä alueelta. Metso kart-

taa herkästi ihmistoiminnan aiheuttamaa häiriötä ja lajin elinkierron kannalta ihmistoiminnalle her-

kin vaihe on ryhmäsoidin, mikä edellyttää rauhallista sijaintia. On mahdollista, että metsot voivat 

myöhemmin palata takaisin samoille alueille voimalan toiminta-aikana. Varsinainen rakentamistoi-

minnan aiheuttama häiriö kestää noin vuoden.  

 

Metsäkanalintuselvityksen perusteella vuotuinen vaihtelu hankealueella esiintyvien metsäkanalin-

tujen kannoissa vaikuttaa suurelta. On myös mahdollista, että vuosien välisiä eroja selittää enem-

mänkin jokin ulkoinen tekijä. Soidinkeskusten vähyyden sekä ympäröivien alueiden luonne huomi-

oiden on kuitenkin todennäköistä, että metsäkanalinnuille alueellisesti merkittävimmät soidin- ja 

pesimäalueet sijaitsevat varsinaisen hankealueen ulkopuolella.     

 

Törmäyskuolleisuus 

Suurin osa suunnittelualueella pesivistä lajeista on metsäympäristölle tyypillisiä lajeja, jotka etsivät  

ravintonsa pääasiassa metsän sisältä läheltä maan pintaa. Esimerkiksi varpus- ja kanalinnut lentä-

vät pesimäaikanaan vain harvoin tuulivoimaloiden lapojen korkeudella noin sadan metrin korkeu-

della maanpinnasta tai ylempänä, minkä takia näiden lajien törmääminen lapoihin on epätodennä-

köistä. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä pesivistä lajeista kokonsa tai käyttäytymisensä 

puolesta törmäysalttiimpina voi pitää kurkea, metsähanhia ja laulujoutsenia sekä petolintuja (arvi-

oinnit esitetty erillisessä vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liitteessä 26). Lisäksi metsäkana-

linnuilla on tunnettu taipumus törmätä voimaloiden torneihin.  

 

Hankevaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja pesimälinnustolle aiheutuvia vaikutuksia tarkas-

teltaessa. Hankkeen vaikutusten ei arvioida ulottuvan minkään hankealueella pesivän lajin popu-

laatioihin alueella.  

12.5.2 Vaikutukset muuttolinnustoon 

Muuttolinnuston törmäyskuolleisuutta arvioitaessa eri lajien ja lajiryhmien välillä on suuria eroja  

siinä, miten niiden on havaittu väistävän tuulivoimapuistoja. Jotkin suurikokoiset lajit, esimerkiksi  

kurki ja useimmat petolinnut, pyrkivät kiertämään koko tuulivoimapuiston. Osa lajeista taas lentää  

suoraviivaisemmin tuulivoimapuiston läpi, mutta pyrkivät väistämään silti kohdalle osuvaa tuulivoi-

malaa. Tuulivoimaloiden läpi lentävät linnut pääsääntöisesti pystyvät väistämään tuulivoimalat, mi-

käli voimaloiden väliin jäävä vapaa vyöhyke on vähintään 500 metriä leveä (FCG 2015, FCG 2017). 

Vaikka kyseiset selvitykset on laadittu Pohjanlahden rannikkoalueen muutosta, voidaan väistämis-

todennäköisyyttä pitää myös sisämaan muutossa käytännössä vertailukelpoisena.  

 

Eri lajien erilaisia väistöominaisuuksia kuvataan lintujen törmäysmallinnuksissa käytettävillä väis-

tökertoimilla. Suurimmalla osalla lajeja väistökerroin (väistöprosentti) on tutkimusten mukaan 98 

tai jopa 99 %, eli tuulivoimalaa kohti lentävistä linnuista yksi tai kaksi yksilöä sadasta ei väistä sitä. 

Lajikohtaiset vaihtelut väistölle vaihtelevat merikotkan 95 % ja hanhien 99,98 % välillä (Scottish 

Natural Heritage 2018). Lisäksi on huomattava, että suurikokoisellakin linnulla tuulivoimalan root-

torialan läpilennoista vain noin 10 % johtaa osumaan. Koska osa linnuista muuttaa tuulivoimaloiden 
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lapakorkeuden ala- ja osa yläpuolelta eikä roottoriala kata koko tuulivoimapuiston poikkileikkaus-

pinta-alaa, alle tuhannesosa tuulivoimapuiston kautta tapahtuvista läpilennoista johtaa linnun tör-

määmiseen. Uusimmissa suunniteltavissa tuulivoimaloissa roottorikoot ovat entisestään suurentu-

neet ja niiden kierrosnopeus on alhaisempi. Tämä lisää läpilentävän linnun mahdollisuutta välttää 

osuma lavan kanssa. Hankkeessa on laadittu kevät- ja syysmuutonseurantojen tulosten perusteella 

erillinen törmäysmallinnus (AFRY 2022), jossa on arvioitu laji- tai lajiryhmittäin hankkeen aiheut-

tamaa törmäysriskiä eri hankevaihtoehdoissa. Törmäysmallinnus on esitetty kokonaisuudessaan 

YVA-selostuksen liitteenä 22 (vain viranomaiskäyttöön). 

 

Törmäysmallinnuksen tulosten perusteella muuttavien lintujen osalta Kauniskankaan tuulivoima-

hanke ei vaikuta aiheuttavan törmäyksiä niin runsaasti, että sillä olisi populaatiotason vaikutuksia 

millekään tarkastellulle lajille. Enimmillään arvioidaan kurjen törmäävän voimaloihin noin joka kol-

mas vuosi, mitä voinee pitää hyvin vähäisenä määränä ohimuuttavan populaation kokoon suh-

teutettuna. Kurjen osalta arvio on todennäköisesti ennemmin ylä- kuin aliarvio. Muiden lajien osalta 

arvioidut törmäysmäärät ovat huomattavasti vähäisempiä. 

 

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen aiheuttama estevaikutus itsessään jää todennäköisesti melko 

vähäiseksi, mutta sekä törmäys- että estevaikutuksen merkittävyys kasvaa lähialueille suunnitel-

tujen tai jo toteutettujen tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia tarkasteltaessa. Yhteisvaikutuksia 

on käsitelty myöhemmin luvussa 21. 

12.5.3 Sähkönsiirron vaikutukset linnustoon 

 

Voimajohtojen suurin lintuihin kohdistuva riski aiheutuu mahdollisista törmäyksistä. Sähköiskuriski 

on melko pieni 110 kV linjoilla, sillä jännitteelliset johtimet sijaitsevat niin kaukana toisistaan, että 

vain kaikkein isokokoisimmilla linnuilla on kokonsa puolesta mahdollisuus aiheuttaa sähköiskun 

synnyttävä oikosulku. Käytännössä kaikilla johtojen tasolla lentävillä linnuilla on riski törmätä joh-

timiin. Pienet ja keskikokoiset linnut ovat usein suuria lajeja runsaampia, joten niitä myös löytyy 

eniten linjojen alta kuolleina. Isot ja raskastekoiset linnut ovat hitaampia väistöliikkeissään ja ne 

lentävät usein suurella nopeudella, minkä vuoksi joutsenilla ja kurjilla törmäysriski voi olla lajitasolla 

merkittävä kuolinsyy. Muita törmäysalttiita lajiryhmiä ovat ulkomaisten tutkimusten mukaan sorsa-

, kyyhky-, kahlaaja-, lokki- ja kanalinnut sekä jotkin petolinnut (esim. Bevanger 1998, Janss 2000). 

 

Lintujen törmäysriskiä kasvattavat johtojen sijoittaminen useaan eri tasoon, maadoitusjohtimen 

sijainti eri tasossa jännitteellisiin johtoihin nähden sekä johtojen huono havaittavuus. Suurin osa 

kuolemista aiheutuu jännitteellisten lankojen päällä kulkevaan maadoitusjohtimeen törmäämisestä 

(Bevanger 1994, Haass ym. 2002, Rioux ym. 2003). Sekä jännitteellisten että maadoitusjohdinten 

havaittavuuteen vaikuttaa vaihtelevien sääolosuhteiden lisäksi se, miten lähellä johtimet sijaitsevat 

niiden takana olevaa estettä (rakennus, rinne tms.) ja sijaitsevatko johtimet metsää vai taivasta 

vasten (Bevanger 1994). Jos sähkölinjan takana oleva metsä on selvästi korkeampaa kuin johdinten 

taso, kohti lentävät linnut nousevat joka tapauksessa lankojen yläpuolelle päästäkseen lentämään 

puiden latvuston yläpuolella. Toisaalta tumma metsä vaikeuttaa lintua havaitsemasta sen edessä 

olevia voimajohtoja. 

 

Voimajohtolinjalta tarkasteltiin pesimälinnustoa kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen yhtey-

dessä. Linjalta havaittiin kaikkiaan 39 lajia, joista 13 oli suojelullisesti tai uhanalaisuudeltaan huo-

mionarvoisia lajeja.  
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Taulukko 12-3. Voimajohtolinjalta vuonna 2021 havaitut huomionarvoiset lintulajit, suojelullinen status sekä 

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

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

Laji 
Lintudirektiivin I-

liitteen laji  

Suomen 

erityisvastuulaji 

(EVA) 

Uhanalaisuus 

Riekko   

Lagopus lagopus 
  VU 

Teeri  

Lyrurus tetrix (ent. Tetrao tetrix) 
x x LC 

Metso  

Tetrao urogallus 
x x LC, RT 

Kurki 

Grus grus 
x  LC 

Taivaanvuohi 

Gallinago gallinago 
  NT 

Pikkukuovi  

Numenius phaeopus 
 x LC 

Kuovi 

Numenius arquata 
 x NT 

Leppälintu 

Phoenicurus phoenicurus 
 x LC 

Hömötiainen 

Parus montanus 
  EN 

Töyhtötiainen 

Lophophanes cristatus 
  VU 

Järripeippo 

Fringilla montifringilla 
  NT, RT 

Isokäpylintu 

Loxia pytyopsittacus 
 x LC 

Pohjansirkku 

Emberiza rustica 
  NT, RT 

 

Koivikkonevan ympäristössä on mahdollisesti metson soidin, koska siinä jo lyhyellä selvityskäynnillä 

soidinajan ulkopuolella havaittiin kaksi metsokukkoa. Metsojen soitimeksi soveltuvia ympäristöjä 

on linjan reitillä myös muualla.  

 

Vaikutukset pesimälinnustoon 

Voimajohdon aiheuttaman fyysisen törmäysriskin ohella merkittävimmät pesimälinnustolle aiheu-

tuvat vaikutukset syntyvät uuteen maastokäytävään perustettavista voimajohto-osuuksista sekä 

rakentamisen aikaisesta häiriöstä voimajohtoalueen välittömässä lähiympäristössä. Voimajohdon 

toteuttaminen edellyttää metsäisillä alueilla hakkuita johtoaukean perustamista tai leventämistä 

varten sekä jatkossa aukean avoimena pitämistä säännöllisillä hoitotoimenpiteillä. Elinympäristö-

muutos vaikuttaa eri lailla eri lintulajeihin. Reunavaikutusta sietävät ja pensaikkoisilla alueilla ruo-

kailevat ja pesivät lajit tulevat mahdollisesti jopa hyötymään muutoksesta. Tällaisia lajeja ovat 

runsaslukuiset hyönteissyöjät, kuten kertut, uunilinnut ja västäräkki. Toisille lajeille maastokäytä-

vän raivaaminen muuttaa paikallista elinympäristöä epäsuotuisaksi. Tällöin lajien alueellinen pesi-

mätiheys laskee tai lajin yksilöt poistuvat kokonaan alueelta. Ihmistoiminnan reunavaikutuksesta 

syntynyttä avointa aluetta lähtökohtaisesti välttelevinä lajeina voidaan pitää valtaosaa metsien var-

puslintulajeista, kanalintuja, petolintuja sekä kahlaajia.  

 

Yksittäisenkin linnun pesäpaikan häviämistä voidaan pitää aina merkittävänä muutoksena muun 

muassa taantuville ja uhanalaisille metsälajeille. Muuttuvan elinympäristön määrää voidaan kuiten-

kin hankkeen kaikkien tarkasteltavien reittivaihtoehtojen osalta pitää alueellisesti vähäisenä. 
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Elinympäristömuutoksen ei myöskään katsota kohdistuvan alueellisesti merkittäville linnustoalu-

eille, vaan melko tavallisille metsä- ja maatalouskäytössä oleville alueille.  

 

Voimajohdon rakennustöistä aiheutuvan häiriön alue rajautuu uuden maastokäytävän välittömään 

läheisyyteen. Rakentamisen aikana syntynyt häiriö on väliaikaista ja laadultaan kertaluontoista 

(pois lukien voimajohtoaukean huoltotoimet ja niihin liittyvä raivaus). 

 

Vaikutukset muuttolinnustoon 

Voimajohdon vaikutus muuttolinnuston kannalta jäänee kaikkiaan hyvin vähäiseksi. Olemassa ole-

vaan voimajohtoon rinnalle perustettavan voimajohdon merkitys lisääntyvän törmäysriskin näkö-

kulmasta on korkeintaan vähäinen. Merkittävä osa muuttavista linnuista lentää huomattavasti joh-

toja korkeammalla; suurin riski kohdistuu niille alueille, joissa voimajohto sijoittuu muutonaikaisten 

levähdys- tai ruokailualueiden läheisyyteen. 

12.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Hankevaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää ero muuttaviin lintuihin tai pesimälinnustoon kohdis-

tuvien vaikutusten osalta. Pesimälinnustolle aiheutuvat vaikutukset arvioidaan molemmissa hanke-

vaihtoehdoissa suuriksi, mikä aiheutuu hankealueella sijaitsevan metson soidinpaikan todennäköi-

sestä häviämisestä. Pesimälinnuston kannalta vaikutuksia aiheutuu molemmissa hankevaihtoeh-

doissa myös aurinkopaneelialueen sekä voimalapaikkojen aiheuttamista elinympäristöjen häviämi-

sistä. Hankealueella linnustollisesti arvokkaiksi arvioiduilla Talasjärvellä sekä Alisenlammella voi-

maloiden aiheuttama melu tulee lisäämään kyseisten alueiden melukuormitusta, mutta tämän vai-

kutus linnustolle jää todennäköisemmin vähäisemmäksi.    

 

Osa pesimälinnustoon liittyvistä vaikutusten arvioinneista on käsitelty erillisessä, vain viranomais-

käyttöön tarkoitetussa liitteessä (liite 26).    

 

 
Taulukko 12-4. Pesimälinnustoon kohdistuvien vaikutusten merkittävyys.  

   
 

 
  

     
 

 

  
Erittäin 

suuri  

kielteinen  

Suuri  
kielteinen  

Keskisuuri 
kielteinen 

Pieni  
kielteinen 

 Merkityk-
setön 

 Pieni myön-
teinen 

Keskisuuri 
myönteinen 

Suuri 
myönteinen 

Erittäin 

suuri 

myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen Vähäinen  Merkityk-

setön 
 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen  Merkityk-

setön 
 Vähäinen   Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 
suuri 

Suuri VE1, VE2 Kohtalainen  Merkityk-
setön 

 Kohtalainen Suuri Suuri 
Erittäin 
suuri 

Erittäin 

suuri 
 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri  

Merkityk-

setön 
 Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

 

Hankkeen vaikutukset muuttavalla linnustolle on arvioitu molemmissa hankevaihtoehdoissa kohta-

laisiksi. Tuulivoimaloiden aiheuttama estevaikutus sekä lisääntynyt törmäysriski kohdistuvat han-

kealueen kautta voimaloiden lapojen korkeudella muuttaviin lintuihin. Törmäysmallinnuksen perus-

teella törmäysten todennäköisyys ei yhdelläkään hankealueen kautta muuttavalla lajilla nouse voi-

maloiden vuoksi populaation kannalta merkittävälle tasolle.  
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Muutoksen suuruus 
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Taulukko 12-5. Muuttolinnustoon kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

   
 

 
  

     
 

 

  
Erittäin 

suuri  

kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 

Pieni  

kielteinen 
 Merkityk-

setön 
 Pieni myön-

teinen 

Keskisuuri 

myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin 

suuri 

myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen Vähäinen  Merkityk-

setön 
 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen  Merkityk-

setön 
 Vähäinen   Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri VE1, VE2  Merkityk-

setön 
 Kohtalainen Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri  

Merkityk-

setön 
 Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

 

 

12.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

Rakentamisesta aiheutuvan melun ja muun häiriön haittoja voidaan vähentää ajoittamalla hank-

keen rakennustyöt lintujen pesimäkauden ulkopuolelle keskeisillä alueilla. Petolintuja voidaan pyr-

kiä houkuttelemaan turvallisemmille alueille voimaloista rakentamalla tekopesiä.  

 

Muuttolinnuille aiheutuvaa törmäysriskiä voidaan tarvittaessa vähentää pysäyttämällä tai hidasta-

malla voimaloita kriittisiksi havaittuina ajankohtina. Tuulivoimaloihin voidaan liittää tutkajärjestel-

miä ja videokameroita, joita voidaan käyttää apuna siihen, milloin ja minkä voimaloiden osalta  

pysäytys on ajankohtainen. 

12.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

Hankkeen maastokartoituksiin liittyy samoja epävarmuustekijöitä kuin linnustoselvityksiin yleensä-

kin. Epävarmuudet liittyvät lähinnä yhden vuoden aikana tehtyjen kartoitusten yleistettävyyteen. 

Tämä on hyvin havaittavissa hankkeessa toteutetuista metsäkanalintuselvityksistä, joissa eri kar-

toitusvuosien tulokset poikkesivat huomattavasti toisistaan.  

 

Hankealueen läheisyydessä on runsaasti eri vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita, joilla voi olla eri-

tyisesti muuttavien lintujen kannalta yhteisvaikutuksia. Muuttavien lintujen on havaittu herkästi 

kiertävän tuulivoimalan, ja näin ollen sekä etelän että pohjoisen suunnalla olevat muut tuulivoima-

hankkeet voivat jatkossa ohjata muuton linjoja.   

 

Lintujen muutto ei tapahdu vuosittain täysin samoja linjoja noudattaen, vaan muutto riippuu osin 

vallitsevista olosuhteista (erityisesti tuulet), mikä voi aiheuttaa jossain määrin vuotuista vaihtelua 

eri lajien muuttoreitteihin.  

 

  

  

Muutoksen suuruus 
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13. ILMANLAATU JA ILMASTO 

13.1 Kasvihuonekaasupäästöt ja tuulivoima 

 
Tilastokeskuksen teettämän raportin mukaan Suomessa energiasektori on merkittävin kasvihuone-

päästöjen lähde ja toisena merkittävänä päästön lähteenä on liikenne. Energiasektorilla suuret 

päästöt aiheutuvat energian tuotannossa fossiilisten polttoaineiden (hiili, öljy, maakaasu) käytöstä 

ja turpeen poltosta. Toiminnasta syntyy kasvihuonekaasuja, kuten hiilidioksidia CO2, metaania CH4 

ja typpioksiduulia N2O. Kasvihuonekaasujen molekyylit imevät lämpösäteilyä ja muuttavat saa-

mansa energian säteilyksi. Osa säteilystä palautuu maan pinnalle muodostaen lämmittävän vaiku-

tuksen ilmastoon kiihdyttäen ilmastonmuutosta. Energiantuotannon päästöjen vähentäminen on 

keskeinen tekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä ja 

energiantuotannossa aiheuttaa myös ilmanlaatua heikentäviä päästöjä kuten rikkidioksidia SO2, ty-

pen oksideja NOX ja pienhiukkasia. Uusiutuvan energiatuotantomuodon korvatessa fossiilisiin polt-

toaineisiin perustuvia energiantuotantomenetelmiä, voidaan sen katsoa vähentävän energiatuotan-

nosta aiheutuvia päästöjä, jolla on positiivinen vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon. Tuulivoiman 

osuutta onkin Suomessa tarkoitus lisätä suhteessa muihin tuotantomuotoihin.  

 

Toimintavaiheessaan tuuli- ja aurinkovoima ei synnytä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kasvihuone-

päästöjä, minkä vuoksi näillä sähköntuotantomenetelmillä voidaan osaltaan vähentää Suomen 

energiatuotannon vuosittaisia kasvihuonepäästöjä. Saavutettavat ilmapäästöjen ja kasvihuonekaa-

sujen alenemat ovat riippuvaisia siitä mitä tuotantomuotoja aurinko- ja tuulivoimalla pystytään 

korvamaan. Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 11 gCO2-ekv/kWh ja ne muodostuvat 

pääosin rakentamisen vaiheessa sisältäen tuulivoimaloiden kasaamisen, kuljettamisen ja huollon 

toiminnot. Esimerkiksi suhteuttaessa Vestas V90-tuulivoimalatyypiin, jonka kokonaisteho on 3 MW 

(Vestas, 2006), voidaan Kauniskankaan tuulivoimalan arvioida synnyttävän hiilidioksidipäästöjä 

noin 9,2–15,3 g/kWh (Taulukko 13-1). 

 

Taulukko 13-1. Vestas V90 - 3MW tuulivoimalan päästöt (g/kWh) ilmaan per tuotettu kWh. Vestas-voimalan pe-

rusteella suhteutettuna on laskettu päästöarviot kokonaisteholtaan 6–10 MW tuulivoimalalle. 

Päästö Vestas V90 - 3 MW Tuulivoimala 6-10 MW 

Hiilidioksidi (CO2) 4,6 9,2–15,3 

Rikkidioksidi (SO2) 0,022 0,044–0,073 

Typen oksidit (NOX) 0,018 0,036–0,060 

Typpioksiduuli (N2O) 0,00018 0,00036–0,00060 

 

Vuonna 2021 Suomen sähköstä yli puolet (54 %) tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä, josta ko-

timaisen tuulivoiman osuus oli 9,3 % ja aurinkovoiman osuus 0,4 %. Uusiutuvien energiatuotanto-

menetelmien lisääminen on vähentänyt Suomen kasvihuonepäästöjä (Kuva 13-1). Tilastokeskuksen 

julkaisun pikaennakkotiedon (Tilastokeskus, 2021) mukaan vuonna 2020 energiasektori kattoi 72 

prosenttia (34,7 milj. tonnia CO2-ekv.) Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä, mikä tekee siitä 

suurimman kasvihuonekaasujen päästönlähteen (Tilastokeskus, 2021).  

 

 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

201/272 

 
Kuva 13-1. Energian kokonaiskulutus energialähteittäin ja fossiilisten polttoaineiden CO2-päästöt vuosina 1990–

2020. *Vuoden 2020 on ennakkotieto (Tilastokeskus). 

 

13.1.1 Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä ja kansal-

lisena tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Kansallisessa energia- ja ilmas-

tostrategiassa 2030 on tavoitteena lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Keski-Suomen maakunnalla 

on oma ilmasto-ohjelma 2030, johon on valittu neljä kokonaisuutta, joissa alueella on päästövä-

hennysmahdollisuuksia ja energia on yksi näistä kokonaisuuksista. Keski-Suomen tavoitteena on 

kasvihuonepäästövähennys 40 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä (Kuva 13-2). 

HINKU-laskennan mukaan Kyyjärven kunnan kokonaispäästöt ovat vähentyneet 25 prosentilla vuo-

sien 2005 ja 2020 välillä (Hiilineutraali Suomi). 

 

 
Kuva 13-2. Keski-Suomen kasvihuonepäästöt sekä tavoitteet vuodelle 2030 (Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 

2030). 
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Päästövähennystavoitteen lisäksi tavoitteena on lisätä uusiutuvan energiatuotannon osuutta, mikä 

tukee päästövähennystavoitteiden lisäksi myös maakunnan työllisyys- ja elinvoimatavoitteita. Il-

masto-ohjelman energiasektorilla on näin ollen kaksi isoa kokonaisuutta, joista yhtenä tavoitteena 

on energiatehokkuuden lisääminen ja toisena vaihtaminen uusiutuviin energialähteisiin. Keski-Suo-

men Luhangassa on vuonna 2014 valmistunut kuuden tuuliturbiinin tuulivoimapuisto, jonka koko-

naiskapasiteetti on 18 MW (Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030). Kauniskankaan hankkeen to-

teuttamisella voitaisiin edistää kansallisia ja Keski-Suomen ilmastotavoitteita sekä lisätä omavarai-

sen ja uusiutuvan energiatuotannon osuutta.  

13.1.2 Liikenteen päästöt 

Hankkeen rakentamisvaiheen aikaiset päästöt aiheutuvat pääosin hetkellisesti lisääntyneestä lii-

kenteestä ja työkoneiden käytöstä. Liikenteen päästöjen arvioinnissa kalustona käytetään EuroIV-

luokan täysperävaunuyhdistelmä, jonka kokonaismassa on 60 t ja vuoden 2015 päästötasoa. Arvot 

ovat suhteutettuna eri matkojen pituuksiin ja arviot, minkä verran eri päästöt lisääntyisivät hank-

keen aikana ovat esitettynä alla olevassa taulukossa (Taulukko 13-2). Todellisuudessa osa mat-

koista tapahtuu betoniautoilla ja maansiirtokuorma-autoilla yhdistelmien sijan.  

 
Taulukko 13-2. Hankkeen raskaan liikenteen lisäyksestä syntyvät liikennepäästöt tonneina keskimääräisillä ajo-

matkojen pituuksilla vuodessa. 

 10 km 25 km 100 km 

CO2 (hiilidioksidi) t 167 417 1667 

NOX (typen oksidit) t 0,937 2,342 9,370 

PM (pienhiukkaset) t 0,009 0,022 0,087 

HC (hiilivedyt) t 0,016 0,040 0,158 

CO (hiilimonoksidi) t 0,074 0,186 0,743 

 

Päästövaikutuksia arvioitaessa hankkeen liikenteen päästöt suhteutetaan alueellisesti kuntakohtai-

siin tieliikenteen päästöihin. Vuonna 2020 Kyyjärven tieliikenteen CO2-päästöt olivat 12 231 t, typen 

oksidit NOx 18 t, pienhiukkaset PM 0 t, hiilivedyt 1 t ja hiilimonoksidi 15 t (LIPASTO, 2020). Edellä 

kuvatun perusteella Kauniskankaan hankkeen laajalle alueelle leviävien päästöjen voidaan arvioida 

olevan suhteellisen pieniä. Kun huomioidaan rakentamisvaiheen lyhyt kesto ja hankkeen päästöjen 

määrä suhteutettuna Kyyjärven liikenteen päästöihin, voidaan todeta, etteivät hankkeen päästö-

vaikutukset ole merkittäviä.  

13.1.3 Vaikutukset hiilinieluun 

Metsä toimii hiilinieluna sitoen kasvaessaan ilmakehän hiiltä hiilivarastoksi puustoon ja maaperään. 

Myös turvemaat toimivat hiilivarastona vedenpinnan ollessa tarpeeksi korkealla ja niiden kuivatta-

misen seurauksena hiili vapautuu hiljalleen ilmakehään. Hiilinieluina toimivat myös suot, elleivät ne 

ole ojitettuja, jolloin ne vapauttavat hiilidioksidia ilmakehään (Hiilipörssi). Suomen metsätalousalu-

eista 19 % on vähäistä hiilivarastoa, 34 % kehitettävää hiilinielua ja 5 % merkittävää hiilivarastoa. 

(Metsähallitus) Hankkeen vaikutukset hiilivarastoon syntyvät hankealueen vaatimalta pinta-alalta, 

josta poistetaan puustoa. Puustoa kaadetaan tuulivoimaloiden perustusten, nosto- ja työskentely-

alueen sekä huoltoteiden alueilta. Rakentamisvaiheen jälkeen osa metsästä maisemoidaan ja kas-

vava puusto palautuu hitaasti hiilivarastoksi, nuori kasvava metsä on tehokas hiilinielu. Aurinkovoi-

mala on suunniteltu sijoittavaksi pääosin aukealle turvesuoalueelle, jossa puuston poistamista ei 

ole odotettavissa. Puustoa poistetaan aurinkovoimala-alueen varjostavilta alueilta hankkeen itä-, 

etelä- ja länsipuolelta. 

 

Hiilivarastoon kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa on huomioitu hankkeen metsäpinta-alan vä-

heneminen sisältäen edellä mainitut alueet, joista on tarkoitus poistaa puustoa. Arvioinnissa on 
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käytetty Hiilineutraali Suomi -sivuston laskuria ja puuston keskitilavuutena on käytetty Luken il-

moittamaa Keski-Suomen puuston keskitilavuutta (Luke, 2020). Voimalaitoksen käyttöikänä on 

käytetty 30 vuotta ja tarkastelujakson pituutena 100 vuotta. 

 

Laskurin mukaan VE1 vaihtoehdossa hiilivarasto pienenisi tarkastelujakson lopussa 58 070 t C ja 

VE2 vaihtoehdossa 57 160 t C. Keski-Suomen metsämaan puuston hiilivarasto on ollut vuonna 2008 

61,1 milj. t C. Hankkeen aiheuttama hiilivaraston väheneminen on Keski-Suomen metsiin suh-

teutettuna alle 1 prosentin luokkaa. On huomioitava, että laskelma on arvio, eikä se ole suoraan 

verrannollinen todelliseen hiilivaraston määrän, sillä Keski-Suomen hiilivaraston määrä on suhteel-

lisen vanhaa tietoa. Lisäksi hankealueella on puuston lisäksi suoturvemaita, joita ei ole laskelmassa 

huomioitu. 

 

Hiilivaraston säilymiseen vaikuttaa poistetun puuston jälkeinen käyttö, jos puusto käytetään esi-

merkiksi paperiteollisuuteen, ei puusto enää toimi hiilivarastona. Kaadetun puun käyttö esimerkiksi 

talonrakenteissa, säilyttää hiiltä hyvin pitkälle aikavälille, jopa satoja vuosia.  

 

Luonnonsuojeluliiton vuonna 2022 julkaiseman Tuulivoimaoppaan mukaan Suomen metsäkatoon 

tulivoimaloilla ei arvioida olevan merkitystä. Tuulivoimala kompensoi hiilinielun menetyksen hyvin 

nopeasti. Oppaassa mainitaan, että Luke ja VTT selvittävät asiaa parhaillaan ja ennalta arvioiden 

kompensointi tapahtuu mahdollisesti vain tunneissa tai vuorokausissa. (Luke, 2022) Hankkeen vai-

kutusten hiilivarastoon arvioidaan olevan vähäisiä kielteisiä, vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja pai-

kallisia mutta poistuvan hiilivaraston poistuma on hyvin pientä suhteutettuna maakunnan hiiliva-

raston määrään. Lisäksi osa hankealueesta maisemoidaan rakentamisvaiheen jälkeen, jolloin nuori 

kasvava puusto toimii tehokkaana hiilinieluna. 

13.2 Ilmastonmuutos 

Ihmiskunnan toiminnan seurauksena aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat jo muuttaneet il-

mastoa merkittävästi ja ilmastonmuutoksen suuruus sekä vaikutukset vaihtelevat maapallon eri 

osissa. Maailman maat Suomi mukaan lukien ovat sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoit-

teeseen pitää maapallon keskilämpötilan nousua selvästi alle kahdessa asteessa. Tämän saavutta-

miseksi Suomessa on laadittu sekä kansallisia että paikallisia maakuntakohtaisia ilmastostrategioita 

ja -ohjelmia, joissa esitetään erilaisia toimia, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 astee-

seen. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) 6. arviointiraportin mukaan 1,5 ja 2 asteen ylärajat ylittyvät kuluvan vuosisadan aikana, 

ellei kasvihuonekaasujen päästöjä onnistuta leikkaamaan tulevina vuosikymmeninä todella merkit-

tävästi. Hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässämme on noussut esiteollisen ajan 280 miljoonasosasta 

(ppm) 2021 vuoden 420 miljoonasosaan. (IPCC, 2021). 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tarkastellaan erilaisten skenaarioiden ja mallien avulla. Skenaariot 

eivät ole ennusteita vaan niiden avulla pyritään kuvaamaan useita erilaisia tapahtumapolkuja ja 

vaihtoehtoisia tulevaisuuden tiloja. Tässä arvioinnissa sivutaan kasvihuonekaasupitoisuuksien mah-

dollisia kehityskulkuja kuvaavia Representative Concentration Pathway RCP2.6-, RCP4.5- sekä 

RCP8.5-skenaarioita Keski-Suomen keskilämpötilan ja -sadannan osalta. Muu arviointi perustuu 

tieteellisiin tutkimuksiin, julkaisuihin ja artikkeleihin, joissa ilmastonmuutoksen vaikutuksia on ar-

vioitu hyödyntämällä lukuisia eri skenaarioita ja malleja.  

13.2.1 Sopeutuminen 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan sekä politiikka- että käytännön toimia, joilla eri 

toimijat vähentävät, varautuvat ja sopeutuvat ilmastonmuutoksen erilaisiin vaikutuksiin ja niihin 

liittyviin riskeihin. Tavoitteena on muun muassa vähentää ihmisiin kohdistuvaa vaaraa sekä vaiku-
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tuksista aiheutuvia taloudellisia vahinkoja sekä hyötyä ilmastonmuutoksen tuomista mahdollisuuk-

sista. Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntaan, talouteen, ihmisiin ja ekosysteemei-

hin, näin ollen sopeutuminen koskettaa kaikkia. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa kansallisella 

tasolla maamme ilmastonmuutoksen sopeutumistyön koordinaatiosta. (Maa- ja metsätalousminis-

teriö) Keski-Suomessa on vuoteen 2030 voimassa oleva vuonna 2018 laadittu aiemmin mainittu 

ilmasto-ohjelma 2030. Sopeutuminen on yksi neljästä ohjelman pääteemasta, mutta ilmastonmuu-

toksen vaikutuksia ja sopeutumista ei käydä ohjelmassa systemaattisesti läpi. Ohjelman sopeutu-

miskysymyksiin lukeutuvat muun muassa tulvat, tuulet ja vieraslajit. Ilmatonmuutoksen hillintä on 

noussut Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelma 2022–2025:n päivitystyössä 

esiin, vaikkakin sopeutumisen rooli ei ole tulevassa ohjelmatyössä vielä selkeä. Maakunnan tulisikin 

ottaa sopeutuminen hillinnän rinnalle jo ilmastotyön alkuvaiheessa. (Ilmastopaneeli, 2021) 

13.2.2 Ilmastonmuutoksen vaikutukset Keski-Suomen ilmastoon 

Pohjoiset alueet Suomi mukaan lukien kuuluvat alueisiin, joiden lämpenemistahti on noin kaksin-

kertainen koko maapallon keskimääräiseen verrattuna. Ilmastonmuutoksen odotetaan muun mu-

assa nostavan ilman lämpötilaa, lyhentävän lumipeiteaikaa ja vähentävän roudan määrää. Suomen 

ilmaston ennustetaan muuttuvan enemmän talvella kuin kesällä. Keski-Suomen sademäärien en-

nustetaan kasvavan ja tulevan yhä useammin vetenä talvilämpötilojen kohotessa. (Kuva 1).  (Il-

mastopaneeli, 2021) 

 

 
Kuva 13-3. Keski-Suomen Keskilämpötilan (vas.) ja keskisadannan (oik.) muutos eri skenaarioilla mallinnettuna. 

Keskilämpötila on vuosisadan puolivälissä kohonnut noin 1,8–3,0°C nykyisestä, epävarmuutta tuo kasvihuonekaa-

supäästöjen kehittyminen. Sademäärän arvioidaan kasvavan keskimäärin 580-750 mm. (Ilmastopaneeli, 2021) 

 

Keskimääräisissä tuulennopeuksissa ei ole Suomessa odotettavissa juurikaan muutoksia, joskin 

poikkeavuutta eri mallien tulosten välillä on paljon. Myrskytuulien arvioidaan voimistuvan erityisesti 

Suomen merialueilla, mutta myös rannikolla ja mahdollisesti sisämaassa voimistumista on odotet-

tavissa. Ilmatieteen laitoksen vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa Suomen kovimpien ja kes-

kimääräisten tuulien voimakkuuksien muutokset olivat varsin pieniä. Kuluvan vuosisadan loppuun 

mennessä tuulet voimistuisivat muutaman prosentin verran syksyllä, muina vuodenaikoina muu-

tosprosentti lähenee nollaa. (Finnish Meteorological Institute, 2019) Keski-Suomen tuulennopeuk-

sien on ennustettu kasvavan vuoteen 2050 mennessä talvella sekä keväällä ja roudan määrän kat-

sotaan vuositasolla vähenevän.  

 

Ilmastopaneelin julkaiseman raportin mukaan Keski-Suomen maakunnassa ei sijaitse merkittäviä 

tulvariskialueita. Muut tulvariskialueet sijoittuvat hankealueen ulkopuolelle Jyväskylän Kymijoen 

sekä Keuruun keskustaajama Kokemäenjoen vesistöalueille. Ilmastonmuutoksen vaikutus Keski-
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Suomen vesistötulvien riskiin vaihtelee, esimerkiksi suuren vesistön keskusjärven Päijänteen tul-

variski todennäköisesti kasvaa tai pysyy ennallaan. Lisääntyneen sadannan johdosta Keski-Suomen 

hulevesien tulvariskin arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä (Ilmastopaneeli, 2021). 

13.2.3 Ilmastonmuutos ja tuulivoima 

Tuulivoiman näkökulmasta ilmastonmuutoksen voidaan katsoa tuovan positiivisia vaikutuksia tuo-

tantomahdollisuuksiin. Talvi-ilmaston muuttuessa merkittävämmin keskilämpötilojen nousu vähen-

täisi lumipeitteen ja jään määrää. Jään muodostumisen väheneminen vähentäisi jäätämistä, joka 

tarkoittaa tuulivoimaloiden lapoihin muodostunutta jääkertymää. Jääkerros heikentää lapojen nos-

tetta, jolloin tuulesta saatava teho jää vajavaiseksi ja aiheuttaa tuotantotappiota. Lisäksi jään ker-

tyminen kasvattaa voimalan kuormitusta ja voi johtaa komponenttien ennenaikaiseen kulumiseen. 

(Tuulivoimayhdistys) Tuulennopeuksien kasvu ei ole ilmastonmuutosennusteissa kovin merkittävä, 

vaikka varovaisia arvioita tuulennopeuksien kasvusta onkin tehty. Tuulinopeuksien mahdollisesta 

kasvusta tuulivoiman tuotanto kasvaisi jonkin verran, ennusteiden mukaan Suomen kohdalla tuo-

tantopotentiaali kasvaisi noin 7 prosentilla (Ilmasto-opas). Pohjois-Eurooppaan keskittyvässä tut-

kimuksessa on tutkittu ilmastonmuutoksen vaikutuksia tuulivoimaan. Sen mukaan tuulivoimassa 

tai muissa ulkoisissa olosuhteissa ei ole havaittavissa muutoksia, jotka voisivat vaarantaa tuuliener-

gian jatkuvaa hyödyntämistä Pohjois-Euroopassa, tutkimuksessa kuitenkin todetaan lisätutkimus-

ten olevan tarpeellisia (S.C.Pryor, 2009). 

13.2.4 Vaikutusten arviointi ja epävarmuustekijät 

Edellä esitetyn perusteella ilmastonmuutoksen vaikutukset hankkeelle katsotaan olevan pieniä tai 

merkityksettömiä positiivisia. Hankealue ei sijaitse merkittävillä tulvariskialueilla ja mahdollinen 

lämpötilan kohoaminen hyödyntäisi tuulivoiman tuotantoa. Aurinkovoimaa ajatellen aurinko saattaa 

paistaa entistä vähemmän, joka voi vaikuttaa kielteisesti aurinkovoiman tuotantoon. Arvioon liittyy 

kuitenkin paljon epävarmuutta, esimerkiksi pilvisyyden kehittymistä on tällä hetkellä vaikea arvi-

oida.  Hankkeen vaikutukset ilmastonmuutokseen voidaan arvioida olevan paikallisesti positiivisia, 

sillä tuuli- ja aurinkovoima vähentää kasvihuonepäästöjen muodostumista ja tukee kansallisia sekä 

paikallisia ilmastotavoitteita. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat globaaleja ja hyvin laajoja, näin 

ollen vaikutusten merkittävyys katsotaan isommassa mittakaavassa merkityksettömäksi. Yhteis-

vaikutukset muiden tuulivoimalahankkeiden kanssa huomioon ottaen positiiviset vaikutukset kas-

vavat päästöjen vähenemisen muodossa jonkin verran tuulivoimakapasiteetin lisääntyessä. On huo-

mioitava, että Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030:n tavoitetaso päästövähennystavoitteisiin näh-

den on jo vanhentunut ja kansalliset päästövähennystavoitteet ovat muuttuneet ohjelman laatimis-

ajankohdasta. 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin liittyy paljon epävarmuutta. Ilmastojärjestelmän palau-

tekytkennät ja lukuisten tekijöiden yhteisvaikutukset monimutkaistavat ilmastonmuutoksen ennus-

tamista, eivätkä arvioinneissa käytettävät mallit ja skenaariot ole ennusteita. Lisäksi pitkällä aika-

välillä suurta epävarmuutta luo kasvihuonekaasupäästöjen kehitys, joka on riippuvainen ihmiskun-

nan toiminnasta. 

13.3 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

VE0 

 

Vaihtoehdon VE0 toteutuessa hankkeen tuottama sähkö joudutaan tuottamaan muilla sähköntuo-

tantomenetelmillä. Jos vastaava sähkön määrä tuotetaan fossiilisilla energiatuotantomenetelmillä 

aiheuttaa se arviolta edellä mainitussa taulukossa (Taulukko 35) esitetyn määrän hiilidioksidipääs-

töjä. Uusiutuvan energiatuotantomenetelmän korvatessa suunnitellun hankkeen sähkön määrän, ei 
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ilmastovaikutuksissa katsota olevan merkittävää eroa. Vaihtoehdon VE0 voidaan arvioida hidasta-

van osaltaan kansallisia ja Keski-Suomen ilmastotavoitteita kasvattaa uusiutuvan energian osuutta 

maan energiantuotannossa. VE0 vaihtoehdossa suunniteltua puustoa ei tulla poistamaan, näin ollen 

puuston kasvaessa olemassa oleva metsä toimii edelleen hiilinieluna. 

VE ja VE2 

 

Kauniskankaan tuulivoimapuiston on suunniteltu tuottavan tuulivoimalla tuotettua sähköä valta-

kunnan verkkoon. Kauniskankaan tuulivoimapuiston yhteenlaskettu teho on noin 80–150 MW ja 

arvioitu vuosituotanto noin 280–525 GWh valitusta voimalan yksikkötehosta riippuen. Esimerkiksi 

vuonna 2020 Keski-Suomen sähköntuotanto oli 2152 GWh, josta tuulivoimalla tuotettiin 59 GWh. 

Tuuli- ja aurinkovoima on fossiilitonta ja uusiutuvaa energiaa eikä sen normaali toimintavaihe ai-

heuta päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Tuulivoiman hiilidioksidipäästöt ovat noin 10–11 

g/kWh ja niiden muodostuminen painottuu pääosin rakentamisen, kuljettamisen ja huollon aikaisiin 

päästöihin. Tuulivoimala tuottaa takaisin näihin vaiheisiin kulutetun energian reilusti alle vuodessa 

tai jopa puolessa vuodessa laskutavasta riippuen (Suomen Tuulivoimayhdistys ry). 

Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa päästöjen vähenemiseen riippuu siitä, mitä sähköntuotan-

tomuotoa tuulivoimalla korvataan. Mikäli tuulivoimalla korvataan hiililauhdevoimaloiden sähköntuo-

tantoa, on hiilidioksidipäästöjen vähennys noin 800–900 gCO2/kWh. (Tuulivoimayhdistys) Mikäli 

tuulivoimalla tuotettu sähkö korvataan kasvihuonepäästöjä synnyttäviä energianlähteitä, voidaan 

osaltaan tuulipuiston toteuttamisella hillitä ilmastonmuutosta. Lisäksi tuuli- ja aurinkovoimalla on 

merkittävä rooli luotaessa energiaomavaraista maakuntaa. 

 

Hankkeen vaikutuksia ilmastoon on arvioitu vertaamalla kuinka paljon hanke korvaa kasvihuone-

päästöiltään haitallisempia sähköntuotantomuotoja ja sitä kautta hillitsee ilmastonmuutosta. Arvi-

ointi perustuu Tilastokeskukselta saatuihin tietoihin Suomessa käytettyjen sähköntuotantomuoto-

jen keskimääräisistä kasvihuonepäästöistä. Kauniskankaan tuulivoimapuiston hiilidioksidipäästöt on 

laskettu voimaloiden tehon 80–150 MW ja päästökertoimen perustella. Vuotuisena käyttöajan esi-

merkkinä on tässä tapauksessa käytetty 3500 tuntia, jolloin tuulivoimapuiston arvioitu vuosituo-

tanto olisi 280–525 GWh.  

 

Taulukossa alla (Taulukko 13-3) on esitetty eri tuotantomuotojen lasketut hiilidioksidipäästöt. 

Hankkeella voidaan arvioida saavutettavan noin 55 700–195 000 tonnin säästöt Suomen sähkön-

tuotannon vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä, mikäli Suomen energiatuotantomuotojen ja energia-

määrän arvioidaan pysyvän vakiona sekä suunnitellun tuulivoimapuiston korvaavan eri sähköntuo-

tantomuotoja niiden keskimääräisen käytön mukaan.  

 
Taulukko 13-3. Eri polttoaineiden hiilidioksidipäästöt vuosituotannon ollessa 280–525 GWh (Kauniskankaan arvi-

oitu vuosituotanto VE1 ja VE2.) Tilastokeskuksen päästökertoimet 2020. 

  Päästökerroin (t CO2/TJ) Päästö (t/a) 

Tuulivoima 0 0 

Maakaasu 55,3 55 742–104 517 

Kevyt polttoöljy 73,1 73 685–138 159 

Kivihiili 92,7 93 442–175 203 

Palaturve 103,2 104 026–195 048 
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Nykyaikaisten tuulivoimaloiden rakentamisesta ja huolloista aiheutuva energiankulutus on pientä 

verrattuna niillä tuotettuun energiamäärään. Esimerkiksi 3 MW tuulivoimalan valmistamisen ja pys-

tyttämisen kuluttaman energian on arvioitu elinkaarianalyysien perusteella vastaavan enimmillään 

5 % tuulivoimalan toiminta-aikanaan tuottamasta energiamäärästä. Tuulivoimalan on arvioitu tuot-

tavan tämän energiamäärän 4–12 toimintakuukauden aikana laskentatavasta ja käytetyistä oletuk-

sista riippuen (Schleisner, 2000; Crawford, 2009). Suurempien tuulivoimaloiden ollessa kyseessä, 

suhdeluku on vastaava.  

 

Tuuli- ja aurinkovoimatuotannon avulla voidaan kasvihuonepäästöjen lisäksi saavuttaa säästöjä 

myös ilmapäästöjen osalta, sillä mm. typen oksidien ja rikkidioksidin määrät ovat tuulivoimatuo-

tannossa häviävän pieniä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Vuonna 2021 Suomen kotimaisen 

sähkön tuotanto oli 86 TWh, josta nettotuonnin osuus oli 20,1 %. (Energiateollisuus 2022). Kau-

niskankaan hankkeen avulla pystytään lisäämään Suomen energiaomavaraisuutta ja vähentämään 

ulkomailla tuotetun sähkön osuutta.  

 

Edellä esitetyn perusteella Kauniskankaan hankkeella arvioidaan olevan pieni myönteinen vaiku-

tus ilmastoon päästöjen osalta. Vaikka aurinkovoiman vuosituotannon laskennallinen arvio puuttuu, 

voidaan sen arvioida olevan merkittävä aurinkopuiston koostuessa 280 000 paneelista. Aurinko-

puiston tuottama sähkömäärä huomioiden vaikutus on kohtalainen myönteinen, sillä päästöjä 

vähentävä vaikutus kasvaa yhteistuotannon toteutuessa pelkkään tuulivoimapuistoon verrattuna. 

Ilmastovaikutusten arvioinnissa hankkeen molempia VE1 ja VE2 vaihtoehtoja on käsitelty yhdessä, 

sillä ilmaston ja ilman näkökulmasta näiden kahden välinen ero on merkityksetön. Hanke edistää 

Suomen energiaomavaraisuutta ja Suomen hallituksen asettamien ilmastotavoitteiden toteutta-

mista. Hankkeen avulla pystytään vähentämään haitallisempien sähköntuotantomuotojen käyttöjä 

sekä sähköntuontia ulkomailla. Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan vähäiseksi, sillä ilmaston kä-

site on laaja, eikä hankkeella ole suurta tai kohtalaista vaikutusta ilmastoon tai ilmanlaatuun. 

13.4 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät hankkeen poistettavan puuston hiilivaraston potentiaalin. 

Koska tarkkaa poistuvan puuston määrää ei ole tiedossa, on laskelmat tehty arvioiden perusteella.  

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja ilmastonmuutoksen hillinnän onnistuminen kansallisella ta-

solla ovat riippuvaisia monesta tekijästä, kuten väestönkasvusta, maailmanlaajuisesta ilmastopoli-

tiikasta sekä teknologian kehityksestä. Epävarmuutta tuo myös hiilen kiertokulun muuttuminen tu-

levaisuudessa. Suomen ilmastopaneelin selvityksissä on todettu olemassa olevien metsämallien 

tuottavan hyvin erilaisia ennusteita, näin ollen niiden kehityksellä on selkeä tarve. Erityisesti puus-

ton kasvun ennusteissa, maaperän hiilitaseen kehityksessä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksissa on 

epävarmuutta. 
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14. MELU 

14.1 Vaikutuksen muodostuminen 

 
Tuulivoimahankkeen rakentamisaikaiset meluvaikutukset koostuvat lähinnä tuulivoimaloiden ja nii-

den komponenttien kuljetuksen ja asentamisen aikaisesta melusta, huoltoteiden ja nostoalueiden 

rakentamisesta, perustan peittämisestä/suojaamisesta ja sähkölinjojen ja kaapelien vetämisestä 

aiheutuvasta melusta. Meluvaikutuksia voi aiheutua muun muassa räjäytystöissä kaapelien asen-

nusvaiheessa sekä tuulivoimaloiden perustamisesta kallioperään liittyvistä töistä. Aurinkovoimaloi-

den rakentamisen aikana melua aiheutuu komponenttien kuljetuksesta ja asentamisesta. Hankkeen 

toiminnan päättämisen aikaiset meluvaikutukset ovat pitkälti rakentamisvaiheen mukaisia.  

 

Hankkeen meluvaikutukset ovat merkittävimmät tuulivoimaloiden toimintavaiheessa ottaen huomi-

oon mm. toimintavaiheen suhteellisen pitkä toiminta-aika. Tuulivoimaloiden toiminnan aikainen 

melu aiheutuu lapojen aerodynaamisesta melusta sekä sähköntuotantokoneiston melusta. Tuulivoi-

maloiden toiminnan aiheuttamia meluvaikutuksia hankealueen ympäristössä arvioidaan laadittavien 

melumallinnusten avulla. Aurinkovoimapuisto ei aiheuta toiminnan aikana melua. 

14.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen rakentamisen aikaisten meluvaikutusten arviointi perustuu ole-

massa oleviin tutkimuksiin ja selvityksiin vastaavanlaisten rakentamistoimenpiteiden meluvaiku-

tuksista.  

 

Kauniskankaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi perustuu Numerola Oy:n laatimiin me-

lumallinnuksiin. Melumallinnuksista on tehty erillisraportit, jotka on esitetty selostuksen liitteenä 

(Liite 24 ja liite 25). Liitteessä on esitetty mm. mallinnuksen lähtötiedot, laskentaparametrit ja 

melun leviämiskartat.  

 

Valtioneuvosto on antanut asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) 

tuulivoimaloiden melusta aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta aiheutuvan 

muun merkittävän ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ohjearvoja sovelletaan maankäyttö- 

ja rakennuslain mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja val-

vonnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa. Asetuksessa 

virkistysalueella tarkoitetaan yleisessä virkistyskäytössä olevia alueita, maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa yleiseen virkistyskäyttöön osoitettuja alueita ja ylei-

selle virkistyskäytölle erityisen tärkeitä luonnonsuojelualueita. 

 

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot pysyvälle asutuk-

selle ja loma-asutukselle ovat LAeq 45 dB(A) päivällä klo 07–22 ja LAeq 40 dB(A) yöllä klo 22–07. 

Sisätilojen melun osalta tulee noudattaa Asumisterveysasetuksessa (545/2015) annettuja sisätilo-

jen melun toimenpiderajoja. 

 

Melulaskennat on tehty ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 ”Tuulivoimaloiden melun mallintami-

nen” -raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Melumallinnukset on tehty ISO 

9613-2 -melulaskentastandardin mukaisesti Numerola Oy:n implementoidulla ohjelmistolla.  

 

Maaston korkeusaineistona on käytetty maanmittauslaitoksen laserkeilaukseen perustuvasta kor-

keusmallia 2 m, jonka pystysuuntainen tarkkuus on 0,3 m ja vaakasuuntainen resoluutio 2 m. 
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Melutasot tuulivoimaloiden ympäristössä laskettiin laskentapisteverkkoon, jonka korkeus on ohjeis-

tuksen mukaisesti 4 m maanpinnasta ja vaakaresoluutio 10 m. Laskentapisteverkon tuloksista on 

tuotettu meluvyöhykekartat.  

 

Mallinnukset tehtiin kahdesta hankevaihtoehdosta. Tuulivoimalamallina käytettiin Vestas V162 6.2 

MW PO6200 voimalatyyppiä. Napakorkeutena 13 voimalan vaihtoehdossa voimaloiden T4, T6, T7, 

T8, T9 ja T13 oli 160 m, sekä 15 voimalan hankevaihtoehdossa voimaloiden T5, T8, T9, T10, T11 

ja T15 osalta 160 m ja muiden voimaloiden osalta 200 m molemmassa vaihtoehdossa. Tuulivoima-

laitoksen melupäästöön on mallinnuksessa lisätty 2 dB varmuusvara, jolloin se vastaa mallinnusoh-

jeen 2/2014 ja Vna 1107/2015 vaatimusten mukaista äänitehotason takuuarvoa (LWAd, declared 

value). Voimaloiden äänitehotaso (LWAd) on 106,8 dB (104,8 dB + 2 dB). Mallinnuksessa käytetyt 

taajuusjakaumat vastaavat tuulennopeutta 11 m/s napakorkeudella.  

 

Mallinnuksen yhteydessä on tarkasteltu hankealueella sijaitsevien 11 asuin- ja lomarakennuksen 

(ns. reseptoripisteiden) kokonaismelun ja pienitaajuisen melun tasoja (Kuva 14-1). 

 

 
Kuva 14-1. Mallinnuksissa käytettyjen reseptoripisteiden sijainti. 

 

Tuulivoimalaitosten pienitaajuisen melun laskenta tehtiin ympäristöministeriön ohjeessa 2/2014 

esitetyn mukaisesti edellä esitettyihin reseptoripisteisiin. Pienitaajuisen melun (20–200 Hz) sisä-

melutason taajuuspainottamattomat terssikaistakohtaiset toimenpiderajat on annettu asumister-

veysasetuksessa (545/2015). Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen laskenta antaa pieni-

taajuisen ulkomelun tasot reseptoripisteissä. Tulokset eivät ole täten suoraan vertailukelpoisia toi-

menpiderajojen kanssa, vaan tulkinnassa pitää huomioida myös rakennusten ulkovaipan ääneneris-

tävyys. Rakennusten sisälle aiheutuvia pienitaajuisia melutasoja arvioitiin Turun ammattikorkea-
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koulun (Keränen ym.) tekemässä ”The sound insulation of façades at frequencies 5–5000 Hz” tut-

kimuksessa esitettyjen pientalojen julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. Ko. tutkimuksen 

tulokset on esitelty julkaisussa ”Building and Environment 156 (2019) 12–20”. 

14.3 Alueen nykytila ja kehitys 

 

Nykytilanteessa hankealueen lähiympäristössä ei ole olemassa olevia tuulivoimalaitoksia, joista ai-

heutuisi merkittävää melua Kauniskankaan alueelle. Suunnittelualue lähiympäristöineen on maa- 

ja metsätalouskäytössä. Kauniskankaan alueen ympäristön tiestön vuorokausikohtaiset liikenne-

määrät ovat vähäisiä eikä liikenne kulje tiellä tasaisena virtana, vaan hetkittäisinä ohiajoina. Siten 

liikenteestä ei synny tasaista kohinaa. 

14.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

 

Vaikutuskohteen herkkyystaso meluvaikutuksille määräytyy paljolti kohteen nykyisen melutilanteen 

ja äänimaiseman mukaan. Melutilanteeseen ja äänimaisemaan vaikuttavat mm. maa- ja metsäta-

lousalueiden sijoittuminen sekä liikenteen ja asutuksen määrä kyseisellä alueella. Myös alueen ja 

asutuksen luonne vaikuttavat herkkyystasoon, tähän vaikuttavia tekijöistä voivat olla esimerkiksi 

loma-asutus, turismiin liittyvät toiminnat, retkeily ja ulkoilureitit, koulujen tai päiväkotien läheisyys 

jne. 

 

Meluvaikutusten suuruusluokka on määritelty vertaamalla melumallinnusten tuloksia Valtioneuvos-

ton asetuksessa 1107/2015 annettujen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoihin, arvioon sisä-

melun rajojen toteutumisesta, toiminnan aiheuttamasta muutoksesta alueen äänimaisemassa sekä 

tuulivoimamelun esiintyvyyteen. Arvioinnissa käytetyt herkkyys- ja suuruusluokkien kriteerit on 

esitetty oheisissa taulukoissa. Ohjearvojen lisäksi suuruusluokan kriteerejä laadittaessa on käytetty 

hyväksi myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa. 

 

Vaikutusalueen herkkyys meluvaikutuksille arvioidaan pääosin kohtalaiseksi.  

 
Taulukko 14-1. Vaikutuskohteen herkkyys meluvaikutuksille. 

Vähäinen 

 

Alueella on paljon melua synnyttävää toimintaa tai alue on muutoin melun vaikutusalueella, 
melutaso ylittää ohjearvon. Alueella ei ole melulle herkkiä kohteita kuten asutusta, loma-
asuntoja, kouluja tai päiväkoteja tai luonnonsuojelualueita eikä alue ole virkistyskäytössä. 

       

Kohtalainen 

 

Alueella on jonkin verran melua synnyttävää toimintaa tai alue on muutoin melun vaiku-
tusalueella. Alueella on jonkin verran asutusta, mutta ei melulle erityisen herkkiä kohteita 
kuten kouluja ja päiväkoteja eikä aluetta käytetä virkistäytymiseen. 

       

Suuri 

 

Alueella on vain vähän melua synnyttävää toimintaa eikä alue ole muualta tulevan melun 
vaikutusalueella. Alueella on melko paljon asutusta tai loma-asuntoja sekä melulle erityisen 
herkkiä kohteita kuten kouluja, ja päiväkoteja tai aluetta käytetään virkistäytymiseen. 

       

Erittäin suuri 

 

Alueella ei ole nykyisin melua synnyttävää toimintaa ja alue on melko hiljainen. Alueella on 
runsaasti asutusta ja loma-asuntoja sekä melulle erityisen herkkiä kohteita kuten kouluja 
ja päiväkoteja. Alue on tärkeä virkistyskäytössä. 

 

Melutason ja meluvaikutusten muutosten suuruutta on arvioitu seuraavassa taulukossa esitettyjen 

kriteerien perusteella. 
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Taulukko 14-2. Melutason muutosten suuruus. 

Ei muutosta Ei vaikutusta melutasoon. 

Pieni         
- 

Hankkeen aiheuttama melutason kasvu on vähäinen tai olematon. Hanke ei aiheuta melu-
tason ohje- tai raja-arvojen ylittymistä. 

Keskisuuri      
- - 

Hankkeen aiheuttama melutason kasvu on kohtalainen, eikä hanke aiheuta melutason ohje- 
tai raja-arvojen ylittymistä tai hankkeen aiheuttama kasvu melutasossa on pieni. Hanke 
saattaa kuitenkin aiheuttaa melutason ohjearvojen ylittymisen lievästi. Ohjearvot ylittävän 
melun alueille sijoittuvien asukkaiden määrä kasvaa jonkin verran. 

Suuri                  
- - - 

Hankkeen aiheuttama melutason kasvu on suuri. Hanke aiheuttaa melutason ohje- tai raja-
arvojen ylittymisen. Ohjearvot ylittävän melun alueille sijoittuvien asukkaiden määrä kasvaa 
paljon. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Hankkeen aiheuttama melutason kasvu on erittäin suuri. Hanke aiheuttaa melutason ohje- 
tai raja-arvojen hyvin suuren ylittymisen (>10 dB). Ohjearvot ylittävän melun alueille sijoit-
tuvien asukkaiden määrä kasvaa erittäin paljon. 

 

14.5 Meluvaikutukset 

VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä näin ollen muutoksia alueen nykytilassa melun osalta 

muodostu. 

VE1 

 

Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoimaloiden vaatimien perustusten ja tieyhteyksien 

maarakennustöistä ja rakentamiseen liittyvästä liikenteestä. Varsinainen voimalan pystytys ei ole 

erityisen meluavaa toimintaa ja vastaa normaalia rakentamis- tai asennustöistä aiheutuvaa melua. 

Rakentamisen aikana meluavimpia työvaiheita ovat mahdolliset louhinta- tai paalutustyöt. Myös-

kään aurinkovoimaloiden asentaminen ei poikkea tavanomaisesta asennustyöstä aiheutuvasta me-

lusta. 

 

Vaihtoehdossa VE1 eli 15 voimalan vaihtoehdossa keskiäänitasot jäävät ohjearvojen alapuolelle 

kaikkien lähialueen rakennusten kohdalla (Taulukko 14-3, Kuva 14-2). Suurin melutaso LAeq 39,8 

dB on mallinnuksen mukaan reseptoripisteen K4 kohdalla. Hankkeen meluvaikutusten suuruus ar-

vioidaan kokonaisuudessaan keskisuuriksi kielteisiksi. 

 
Taulukko 14-3. Hankevaihtoehdon VE1 keskiäänitasot LAeq reseptoripisteiden kohdilla. 

Reseptori VE1, äänitaso LAeq dB Reseptori VE1, äänitaso LAeq dB 

K1 35,0 K7 37,2 

K2 39,5 K8 33,1 

K3 38,2 K9 34,5 

K4 39,8 K10 34,9 

K5 39,1 K11 35,8 

K6 37,8 
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Kuva 14-2. VE1 eli 15 voimalan vaihtoehdon melumallinnus. 

 

Hankealueen kaakkoisosassa sijaitsee luonnon monimuotoisuuden perusteella arvokkaaksi määri-

telty Natura-alue (Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilammen), jossa ylittyy lievästi Valtioneuvos-

ton asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvo 40 dB.   

 

Voimakkaimmat pienitaajuisen ulkomelun tasot ovat reseptorissa K4. Kyseisen reseptorin kohdalle 

on laskettu myös pienitaajuiset sisämelutasot, jotka osoittavat, että sisämelu jää asumisterveys-

asetuksen toimenpiderajojen alapuolelle. 
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Kuva 14-3. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä 4 vaihtoehdossa VE1. 

 

VE2 

 

Rakentamisen aikaiset meluvaikutukset ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1. 

 

Vaihtoehdossa VE2 eli 13 voimalan vaihtoehdossa melumallinnuksen mukaan kaikki asuin- ja lo-

marakennukset jäävät LAeq 40 dB melualueen ulkopuolelle (Taulukko 14-4, Kuva 14-4). Suurin me-

lutaso LAeq 39,6 dB on mallinnuksen mukaan Talasjärven rannalla olevalla loma-asunnolla (resep-

toripiste K4). Koska melutasot jäävät kaikkien lähialueen asuin- ja lomarakennusten kohdalla alle 

tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvojen, arvioidaan hankkeen meluvaikutusten suuruus koko-

naisuudessaan keskisuureksi kielteiseksi.  
 

Taulukko 14-4. Hankevaihtoehdon VE2 keskiäänitasot LAeq reseptoripisteiden kohdilla. 

Reseptori VE2, äänitaso LAeq dB Reseptori VE2, äänitaso LAeq dB 

K1 34,7 K7 37,1 

K2 39,0 K8 33,0 

K3 37,7 K9 34,3 

K4 39,6 K10 34,7 

K5 38,8 K11 35,7 

K6 37,5 
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Kuva 14-4. Vaihtoehdon VE2 eli 13 voimalan vaihtoehdon melumallinnus. 

 

Myös hankevaihtoehdon VE2 osalta ylittyy lievästi Valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) tuuli-

voimaloiden ulkomelutason ohjearvo 40 dB hankealueen kaakkoisosassa sijaitsevan luonnon moni-

muotoisuuden perusteella arvokkaaksi määritellyn Natura-alueen (Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-

Hirvilammen) osalta.  

 

Voimakkaimmat pienitaajuisen ulkomelun tasot ovat reseptorissa K4. Kyseisen reseptorin kohdalle 

on laskettu myös pienitaajuiset sisämelutasot, jotka osoittavat, että sisämelu jää asumisterveys-

asetuksen toimenpiderajojen alapuolelle. 
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Kuva 14-5. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä 4 vaihtoehdossa VE2. 

 

14.5.2 Sähkönsiirron meluvaikutukset 

 

Sähkönsiirron meluvaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. Voimajohdon 

rakentamisen aikana tehdään pieniä maanrakennustöitä, jotka eivät ole erityisen meluavia toimia.  

Fingrid Oyj:n teettämien 400 kV voimajohdon ja sähköasemien melumittausten perusteella äänitaso 

oli johtoalueen reunalla (20 metriä sivussa johdon keskilinjasta) oli 25–45 dB ja sähköasemia ym-

päröivän aidan vieressä 33–40 dB. Voimajohdon ja sähköaseman meluvaikutukset ovat siten vä-

häisiä ja paikallisia. Näiden tulosten valossa sähkönsiirron melutaso on jo johtoalueella ja aivan 

sähköaseman vieressä alle päivä- ja yöajan ohjearvojen (55/50 dB), joten vaikutusalue on hyvinkin 

rajallinen. Myös toiminnan päättymiseen liittyvät rakenteiden purkamisesta aiheutuva melu vastaa 

pystytysvaiheen tilannetta. 

14.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Vaikutuskohteen herkkyys määritettiin kohtalaiseksi. Muutoksen suuruus arvioitiin sekä vaihtoeh-

dossa VE1 että VE2 keskisuureksi, sillä toiminnan aiheuttamat melutasot eivät ylitä ohjearvoja 

vakituisilla asuin- tai lomarakennuksilla, mutta melu voi olla ajoittain kuultavissa ja erotettavissa 

alueen nykyisistä taustaäänistä. Näin ollen meluvaikutusten merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi 

kielteiseksi. Vaikka melutasot eivät mallinnusten mukaan ylitäkää ohjearvoja tai toimenpiderajoja, 

se ei tarkoita sitä, ettei tuulivoimaloiden melu saattaisi ajoittain kuulua ympäristön asuin- ja 

lomarakennusten kohdalla tai muualla ympäristössä. Hanke muuttaa taustamelutasoltaan hiljaisen 

alueen äänimaisemaa ajoittain. Ohjearvoja ja toimenpiderajoja pienemmätkin melutasot saatetaan 

joissakin tilanteissa kokea häiritseviksi. Melun kokeminen häiritseväksi on yksilöllistä ja se riippuu 

äänitason lisäksi myös muista seikoista, esimerkiksi tuulivoimalaitosten näkyvyydestä maisemassa, 

odotuksista alueen äänimaiseman suhteen ja kuulijan ennakkoluuloista tuulivoimaa kohtaan. 

Tuulivoimahankkeen terveyteen ja elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu 

luvuissa 18 ja 19. 
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Taulukko 14-5.  Meluvaikutusten merkittävyys.  

   
 

 
  

     
 

 

  
Erittäin 
suuri  

kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 

Pieni  

kielteinen 
 Merkityk-

setön 
 Pieni myön-

teinen 

Keskisuuri 

myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin 
suuri 

myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen Vähäinen  Merkityk-
setön 

 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri 
VE1 

VE2 
Vähäinen  VE0  Vähäinen   Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri Kohtalainen  Merkityk-

setön 
 Kohtalainen Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri  

Merkityk-

setön 
 Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

 

14.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

 

Meluvaikutusten laajuuteen voidaan vaikuttaa tuulivoimalamallin sekä siipityypin valinnalla. Uusim-

mat ja tulevaisuuden tuulivoimaloiden siipimallit sisältävät mm. jättöreunan sahalaidoituksen, jolla 

voidaan vähentää nimellistehon taattua melupäästöä noin 3–5 dB voimalan tuottamaa sähkötehoa 

vähentämättä (Arce León 2017). Tuulivoimalaitoksia on lisäksi mahdollista ajaa meluoptimoidulla 

ajolla, jolloin esimerkiksi roottorin pyörimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla sii-

ven lapakulmaa säätämällä. Näitä meluoptimointimoodeja on yleensä eritasoisia riippuen tarvitta-

vasta vaimennustarpeesta. Meluoptimoitu ajo rajoittaa tehontuotannon lisäksi myös voimalan ää-

nipäästöä. Melumallinnuksen perusteella tarvetta meluoptimointimoodin käytölle ei kuitenkaan ole.  

 

Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinoja ovat myös voimalapaikkojen siirtäminen ja tarvittaessa 

myös voimalan/voimaloiden poisto. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon 

valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) ja asumister-

veysasetuksen (545/2015) melutason toimenpiderajat sisätiloissa. Ennen rakennusluvan myöntä-

mistä on varmistettava, etteivät ohjearvot ylity. 

 

Yksittäisten tuulivoimaloiden vaikutukset ja tuulivoimapuiston kokonaisvaikutukset tarkentuvat, 

kun lopullinen voimalatyypin valinta ja sijoituspaikka on päätetty. Käytönohjaustarpeet eri voima-

loilla voivat olla erilaiset ja ne esitetään tarpeen mukaan kunkin tuulivoimalaitoksen rakennuslupa-

hakemuksen tai ympäristölupahakemuksen yhteydessä.   

14.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Meluvaikutusten arvioinnin epävarmuudet liittyvät mm. suunnitteluvaiheen tarkkuuteen (voimaloi-

den tarkka sijainti sekä voimaloiden melupäästöt). Laskelmat ja meluvaikutusten lieventämistar-

peet tarkennetaan jatkosuunnittelun aikana, mikäli toteutettava hanke oleellisesti poikkeaa arvioi-

dusta tuulivoimapuistosuunnitelmasta.  

 

Melumallinnuksen tuloksiin liittyvät epävarmuudet ovat tiedossa ja ne liittyvät pääosin sääolosuh-

teiden vaikutukseen tuulivoimalaitosten melun tuottoon ja leviämiseen. Mallinnettujen melutasojen 

on todettu antavan samoja tuloksia kuin mittauksissa saadut melutasot. Joissain sääolosuhteissa 

todellinen melutaso saattaa kuitenkin ylittää edellä esitetyt mallinnustulokset. Tilanne, jossa koko 

päivä- tai yöajan keskiäänitaso ylittää mallinnetun melutason, on kuitenkin epätodennäköinen. Sää-

olosuhteilla on ratkaiseva merkitys varsinaisen kokonaisäänitason lisäksi myös tuulivoimalaitosten 
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melun mahdolliseen erityiseen häiritsevyyteen (erityinen amplitudimodulaatio, impulssimaisuuden 

ja kapeakaistaisuus). Häiritsevyyttä lisäävien ominaisuuksien toteaminen ohjeistetaan melumit-

tausohjeessa ja niitä ei ole sisällytetty mallinnusvaiheeseen. Joka tapauksessa tuulivoimalaitoksista 

aiheutuva melu on suuren osan ajasta kuitenkin hiljaisempaa kuin mitä mallinnustulokset esittävät 

ja vastatuulella melutaso voi olla useita desibelejä vaimeampaa kuin mallinnuksen mukaisessa 

myötätuulitilanteessa. 

 

 

15. VARJOSTUS JA VÄLKE 

15.1 Vaikutuksen muodostuminen 

 

Välkevaikutukset liittyvät tuulivoimaloiden toimintaan. Välkevaikutuksia (liikkuva varjo) esiintyy ai-

noastaan auringon säteiden vaikutuksesta, kun tuulivoimalat ovat toiminnassa. Vaikutusalue riip-

puu tuulivoimamallin dimensioista ja lavan muodosta sekä alueellisista sääolosuhteista. Välke ulot-

tuu tyypillisesti pisimmillään noin 1,5–3 kilometrin etäisyydelle voimalasta. Välkevaikutuksen etäi-

syyteen ja esiintyvyyteen vaikuttavat tuulivoimalan korkeus ja roottorin halkaisija sekä lavan pak-

suus, vuodenajan- ja vuorokauden aika, maaston muodot sekä näkyvyyttä rajoittavat tekijät kuten 

kasvillisuus ja pilvisyys. 

15.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 

Hankkeen välkevaikutusten arviointi perustuu Numerola Oy:n tekemiin välkemallinnuksiin. Välke-

mallinnusraportti ja välkemallinnukset eri hankevaihtoehdoista on esitetty liitteessä (Liite 24 ja liite 

25). 

 

Tuulivoimaloiden välkevaikutukselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Ympäristöministeriön 

ohjeissa tuulivoimapuiston suunnitteluun (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016) suositellaan käytet-

täväksi muiden maiden suosituksia. Tanskassa on määritetty vuotuisen todellisten (Real Case) väl-

ketuntien suositusarvoksi 10 tuntia. Ruotsissa vastaava arvo on 8 tuntia ja korkeintaan 30 minuuttia 

päivässä. Kauniskankaan tuulivoimahankkeen välkelaskenta perustuu todennäköisen tilanteen mal-

linnukseen (Real Case).  

 

Tuulivoimaloiden aiheuttama välkevaikutus arvioitiin Numerola Oy:n implementoimalla geometri-

sella laskentamallilla, joka huomioi auringon paikan vuoden eri aikoina, tuulivoima-alueen ja sen 

lähiympäristön maastonmuodot sekä tuulivoimaloiden dimensiot. Laskennan tuloksena saadaan 

tieto siitä, kuinka monta tuntia vuodessa alueen eri kohteet ovat välkevaikutuksen alaisena.  

 

Tarkasteltualeen maanpinnan korkeuserot on saatu käyttämällä maanmittauslaitoksen korkeusmal-

lin 10 m -aineistoa. Välkevaikutus on laskettu 1,5 metrin korkeudelle.  

 

Välkemallinnuksessa 13 voimalan vaihtoehdossa voimaloille T4, T6, T7, T8, T9 ja T13 on käytetty 

napakorkeutta 160 metriä, roottorin halkaisijaa 162 metriä. Muille voimaloille on käytetty napakor-

keutta 200 metriä ja roottorin halkaisijaa 200 metriä. 15 voimalan vaihtoehdossa voimaloille T5, 

T8, T9, T10, T11 ja T15 on käytetty napakorkeutta 160 metriä, sekä roottorin halkaisijaa 162 met-

riä. Muille voimaloille on käytetty napakorkeutta 200 metriä ja roottorin halkaisijaa 200 metriä. 

 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

218/272 

Paikallinen pilvisyys on huomioitu skaalaamalla eri roottoriorientaatioilla laskettuja varjostusaikoja 

Pelmaan sääasemalta mitattujen auringonpaistetuntien suhteellisella osuudella teoreettisesta mak-

simipaistetuntien määrästä. Suomen tuuliatlaksen tuulisuusestimaatti on otettu tuulivoima-alueen 

keskeltä korkeudelta 200 metriä.  

 

Mallinnuksen yhteydessä on tarkasteltu hankealueella sijaitsevien 11 asuin- ja lomarakennuksen 

(ns. reseptoripisteiden) välkemäärien tasoja (Kuva 15-1). 

15.3 Alueen nykytila ja kehitys 

 

Hankealue ja sen lähiympäristö ovat pääosin metsätalouskäytössä. Lähimmät loma- ja asuinraken-

nukset sijaitsevat noin 0,8–1,2 kilometrin etäisyydellä suunnitteluista tuulivoimaloista pohjoisen, 

idän ja lännen suunnalla. Alueella ei nykyisellään sijaitse välkevaikutusta aiheuttavia toimintoja. 

15.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

 

Vaikutuskohteen herkkyystaso välkevaikutuksille määräytyy alueen ja asutuksen luonteen mukaan. 

Tähän vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi loma-asutus, koulujen läheisyys, virkistysaktivi-

teettien määrä ja luonne jne.  

 
Taulukko 15-1. Vaikutuskohteen herkkyys välkevaikutuksille. 

Vähäinen 

 

Vaikutusalueella on hyvin häiriötä sietävää maankäyttöä. Vaikutusalueella sijaitsee vähäi-
sesti vakituista asutusta ja loma-asutusta, virkistyskäyttöä tai muita häiriöille herkkiä toi-
mintoja. Vaikutusalueelle ei ole suunnitteilla uusia välkkeelle herkkiä kohteita. Vaikutus-
alueella ei sijaitse virkistysalueita. 

       

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella sijaitsee jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten haja-asutusta tai pieniä 
asuinryhmiä ja loma-asutusta. Vaikutusalueella sijaitsee virkistysalueita, mutta niihin koh-
distuu jo nykyisin välkevaikutuksia. Virkistysarvot eivät ole herkkiä välkkeelle. 

       

Suuri 

 

Vaikutusalueella sijaitsee runsaasti herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten vakituisia tai loma-
asuntoja, kouluja ja virkistyskohteita jne. Vaikutusalueella sijaitsee virkistysalueita, joiden 
virkistysarvot ovat herkkiä välkkeelle. 

       

Erittäin suuri 

 

Vaikutusalueella sijaitsee erittäin runsaasti herkkiä välkkeestä häiriintyviä kohteita, kuten 
useita vakituisia tai loma-asuntoja, kouluja ja virkistyskohteita jne. Vaikutusalueella sijait-
see merkittäviä virkistysalueita, joiden virkistysarvot ovat erittäin herkkiä välkkeelle.  

 

 

Hankealueen herkkyystaso välkevaikutuksille arvioidaan kohtalaiseksi, koska vaikutusalueella si-

jaitsee jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten haja-asutusta tai pieniä asuinryhmiä ja loma-asu-

tusta. Vaikutusalueelle ei kuitenkaan sijaitse virallisia virkistysalueita, jotka nostaisivat alueen herk-

kyystasoa.  

 

Kohtalainen  Vaikutusalueella sijaitsee jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten haja-asutusta tai pieniä 
asuinryhmiä ja loma-asutusta. Vaikutusalueella ei sijaitse virallisia virkistysalueita. 

 

Välkevaikutusten suuruusluokka on määritelty vertaamalla välkemallinnusten tuloksia välkevaiku-

tuksesta annettuihin muiden Euroopan maiden raja-arvoihin ja suosituksiin. 
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Taulukko 15-2. Välkevaikutusten muutosten suuruuden määrittyminen. 

Ei  
muutosta 

Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa välkevaikutusta. 

Pieni 
- 

Toiminnan aiheuttamat välkemäärät ovat vähäisiä. Välkettä ei esiinny lainkaan tai välkettä 
esiintyy häiriintyvissä kohteissa alle 8 tuntia vuodessa (Real Case). 

Keskisuuri 
- - 

Toiminnan aiheuttamat välkemäärät ovat kohtalaisia. Välkettä esiintyy häiriintyvissä kohteissa 
noin 8–10 tuntia vuodessa (Real Case). 

Suuri 
- - - 

Toiminnan aiheuttamat välkemäärät ovat suuria. Välkettä esiintyy häiriintyvissä kohteissa yli 
10 tuntia vuodessa (Real Case). 

Erittäin suuri 
---- 

Toiminnan aiheuttamat välkemäärät ovat erittäin suuria. Välkettä esiintyy useissa häiriinty-
vissä kohteissa yli 10 tuntia vuodessa (Real Case). 

 

15.5 Varjostus- ja välkevaikutukset 

 

Mallinnuksissa huomioitiin tilanteet ilman puuston vaikutusta ja puuston vaikutuksen kanssa vaih-

toehdon VE1 mukaiselle 15 ja vaihtoehdon VE2 mukaiselle 13 voimalan tilanteille. Suomen olosuh-

teissa puusto voi rajoittaa merkittävästi näkyvyyttä voimaloille ja vähentää vuotuista välkevaiku-

tusta.  

VE0 

 

Mikäli hanketta ei toteuteta, ympäristöön ei aiheudu tuulivoimaloista johtuvia välkevaikutuksia.  

VE1 

Mallinnusten perusteella ilman puustoa vuotuinen välkevaikutus ylittää 10 tuntia reseptoripisteen 

K2 kohdalla (Taulukko 15-3 ja Kuva 15-1). Välkemäärä ylittää kahdeksan tuntia reseptoreiden K4 

ja K5 kohdilla. Päiväkohtainen välkeaika jää alle 30 minuutin ohjearvon kaikkien alueen rakennus-

ten kohdalla. Välkevaikutusten suuruus lähialueen lomarakennuksiin ja vakituiseen asutukseen ar-

vioidaan keskisuureksi kielteiseksi.  

 

Mallinnusten perusteella puuston kanssa vuotuinen välkevaikutus ylittää 10 tuntia reseptoripisteen 

K2 kohdalla (Taulukko 15-3, Kuva 15-2). Välkemäärä ei ylitä kahdeksan tuntia reseptoreiden yh-

denkään reseptorin kohdalla. Päiväkohtainen välkeaika jää alle 30 minuutin ohjearvon kaikkien alu-

een rakennusten kohdalla. Välkevaikutusten suuruus lähialueen lomarakennuksiin ja vakituiseen 

asutukseen arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi.  
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Taulukko 15-3. Välkevaikutus reseptorikiinteistöjen kohdalla 15 voimalan vaihtoehdossa VE1 ilman puustoa ja 

puuston vaikutus huomioituna. 

Resep-

tori 

Vuotuinen  

välkeaika 

(h:min) 

 ilman puus-

toa 

Suurin päiväkohtainen 

välkeaika (min)  

ilman puustoa 

Vuotuinen  

välkeaika 

(h:min) 

Puusto huo-

mioitu 

Suurin päiväkohtainen 

välkeaika (min) 

Puusto huomioitu 

K1 6:15 11 6:15 11 

K2 10:17 10 10:16 10 

K3 7:25 5 0:57 3 

K4 9:54 12 0:29 4 

K5 8:16 11 0:32 4 

K6 6:40 12 0:00 0 

K7 5:15 12 5:14 12 

K8 1:22 4 1:22 4 

K9 2:55 6 2:55 6 

K10 5:01 6 2:04 5 

K11 4:38 11 4:38 11 

 

 

 
Kuva 15-1. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE1 ilman puuston vaikutusta. 

 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

221/272 

 
Kuva 15-2. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE1 puuston vaikutus huomioituna. 

 

VE2 

 

Mallinnusten perusteella ilman puustoa vuotuinen välkevaikutus ei ylitä 10 tuntia yhdenkään resep-

toripisteen kohdalla (Taulukko 15-4, Kuva 15-3). Välkemäärä ylittää kahdeksan tuntia reseptorei-

den K2 ja K4 kohdilla. Päiväkohtainen välkeaika jää alle 30 minuutin ohjearvon kaikkien alueen 

rakennusten kohdalla. Välkevaikutusten suuruus lähialueen lomarakennuksiin ja vakituiseen asu-

tukseen arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi.  

 

Mallinnusten perusteella puuston vaikutuksen kanssa vuotuinen välkevaikutus ei ylitä 10 tuntia yh-

denkään reseptoripisteen kohdalla (Taulukko 15-4, Kuva 15-4). Välkemäärä ylittää kahdeksan tun-

tia reseptorin K2 kohdalla. Päiväkohtainen välkeaika jää alle 30 minuutin ohjearvon kaikkien alueen 

rakennusten kohdalla. Välkevaikutusten suuruus lähialueen lomarakennuksiin ja vakituiseen asu-

tukseen arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi. 
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Taulukko 15-4. Välkevaikutus reseptorikiinteistöjen kohdalla 13 voimalan vaihtoehdossa VE2, ilman puustoa ja 

puuston vaikutus huomioituna. 

Resep-

tori 

Vuotuinen  

välkeaika 

(h:min) 

 ilman puus-

toa 

Suurin päiväkohtainen 

välkeaika (min)  

ilman puustoa 

Vuotuinen  

välkeaika 

(h:min) 

Puusto huo-

mioitu 

Suurin päiväkohtainen 

välkeaika (min) 

Puusto huomioitu 

K1 6:15 11 6:15 11 

K2 9:13 10 9:11 10 

K3 6:34 5 0:57 3 

K4 9:44 12 0:29 4 

K5 7:51 11 0:32 4 

K6 6:19 12 0:00 0 

K7 5:15 12 5:14 12 

K8 1:22 4 1:22 4 

K9 2:55 6 2:55 6 

K10 5:01 6 2:04 5 

K11 4:38 11 4:38 11 

 

 
Kuva 15-3. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE2 (13 voimalaa) ilman puuston vai-

kutusta. 
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Kuva 15-4. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE2 (13 voimalaa) puuston vaikutus 

huomioituna. 

 

15.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Alueen herkkyys arvioitiin välkkeen näkökulmasta kohtalaiseksi. Vaihtoehdossa VE1 15 voimalan 

kohdalla vuotuinen välkevaikutus ylittää 10 tuntia yhden reseptoripisteen kohdalla ja 8 tuntia kah-

den reseptoripisteen kohdalla, sekä puusto huomioituna 10 tuntia yhden reseptoripisteen kohdalla. 

Vaihtoehdon VE1 vaikutuksen suuruus arvioitiin keskisuureksi kielteiseksi. Vaihtoehdossa VE2 13 

voimalan kohdalla vuotuinen välkevaikutus ylittää 8 tuntia kahden reseptoripisteen kohdalla ja 

puusto huomioituna yhden reseptoripisteen kohdalla. Vaihtoehdon VE2 vaikutuksen suuruus arvi-

oitiin myös keskisuureksi kielteiseksi. Välkevaikutusten merkittävyydeksi saadaan näin ollen koh-

talainen kielteinen sekä vaihtoehdon VE1 että VE2 kohdalla.  
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Taulukko 15-5. Varjostus- ja välkevaikutusten merkittävyys.  

   
 

 
  

     
 

 

  
Erittäin 

suuri  

kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 
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kielteinen 
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myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin 
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Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen Vähäinen  Merkityk-

setön 
 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri 
VE1 
VE2 

Vähäinen  VE0 
 Vähäinen   Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri Kohtalainen  Merkityk-

setön 
 Kohtalainen Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri  

Merkityk-

setön 
 Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

 

15.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

 

Tuulivoimaloiden välkevaikutuksia on mahdollista lieventää voimaloiden sijaintipaikkoja tai määrää 

muuttamalla, tuulivoimalaitosmallin valinnalla sekä teknisin voimaloihin asennettavin ratkaisuin. 

 

Tarvittaviin voimaloihin on mahdollista liittää välkkeen rajoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa voi-

malan pysäyttämisen esim. auringon laskiessa. Tällöin voimalaan asennetaan valotunnistin ja root-

tori ohjelmoidaan pysähtymään siksi aikaa, kun tietyssä sektorissa/kohteessa esiintyy välkettä tai 

ennalta asetettu vuotuinen välkemäärä on vaarassa ylittyä. Tällöin voimala on poissa toiminnasta 

ja sähköntuotantoa ei synny. Sähköntuotannon menetys on kuitenkin hyvin vähäinen vuositasolla. 

15.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Hankeen toteutuessa valittava tuulivoimalatyyppi saattaa olla eri kuin välkemallinnuksessa käytetty 

voimalatyyppi. Voimalatyyppien eroista roottorin halkaisijalla ja napakorkeudella sekä lavan muo-

dolla on suurin vaikutus välkevaikutusten laajuuteen. Todelliseen tilanteeseen vaikuttavat tuulivoi-

maloiden toiminnallinen aika sekä auringonpaisteisuustuntien lukumäärä. Mallinnuksen mukainen 

todellisen tilanteen tulos kuvaa tavanomaisen vuoden tilannetta ja tämä voi eri vuosina tietyssä 

katselupisteessä hieman vaihdella.  

 

Todelliseen tilanteeseen perustuva mallinnus on tehty oletuksella, että metsän ja rakennusten pei-

tevaikutusta ei ole olemassa. Tämä saattaa siten vaikuttaa toteutuvaan välkevaikutukseen; mikäli 

tuulivoimalat eivät näy katselupisteeseen, ei myöskään välkettä aiheudu kyseiseen katselupistee-

seen. Vuodenajan vaihtelut on myös huomioitava puuston kyvyssä rajoittaa tuulivoimaloiden näky-

vyyttä. 
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Muutoksen suuruus 
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16. LIIKENNE  

16.1 Vaikutuksen muodostuminen 

 

Hankkeen vaikutukset liikenteeseen ovat suurimmillaan rakentamisen aikana, joka kestää arviolta 

1–2 vuotta. Alueelle rakennetaan uusia teitä, joita tarvitaan tuulivoimaloiden rakentamista, ylläpi-

toa ja huoltoa varten. Lisäksi alueen olemassa olevia teitä parannetaan vastaamaan rakentamisen 

tarpeita. Alueen rakentamisessa tarvittavien materiaalien kuljetukset lisäävät raskaan liikenteen 

määrää alueen läheisyydessä ja sinne johtavilla reiteillä. Alueelle kuljetetaan mm. tie- ja kenttä-

alueiden rakentamiseen tarvittavia maa-aineksia, voimaloiden perustuksiin tarvittavaa betonia ja 

muita materiaaleja sekä asennuskalustoa. Liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten laajuus riippuu 

siitä, minkä verran raskaan liikenteen määrä hankkeen myötä lisääntyy teiden nykyisiin liikenne-

määriin verrattuna ja mikä kyseisten teiden välityskyky on. 

 

Suuret tuulivoimalakomponentit kuljetetaan alueelle yli 50 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Suu-

rista erikoiskuljetuksista aiheutuu kuljetusreitille merkittävä, mutta lyhytkestoinen ja väliaikainen 

haitta muulle liikenteelle. Erikoiskuljetusten takia saatetaan esimerkiksi joutua rajoittamaan muuta 

liikennettä liittymissä kuljetuksen kääntymisen ajaksi tai poistamaan väliaikaisesti liikennemerk-

kejä, portaaleja tai liikennevaloja.  

 

Hankkeen toiminnan aikana hankkeen liikennevaikutukset aiheutuvat lähinnä pienimuotoisesta 

huoltoliikenteestä. Huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautoilla muutaman kerran vuodessa 

jokaista voimalaa kohti, eikä niistä arvioida aiheutuvan merkittävää vaikutusta alueen liikentee-

seen. 

 

Sulkemisvaiheessa hankkeen liikennevaikutukset vastaavat rakentamisvaiheen vaikutuksia, kun ra-

kenteet puretaan ja kuljetetaan alueelta pois. Sulkemisvaiheessa ei kuitenkaan tarvita vastaavia 

tienparannustoimenpiteitä kuin rakennusvaiheessa, minkä vuoksi raskaan liikenteen määrä on sul-

kemisvaiheessa rakentamisvaihetta pienempi. Jos voimaloiden perustukset jätetään paikoilleen, 

pienenevät sulkemisvaiheen liikennevaikutukset edelleen verrattuna rakentamisvaiheen aikaisiin 

vaikutuksiin. 

16.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 
Hankkeen liikennevaikutuksia on arvioitu asiantuntija-arviona. Rakentamisen aikaisia liikennemää-

riä on arvioitu tuulivoimalakomponenttien kuljetuksista ja rakentamiseen tarvittavien massojen kul-

jetuksesta syntyvien liikennesuoritteiden perusteella. Hankkeen liikennevaikutusten arvioinnissa 

keskitytään lähinnä hankkeen liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen aiheuttamiin vaikutuksiin. 

Lisäksi arvioidaan hankkeeseen liittyvän liikenteen muita vaikutuksia, kuten meluvaikutusta ja vai-

kutuksia hankealueen tiestön ja siltojen kuntoon.  

 

Liikennevaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeessa käytettävät kuljetusreitit, tiestön nykyiset 

liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuus sekä toisaalta hankkeen aiheuttamat liikennemäärät 

hankkeen eri toimintavaiheissa. Liikennevaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon myös tuulipuis-

ton lähialueen tiestön nykyiset onnettomuusmäärät, tiestön leveys ja tiestön kunto. Lisäksi kulje-

tusreittien varrella sijaitsevat mahdolliset häiriintyvät kohteet selvitetään. Tarkastelualueena ovat 

pääteiltä tuulivoimaloille johtavat olemassa olevat ja perustettavat tiet sekä maantieverkosto. 

 

Liikennevaikutusten arvioinnissa käytetyt liikennemääräarviot ovat maksimiennusteita, joissa on 

oletuksena, että kaikki alueen rakentamisessa tarvittava materiaali tuodaan alueen ulkopuolelta. 
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Käytännössä suuri osa tarvittavista maa-aineksista ja betonin vaatimasta hiekasta saadaan hanke-

alueelta tai sen lähistöltä, mikä pienentää arviossa esitettyjä kuljetusmääriä erityisesti kauempana 

alueesta sijaitsevalla päätieverkolla. 

 

Rakentamisvaiheen liikennemääräarviot on laskettu seuraavilla oletuksilla: 

 

Tuulivoimakomponentit: 

• Tuodaan alueelle erikoiskuljetuksina. Kuljetuksia arvioidaan olevan n. 10-12 per voimala. 

VE 1: 150-180 erikoiskuljetusta 

VE 2: 130-156 erikoiskuljetusta 

 

• Pystytyksessä käytettävä nosturi tuodaan molemmissa hankevaihtoehdoissa alueelle 5-10 

rekkakuljetuksella, minkä jälkeen nosturin siirtäminen rasittaa lähinnä hankealueen sisäistä 

huoltotieverkostoa. 

 

Voimaloiden perustuksiin käytettävä betoni: 

• Arviolta noin 80-100 betoniauton käyntiä per voimala. 

VE 1: 1200-1500 kuljetusta 

VE 2: 1040-1300 kuljetusta 

 

Voimaloiden nostoalueilta ja huoltoteiden kohdalta poistettavat kaivumassat sekä niiden rakenta-

misessa tarvittava murske ja hiekka: 

• Nostoalueiden rakentamisessa tarvittava murske ja hiekka, noin 2500 m3 per voimala. 

VE 1: 1875 kuljetusta 

VE 2: 1625 kuljetusta 

 

• Uusien huoltoteiden rakentamisessa tarvittava murske ja hiekka, noin 6000 m3 per kilometri 

ja kunnostettavalle huoltotielle noin 2000 m3 per kilometri. 

VE 1: 4860 kuljetusta 

VE 2: 4150 kuljetusta 

 

Henkilöliikenne: 

• Henkilöliikenteen liikennemäärien muutosten arvioidaan olevan niin pieniä, ettei niillä ole 

kokonaisuuden kannalta merkitystä. 
 

Edellisten oletusten perusteella arvioidaan, että hankevaihtoehdossa VE1 kuljetuksia olisi rakenta-

misvaiheessa yhteensä enintään noin 8400 kpl ja hankevaihtoehdossa VE2 kuljetuksia olisi raken-

tamisvaiheessa yhteensä enintään noin 7200 kpl. Toimintavaiheessa alueelle tehdään huoltokäyn-

tejä, joita on arvion mukaan keskimäärin kolme kpl vuodessa jokaista voimalaa kohden. Täten 

huoltokäyntejä olisi hankevaihtoehdossa VE1 noin 45 kpl vuodessa ja hankevaihtoehdossa VE2 noin 

39 kpl vuodessa. Hankkeen toteuttamisen myötä lisääntyvän liikenteen vaikutuksia on arvioitu ver-

taamalla lisääntyvän liikenteen määrää nykyisiin liikennemääriin. 

16.3 Alueen nykytila ja kehitys 

 

Hankealueen pohjoispuolella kulkee Vaasantie (valtatie 16), länsipuolella yhdystie 16863 (Vehka-

peräntie) ja itäpuolella yhdystie 16869 (Nurmijoentie). Näiden lisäksi hankealueella kulkee useita 

nimettömiä yksityisteitä ja metsäautoteitä. Alueen tiestö ja tiestön keskimääräiset liikennemäärät 

ja raskaan liikenteen osuus on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 16-1). Hankkeen liikennevaiku-

tukset kohdistuvat erityisesti hankkeen lähialueelle valtatielle 16, jonka kautta kuljetukset tulevat 

alueen sisäiselle huoltotieverkolle. 
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Keskimääräiset liikennemäärät hankealueen läheisyydessä sekä erikoiskuljetusreitillä Vaasan sata-

masta hankealueelle on esitetty taulukossa (Taulukko 16-1). Valtatien 16 keskimääräinen liikenne-

määrä hankealueen läheisyydessä oli vuonna 2021 noin 1400 – 1600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 

raskaan liikenteen määrä noin 260 – 270 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatie 16 on hankealueen 

kohdalla kova-asfalttibetonipinnotteinen (AB) noin 7 metriä leveä valtatietasoinen tie. Valtatieltä 

hankealueelle johtavan yhdystien 1650 päällyste on pehmeää asfalttibetonia (pab-v). 

 

Vuosina 2016-2020 valtatiellä 16 sattui Alajärven ja Kyyjärven välisellä osuudella 35 liikenneonnet-

tomuutta, joista 2 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Loukkaantumiseen tai kuolemaan joh-

taneista onnettomuuksista suurin osa oli yksittäisonnettomuuksia, mutta joukossa oli myös kohtaa-

misonnettomuus ja eläinonnettomuuksia. 

 

 
Kuva 16-1. Liikennemäärät hankealueen ympäristössä (Liikennevirasto 2019). Kuvassa musta tien vierellä kulkeva 

luku tarkoittaa keskimääräistä vuorokausiliikennemäärää (KVL) ja punainen luku raskaan liikenteen määrää 

(RKVL). 
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Rakentamisaikainen liikenne Kauniskankaan tuulivoimapuiston alueelle on suunniteltu nykyisiä tie-

yhteyksiä pitkin suoraan valtatieltä 16. Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan rakennus- ja huol-

totieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn jokaiselle voimalapaikalle koko niiden elinkaaren ajan. 

Vaikka huoltoteiden osalta pyritään käyttämään mahdollisimman pitkälle nykyisiä tieuria, on toden-

näköisesti suuri osa huoltotiestöstä uutta tai parannettavaa tiestöä. Tiet tulevat rakentamisen jäl-

keen olemaan yleisesti käytettävissä.  

 

Hankealueen lähimmät lentopaikat ovat Kivijärven lentopaikka (EFKV) noin 35 km hankealueesta, 

Soinin yksityinen lentopaikka noin 17 km hankealueesta, Sulkaharjun yksityinen lentopaikka noin 

44 km hankealueesta, Ähtärin kevytlentopaikka noin 55 km hankealueesta ja Jyväskylän valvottu 

lentopaikka (EFJY) noin 89 km alueesta. 

 
Taulukko 16-1. Maanteiden liikennemäärät (KVL 2021) todennäköisellä kuljetusreitillä Vaasan satamasta 

hankealueelle (Väylävirasto 9.5.2022) 

Tie 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne 

(KVL, ajoneuvoa/vrk) 

Numero Osuus Liikenne yhteensä Raskas liikenne 

6741 Vaasan satama – yt 17663 liittymä 3 900 – 5 500  160 – 220 

17663 yt 6741 liittymä – st 673 liittymä 1 500 – 2 000 80 – 90 

673 yt 17663 – st 679 liittymä 5 200 310 

679 st 673 liittymä – vt 8 liittymä 900 – 2 600 70 – 130 

8 st 679 liittymä – yt 7148 liittymä 3 200 – 3 300 330 – 410 

7148 vt 8 liittymä – st 715 liittymä 1 200 200 

715 yt 7148 liittymä – vt 3 liittymä 1 800 – 3 000 140 – 280 

3 st 715 liittymä – vt 18 liittymä 8 300 – 8 700 600 – 620 

18 Laihia – Tervajoki  5 800 – 6 400 400 – 430 

 Tervajoen keskusta 6 500 470 

 Tervajoki – vt 16 liittymä 5 300 – 5 700 450 – 490 

16 vt 18 liittymä – st 723 liittymä 2 700 – 3 500 170 – 250 

 st 723 liittymä – kt 66 liittymä 1 500 – 2 100 100 – 290 

 kt 66 liittymä – vt 19 liittymä 750 80 

 vt 19 liittymä – yt 7120 liittymä 2 300 – 3 500 320 – 390 

 yt 7120 liittymä – kt 68 liittymä 3 800 – 4 600 450 – 490 

 kt 68 liittymä – Hankealue 1 500 – 2 200 270 – 290 
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16.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruus 

 

Vaikutuskohteen herkkyys liikennemäärien kasvulle määrittyy tien liikenteellisen merkityksen ja 

tien läheisyydessä sijaitsevan maankäytön sekä tien geometrian ja ominaisuuksien perusteella. Li-

säksi herkkyystasoon vaikuttavat nykyisen liikenteen määrä sekä raskaan liikenteen osuus liiken-

teen kokonaismäärästä ja liikenneonnettomuuksien määrä alueella. 

 

Kuljetukset hankealueelle tuodaan valtatien 16 kautta, jonka nykyinen liikennemäärä hankealueen 

kohdalla on valtatieksi melko pieni. Raskaan liikenteen osuus valtatiellä 16 on hankealueen kohdalla 

kohtalainen, noin 18 % liikenteen kokonaismäärästä. Tie ei hankealueen lähistöllä kulje merkittä-

vien asutuskeskusten tai muiden herkästi häiriintyvien kohteiden kautta. Valtatien 16 leveys on 

hankealueen kohdalla 7 metriä (ajorata 6,5 m + pientareet 0,5 m), mikä jää alle valtatien ohjele-

veyden (Tien poikkileikkauksen suunnittelu, Väyläviraston ohjeita 16/2021). Näistä syistä vaikutus-

alueen herkkyys liikenteen kannalta on arvioitu kohtalaiseksi. 

 

 
Taulukko 16-2. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit liikenteen kannalta. 

Vähäinen 

 

Nykyinen liikennemäärä suhteessa tien välityskykyyn on vähäinen.  
Raskaan liikenteen osuus liikenteen kokonaismäärästä vähäinen. 
Tie kulkee harvaan asutussa ympäristössä. 
Tien leveys on yli 8 metriä. 

       

Kohtalainen 

 

Nykyinen liikennemäärä suhteessa tien välityskykyyn on kohtalainen. 
Raskaan liikenteen osuus liikenteen kokonaismäärästä on kohtalainen. 
Tien varrella on asutuskeskuksia ja muuta maankäyttöä. 
Tien leveys on 6-8 metriä. 

       

Suuri 

 

Nykyinen liikennemäärä suhteessa tien välityskykyyn on suuri. 
Raskaan liikenteen osuus liikenteen kokonaismäärästä on suuri. 
Tie kulkee tiiviissä yhdyskuntarakenteessa. 
Tien leveys on alle 6 metriä. 

       

Erittäin suuri 

 

Nykyinen liikennemäärä suhteessa tien välityskykyyn on erittäin suuri. 
Raskaan liikenteen osuus liikenteen kokonaismäärästä on erittäin suuri. 
Tie kulkee tiiviissä yhdyskuntarakenteessa ja sen varrella on paljon herkkiä toimintoja. 
Tien leveys on reilusti alle 6 metriä. 

 

Liikennevaikutusten suuruutta liikenteen sujuvuuden näkökulmasta on arvioitu vertaamalla hank-

keen aiheuttamaa kokonaisliikennemäärää ja ennustettuja onnettomuusmäärien kasvua valtakun-

nalliseen keskiarvoon ja osin alueelliseen keskiarvoon. Raskaiden ajoneuvojen määrää on verrattu 

kokonaisliikennemäärään, koska raskaiden ajoneuvojen osuus vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen. Li-

säksi on arvioitu erikoiskuljetusten määrää, sillä niillä on vielä suurempi merkitys liikenteen suju-

vuuteen. 
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Taulukko 16-3. Muutoksen suuruuden kriteerit liikennevaikutusten osalta. 

Ei muutosta Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta liikenteeseen. 

Pieni         
- 

Kokonaisliikennemäärä jää alle alueellisen keskiarvon. 
Raskaan liikenteen määrä jää alle kansallisen keskiarvon. 
Raskaan liikenteen osuus liikenteen kokonaismäärästä jää alle 10 %. 
Liikennemäärien tai -olojen muutos on vähäistä ja vaikutuksen kesto lyhytaikainen. 

Keskisuuri 
- - 

Kokonaisliikennemäärä jää alle kansallisen keskiarvon. 
Raskaan liikenteen määrä jää alle kansallisen keskiarvon. 
Raskaan liikenteen osuus koko liikennemäärästä on 10–20 % välillä. 
Liikennemäärien tai -olojen muutos on kohtalaista ja vaikutus pitkäaikainen, mutta palau-

tuva. 

Suuri                  
- - - 

Kokonaisliikennemäärä ylittää kansallisen keskiarvon. 
Raskaan liikenteen määrä ylittää kansallisen keskiarvon. 
Raskaan liikenteen osuus koko liikenteen määrästä > 20 %. 
Liikennemäärien tai -olojen muutos on suurta, ja vaikutukset ovat pitkäkestoisia. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Kokonaisliikennemäärä ylittää kansallisen keskiarvon reilusti. 
Raskaan liikenteen määrä ylittää kansallisen keskiarvon reilusti. 
Raskaan liikenteen osuus koko liikenteen määrästä on > 30 %. 
Liikennemäärien tai -olojen muutos on hyvin suurta, ja vaikutukset ovat pysyviä. 

 

 

16.5 Liikennevaikutukset 

VE0 

Vaikutuksia liikenteeseen ei kohdistu, mikäli hanketta ei toteuteta. Liikenteen osalta ei aiheudu 

muutoksia nykytilaan nähden. 

VE1 ja VE2 

 

Hankkeen rakentamisvaihe kestää arviolta noin 1-2 vuotta ja tarvittavat kuljetukset jakautuvat 

melko tasaisesti koko rakentamisajalle. Kuljetusmäärät ovat todennäköisesti suurimmillaan silloin, 

kun alueen teitä ja asennuskenttiä rakennetaan ja perustuksia valetaan. Hankkeen liikennevaiku-

tukset on arvioitu sillä oletuksella, että kaikki rakennusmateriaalit tuodaan alueelle sen ulkopuo-

lelta. Rakentamisessa tarvittavat kiviainekset pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan saa-

maan hankealueen lähialueelta, jolloin niiden kuljetukset eivät merkittävästi lisää raskasta liiken-

nettä hankealueen ulkopuolella. Alueen tiestön parantamisella on myös myönteinen vaikutus teiden 

kuntoon ja liikennöitävyyteen tulevaisuudessa. Liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten laajuus riip-

puu siitä, minkä verran raskaan liikenteen määrä hankkeen myötä lisääntyy teiden nykyisiin liiken-

nemääriin verrattuna ja mikä kyseisten teiden välityskyky on. 

 

Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden kunnossapitoon että paikallisten 

maanomistajien tarpeisiin. Tiestön suunnittelussa pyritään hyödyntämään pitkälti alueen olemassa 

olevia teitä, joita suoristetaan ja vahvistetaan. Rakennettavat huoltotiet ovat sorapintaisia ja niiden 

leveys on keskimäärin noin kuusi metriä.  

 

Hankkeen toteuttamisessa pyritään maanrakennustöiden osalta massatasapainoon, jolloin alueelle 

ei tarvitse tuoda maa-aineksia, eikä ylimääräisille maa-aineksille tarvita erillistä sijoituspaikkaa 

hankealueen ulkopuolelta. Todennäköisesti suunnittelualueella on tarvetta tuoda maa-aineksia lä-

himmältä tarkoitukseen soveltuvalta maa-ainestenottoalueelta. Irrotettu maa-aines käytetään 

mahdollisuuksien mukaan rakentamiseen ja maisemointiin toisaalla tuulivoimapuiston alueella. 

 

Erikoiskuljetuksina alueelle tuotavat raskaimmat tuulivoimalan osat painavat noin 100 tonnia. Kul-

jetusreitillä olevien siltojen, rumpujen ja teiden kantavuudet sekä alikulkujen korkeudet tarkiste-

taan erikoiskuljetusten takia jatkosuunnittelun yhteydessä. Erikoiskuljetusten aiheuttama haitta 
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muulle liikenteelle riippuu merkittävästi kuljetusten reitistä ja ajankohdasta. Kauniskankaan tuuli-

voimaloiden osat saapuvat todennäköisesti alueelle Vaasan sataman kautta. Tällöin kuljetusmatka 

satamasta alueelle on noin 160 kilometriä. Erikoiskuljetusten käyttämä reitti varmistuu jatkosuun-

nittelussa, jolloin sitä voidaan arvioida tarkemmin.  

 

Hankevaihtoehdossa VE1 alueen kuljetusten määrä olisi aiemmin esitettyjen arvioiden perusteella 

noin kaksi vuotta kestävän rakennusvaiheen aikana enintään noin 8 400 kpl ja tyhjänä ajot huomi-

oiden vastaavasti noin 16 800 kpl. Tämä tarkoittaisi enintään noin 12 kuljetusta päivässä ja tyhjänä 

ajot huomioiden enintään noin 24 kuljetusta päivässä. 

 

Hankevaihtoehdossa VE2 alueen kuljetusten määrä olisi noin kaksi vuotta kestävän rakennusvai-

heen aikana enintään noin 7 200 kpl ja tyhjänä ajot huomioiden vastaavasti noin 14 400 kpl. Tämä 

tarkoittaisi enintään noin 10 kuljetusta päivässä ja tyhjänä ajot huomioiden noin 20 kuljetusta päi-

vässä. 

 

Arvio raskaan liikenteen määrän kasvusta hankkeen lähialueen teillä on esitetty seuraavassa tau-

lukossa (Taulukko 16-4). Suurin osa hankkeen aiheuttamasta liikennemäärän lisäyksestä kohdistuu 

todennäköisesti näille teille ja kauempana hankealueesta vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Arviot 

liikennemäärien lisäyksistä on tehty kappaleessa esitettyjen lähtöoletusten perusteella ja ne ovat 

suuntaa antavia. Käytännössä kaikki alueelle tuleva raskas liikenne kulkee joka tapauksessa valta-

tien 16 kautta, sillä hankealueen lähialueiden pienempiä yleisiä teitä ei tulla käyttämään kuljetuk-

sissa.   

 
Taulukko 16-4. Rakentamisvaiheen aikainen arvioitu liikennemäärän kasvu (raskas liikenne) valtatiellä 16 Kau-

niskankaan hankealueen kohdalla. Liikennemäärien lisäyksien laskemisessa ei ole huomioitu tyhjänä ajoa. 

Vt 16 hankealueen kohdalla Nykytilanne VE1 VE2 

KVL 1 430 – 1 448 1 442 – 1 460 1 440 – 1 458 

KVL, kasvu-%  0,8 % 0,7 % 

KVL, raskas liikenne 264 – 267 276 - 281 274 – 277 

KVL, raskas liikenne kasvu-%  4,5 % 3,8 % 

Raskaan liikenteen osuus, % 18,5 % 19,1 % 19,0 % 

 

Vaihtoehdossa VE1 raskaita kuljetuksia aiheutuisi noin 12 päivässä (tyhjänä ajo huomioiden 24 

kuljetusta), mikä lisäisi valtatien 16 raskaan liikenteen määrää noin 4,5 %:lla (tyhjänä ajo huomi-

oiden noin 9 %). Raskaan liikenteen osuus liikenteen kokonaismäärästä kasvaisi noin 0,6 prosent-

tiyksikköä 19,1 %:iin. Suhteessa liikenteen kokonaismäärään raskaan liikenteen määrä siis kasvaisi 

vain vähän. Jos rakentamiseen tarvittava murske otetaan hankealueelta tai sen läheisyydestä, on 

raskaan liikenteen määrän lisäys hankealueen ulkopuolella arvioitua pienempi. Edellä mainitut pe-

rustelut sekä vaikutusten suhteellisen lyhyt kesto huomioiden liikennevaikutusten suuruus hanke-

alueen lähialueella arvioidaan pieneksi. 

Lentoliikenne 

 

Fintraffic ANS:n paikkatietoaineiston (ANS Finland 26.4.2018) perusteella Kauniskankaan hanke-

alue ei sijoitu korkeusrajoitusalueelle. Ilmailulain (864/2014) mukaan alueesta riippuen kaikille yli 

30-60 metriä korkeille rakennelmille on haettava lentoestelupa. Kauniskankaan hankealue sijaitsee 

alueella, jolla lentoestelupaa on haettava yli 60 metriä korkeille rakennelmille. Lähin yksityinen 

lentopaikka sijaitsee noin 17 kilometrin etäisyydellä ja lähin yleinen lentopaikka noin 35 kilometrin 

etäisyydellä. Alueelle haetaan lentoesteluvat siinä vaiheessa, kun alueen kaavoitus on valmistunut 

ja voimaloiden määrä ja lopulliset paikat varmistuneet. Kauniskankaan tuulivoimapuistolla ei arvi-

oida olevan merkittävää vaikutusta lentoliikenteeseen. 
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16.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Liikennevaikutusten merkittävyyttä on arvioitu vertaamalla hankkeen aiheuttamaa kokonaisliiken-

nemäärän lisäystä nykyisiin liikennemääriin sekä raskaan liikenteen osuutta liikenteen kokonais-

määrästä ja sen muutosta. Vaikutuskohteen herkkyys määriteltiin kohtalaiseksi. Kokonaisuudes-

saan Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikutukset liikenteeseen ovat molemmissa 

hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 merkittävyydellään vähäisiä kielteisiä. Hankkeen toteuttamatta 

jättämisen vaikutukset vaihtoehdossa VE0 ovat merkityksettömät alueen nykytilanteeseen näh-

den. 

 
Taulukko 16-5. Liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys.  
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16.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

 

Rakentamisvaiheen aiheuttaman liikenteen vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla liikenne mah-

dollisuuksien mukaan sellaisiin aikoihin, jolloin siitä koituu vähiten haittaa. Asukkaita haittaava ras-

kas liikenne pyritään ajoittamaan klo 7-21 välille, ja muuta liikennettä häiritsevät erikoiskuljetukset 

pyritään hoitamaan öisin ja muina aikoina, jolloin muuta liikennettä on mahdollisimman vähän. 

Erityisen tärkeää on välttää erikoiskuljetusten ajamista taajamien sisääntuloväylillä ruuhka-aikaan. 

Hankkeen kielteiset liikennevaikutukset päättyvät rakentamisvaiheen valmistuttua, minkä jälkeen 

nykyisen hankealueelle johtavan tiestön parantamistoimet hyödyttävät tienkäyttäjiä myös tulevai-

suudessa.  

16.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Arvioinnissa käytetyt liikennemäärät perustuvat arvioihin hankkeen tuulivoimaloiden määrästä, nii-

den perustuksiin tarvittavista materiaaleista sekä perustuksien, nostoalustojen ja alueen parannet-

tavan tiestön sekä alueelle rakennettavan uuden tiestön pituudesta. Rakentamisen aikaiset todelli-

set liikennemäärät saattavat vaihdella ja poiketa arvioidusta, koska ne ovat riippuvaisia myös mui-

den osapuolien, kuten kuljetusyrittäjien ja urakoitsijoiden aikatauluista ja kalustosta. Tästä syystä 

vaikutukset liikenteeseen voivat olla arvioitua pienempiä tai suurempia. Arviointi on tehty oletuk-

sella, että kaikki kuljetukset tulevat hankealueelle alueen ulkopuolelta. Todennäköistä kuitenkin on, 

että todellisuudessa esimerkiksi suurin osa rakentamisvaiheen kaivuumassoista hyödynnetään alu-

een sisällä maanrakennustöissä ja maisemoinneissa, mikä vähentää raskaan liikenteen määrää alu-

een ulkopuolella.   
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17. ELINKEINOELÄMÄ JA PALVELUT 

17.1 Vaikutuksen muodostuminen 

 

Elinkeinovaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä riippuen siitä, tarkoitetaanko niillä hank-

keen eri vaiheiden aiheuttamia työllisyysvaikutuksia vai hankkeen aiheuttamia rajoituksia tai hait-

toja nykyiselle elinkeinotoiminnalle. Hankealueella tai sen läheisyydessä harjoitettuja elinkeinoja 

ovat muun muassa maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto. 

 

Tuulivoiman työllisyysvaikutukset Suomessa muodostuvat tuulivoimahankkeiden suunnittelusta, 

rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta, sekä tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien ja 

materiaalien teollisesta valmistamisesta. Paikallisella tasolla hanke työllistää erityisesti rakentamis-

vaiheessa maanrakennus- ja betoniyrityksiä. Lisänä tulevat epäsuorat työpaikat, jotka syntyvät 

hankepaikkakunnille etenkin vilkkaan rakennusvaiheen aikana, mikä näkyy mm. alueen majoitus-

liikkeissä. Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) arvion mukaan voimaloiden käytön aikana kym-

menen voimalan puisto vaatii kaksi huoltajaa työssäkäyntialueelle. Tuulipuisto vaatii muutakin kun-

nossapitoa kuin tuulivoimaloiden huollon, kuten teiden ja sähköverkon ylläpito- ja kunnostustöitä, 

joihin käytetään usein paikallisia toimijoita (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022a). 

 

Kunta saa tuulivoimasta kiinteistöverotuloa. Tuulivoimalasta kiinteistöverotettavaa rakennelmaa 

ovat perustukset, torni sekä konehuoneen runko. Nyrkkisäännön mukaan maatuulivoimalan inves-

tointikustannuksista noin 30 % kuuluu kiinteistöveron piiriin. STY on arvioinut, että tuulipuistossa 

sijaitsevasta maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana kiinteistöveroa yli 400 000 euroa / 

voimala, mikäli kunta on ottanut käyttöön korkeimman mahdollisen voimalaitoksen kiinteistövero-

prosentin. Suurin osa Suomen tuulivoimaloista sijaitsee tuulipuistoissa ja niitä verotetaan voimalai-

toksen kiinteistöveroprosentin mukaan (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022b). 

 

Myös aurinkoenergialla on taloudellisia vaikutuksia kunnan verotuloihin ja työllisyyteen. Aurinko-

voimalat hyödyttävät kuntaa kiinteistöveron sekä mahdollisen työllisyyden ja taloudellisen toimin-

nan lisääntymisen myötä. Kuten tuulivoimaloiden kohdalla, myös aurinkovoiman kohdalla työlli-

syysvaikutukset muodostuvat aurinkovoimaloissa käytettävien komponenttien ja materiaalien teol-

lisesta valmistamisesta sekä hankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapi-

dosta. Aurinkovoimalan kiinteistövero maksetaan sijaintikunnan määräämän kiinteistöveroprosen-

tin mukaisesti (Uudenmaan liitto 2017). 

17.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 

Vaikutukset elinkeinoelämään on arvioitu asiantuntija-arviona muun muassa hankesuunnitelmien, 

muista vastaavista hankkeista saadun tiedon ja yleisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Elinkei-

noelämään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on huomioitu mm. suorien ja välillisten työpaik-

kojen määrä, Kyyjärven kunnan työttömyysaste, työpaikat ja elinkeinojakauma. Myös mahdolliset 

kielteiset vaikutukset hankkeen lähialueen elinkeinoihin on otettu arvioinnissa huomioon. 

17.3 Alueen nykytila ja kehitys 

 

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

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

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

vuonna 2020 14,8 %. Kyyjärven työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2019 yli 100, mikä tarkoittaa, 
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että alueen työpaikkojen lukumäärä on suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman luku-

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

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

 

Hankealueella harjoitetaan nykyisin lähinnä metsätaloutta ja osa alueesta on entistä turvetuotan-

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

Voimalat sijoittuvat yksityisten maanomistajien omistamille metsäalueille, jotka tullaan vuokraa-

maan. Vaikutuksia maankäyttöön sekä maa- ja metsätalouteen on käsitelty tarkemmin luvussa 

(5.6.3). 

 

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

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

eelle tällä hetkellä suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden toivotaan tuovan huomattavia kiin-

teistöverotuottoja kunnalle ja piristystä kuntatalouteen. 

17.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hankealueen ja sen lähiympäristön herkkyyden määrittämiseen 

käytetyt arviointikriteerit.  

 
Taulukko 17-1. Vaikutuskohteen herkkyyskriteerit elinkeinoelämän ja palveluiden osalta. 

Vähäinen 

 

Alueella on vähäisesti elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hankealueen elinkeinot 
ja toimijat eivät ole riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista maa-alueista. 
Alueen elinkeinot eivät ole herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, välke, tärinä, liikenne). 

       

Kohtalainen 

 

Alueella on jonkin verran elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hankealueen elinkei-
not ja toimijat ovat jonkin verran riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista 
maa-alueista. Alueen elinkeinot ovat jossain määrin herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, 
välke, tärinä, liikenne). 

       

Suuri 

 

Alueella on paljon elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hankealueen elinkeinot ja 
toimijat ovat riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista maa-alueista. 
Alueen elinkeinot ovat herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, välke, tärinä, liikenne). 

       

Erittäin suuri 

 

Alueella on ainutkertaisia elinkeinoelämälle välttämättömiä ominaisuuksia. Hankealueen 
elinkeinot ja toimijat ovat erittäin riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista 
maa-alueista. Alueen elinkeinot ovat erittäin herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, välke, tä-
rinä, liikenne). 

 
Vaikutusalueen herkkyys elinkeinoelämän ja palveluiden kannalta on arvioitu vähäiseksi. 

 

Vähäinen 

 

Alueella on vähäisesti elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia.  Hankealueella ei ole eri-
tyisiä elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hankealueen elinkeinot perustuvat pää-
asiassa maa- ja metsätalouteen sekä turvetuotantoon, jotka eivät ole erityisen herkkiä 
ympäristöhäiriöille (melu, välke, tärinä, liikenne), mutta toisaalta ovat hankealueeseen 
sidottuja. Laajemmalla tasolla ja yleisesti elinvoimaisuuden kannalta tarkasteltuna Kyy-
järvi on pieni kunta, jonka työpaikkaomavaraisuusaste on yli 100, mutta toisaalta kunta 
lukeutunut jo pitemmän aikaa kriisikuntiin. 

 
Muutoksen suuruuden arvioinnissa on huomioitu nykyisten yritysten toimintaedellytyksien mahdol-
liset muutokset sekä laajemmalla tasolla muutokset alueen elinvoimaisuudessa. Muutokset voivat 
olla joko myönteisiä tai kielteisiä. 
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Taulukko 17-2. Elinkeinoelämään ja palveluihin kohdistuvien muutosten suuruus. 
 

Erittäin suuri  

+ + + + 

Muutokset ovat erittäin laaja-alaisia tai erittäin pitkäaikaisia tai pysyviä, palautumattomia. 
Hanke tuo alueelle kokonaan uusia toimintoja, edistää huomattavasti yritysten nykyistä 

toimintaa tai poistaa huomattavia esteitä. Muutokset vastaavat erittäin hyvin elinkeinoelä-
män esiin tuomiin tarpeisiin. 

Suuri                
+ + + 

Hanke tuo alueelle paljon uutta toimintaa, edistää jonkin verran yritysten nykyistä toimin-
taa tai poistaa jonkin verran esteitä. Muutokset ovat laaja-alaisia tai pitkäaikaisia tai pysy-
viä, hitaasti palautuvia, säännöllisiä tai jatkuvia. Muutokset vastaavat hyvin tarpeisiin elin-
keinoelämän esiin tuomiin tarpeisiin. 

Keskisuuri 
+ + 

Hanke tuo alueelle uutta toimintaa, edistää vähän yritysten nykyistä toimintaa tai poistaa 
vähän esteitä. Muutokset ovat kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pidempikestoi-
siakin muutoksia. Vaikutus on osin palautuva tai ajoittainen. Muutokset vastaavat jossain 
määrin elinkeinoelämän esille tuomiin tarpeisiin. 

Pieni         
+ 

Hanke tukee alueen nykyistä toimintaa. Muutokset ovat suppealla alueella tai lyhytaikaisia. 
Muutokset vastaavat vähäisesti elinkeinoelämän esiin tuomiin tarpeisiin. 

Ei muutosta Yritysten toimintaedellytykset pysyvät ennallaan. 

Pieni         
- 

Muutokset nykyiseen toimintaan ovat vähäisiä, suppealla alueella tai lyhytaikaisia. Muutok-
set herättävät elinkeinoelämässä vähäisesti ristiriitoja tai huolia. 

Keskisuuri 

- - 

Hanke voi muuttaa nykyistä toimintaa, mutta ei estä sitä. Muutokset ovat kohtalaisella 
alueella tai melko pitkäkestoisia. Muutokset aiheuttavat elinkeinoelämässä jonkin verran 
ristiriitoja tai huolia. 

Suuri                  
- - - 

Hanke haittaa nykyistä toimintaa tai aiheuttaa sille esteitä. Muutokset ovat laaja-alaisia tai 
pitkäaikaisia tai pysyviä, hitaasti palautuvia. Muutokset aiheuttavat elinkeinoelämässä pal-
jon ristiriitoja tai huolia 

Erittäin suuri 
- - - -  

Hanke haittaa huomattavasti nykyistä toimintaa tai estää sen. Muutokset ovat erittäin 
laaja-alaisia tai pysyviä, palautumattomia. Muutokset aiheuttavat elinkeinoelämässä erit-
täin paljon ristiriitoja tai huolia. 

 

17.5 Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin 

VE0 

Mikäli hanketta ei toteuteta, jäävät sekä kielteiset että myönteiset vaikutukset elinkeinoelämään ja 

palveluihin toteutumatta. Jos oletuksena on, että vastaava energiamäärä tuotetaan toisaalla, työl-

listävä vaikutus syntyy, mutta kohdentuu toisaalle. Myös hankkeesta kunnalle koituvat tulot, eri-

tyisesti kiinteistöverot, eivät toteutuisi tai kohdentuisivat vaihtoehtoisesti toisaalle. 

VE1 

 

Vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilanteessa Kauniskankaan alueelle toteutetaan 15 tuulivoimalan ja 

noin 230 hehtaarin aurinkovoima-alue. Hankkeen toteuttaminen tuo alueelle uutta elinkeinotoimin-

taa tuuli- ja aurinkovoimatuotannon muodossa koko hankkeen elinkaaren ajalle, eli noin 25-30 

vuodeksi. Hankkeen toteuttaminen ei heikennä alueen muiden yritysten toimintaedellytyksiä, vaan 

ne pysyvät samanlaisina, tai hanke jopa edistävää paikallisten yritysten toimintaa. Hankkeen työl-

listävä vaikutus näkyy erityisesti rakentamisen aikana, mm. maanrakennusyrityksissä, sekä välilli-

sesti majoitus- ja ravitsemusliikkeissä. Myös toiminnan aikana esimerkiksi voimaloiden huolto tai 

alueen teiden kunnossapito voi työllistää paikallisia. Toiminnan päätyttyä myös purkamisvaihe voi 

työllistää urakoitsijoita ja kierrätykseen erikoistuneita yrityksiä. 

 

Vaikutuksia kunnan elinkeinoelämän ja palveluihin muodostuu erityisesti hankkeen kiinteistövero-

tuottojen kautta. Sekä tuuli- että aurinkovoimaloita saatavat kiinteistöverotuotot lisäävät kunnan 

elinvoimaisuutta. Vaikutuksia kuntatalouteen muodostuu myös yhteisöverojen kasvuna. Myönteisiä 
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taloudellisia vaikutuksia muodostuu myös alueen maanomistajille, jotka saavat lisätuloa maankäyt-

tökorvauksista. Maanvuokratulot tuovat merkittävän lisän metsäkiinteistöjen omistajille nykyisen 

metsätulojen lisäksi. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimapuisto vähentää maa-alaa metsätalouden käytöstä, mutta rakennettavat 

huoltotiet helpottavat alueella kulkemista ja täten myös metsätaloustoimien toteuttamista sekä 

puukuljetuksia alueella. Rakentaminen ja siihen liittyvät kuljetukset voivat rajoittaa metsänhoidol-

lisia toimenpiteitä, mutta toimintavaiheessa ei rajoituksia muodostu. Tuuli- ja aurinkovoimalat si-

joittuvat riittävän kauas olemassa olevista turvetuotantoalueista, eikä niillä ole vaikutusta turve-

tuotannon edellytyksiin alueella. 

 

Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin arvioidaan keskisuuriksi myönteisiksi. 

VE2 

Vaihtoehdon VE2 mukaisessa tilanteessa Kauniskankaan alueelle toteutetaan 13 tuulivoimalan 

puisto sekä noin 230 hehtaarin aurinkovoima-alueita. Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin 

ovat vastaavanlaiset, kuin vaihtoehdossa VE1 esitetyn 15 tuulivoimalan ja aurinkovoima-alueen 

hankekokonaisuuden. 

17.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Vaikutuskohteen herkkyys nykytilassa arvioitiin vähäiseksi ja muutoksen suuruus keskisuureksi 

myönteiseksi, jolloin vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin arvioidaan kokonaisuudessaan 

vähäisiksi myönteisiksi sekä vaihtoehdon VE1 ja vaihtoehdon VE2 mukaisessa tilanteessa. Mikäli 

hanketta ei toteuteta (VE0), vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin ovat merkityksettömiä ei-

vätkä aiheuta muutosta nykytilaan. 

 
Taulukko 17-3. Elinkeinoelämään ja palveluihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys.  
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17.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

 

Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin on kokonaisuudessaan arvioitu myönteisiksi, joten hai-

tallisten vaikutusten lieventämiselle ei ole tarvetta. Maa- ja metsätalouteen rakentamisen aikana 

kohdistuvia rajoitteita voidaan pyrkiä vähentämään mahdollisimman sujuvalla toimintojen yhteen-

sovittamiselle esimerkiksi tiedottamisen kautta. 
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17.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on kohtalaisen yleispiirteinen, joten epävarmuuste-

kijöillä ei ole merkittävää vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

 

18. VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN 

18.1 Vaikutuksen muodostuminen 

 

Tuuli- ja aurinkovoimalla tapahtuva sähköntuotanto tai voimaloiden rakentaminen eivät aiheuta 

ihmisten terveydelle haitallisia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään. Sen sijaan tuulivoima-

loista voi aiheutua melu- ja välkevaikutusta, joiden suuruutta mitataan erilaisilla ohjearvoilla ja 

suosituksilla. Lisäksi hankkeesta voi koitua erilaisia riskejä ja häiriötilanteita, joista voi koitua ter-

veydelle haittaa, mikä on kuitenkin äärimmäisen harvinaista. Meluvaikutuksia tarkastellaan tarkem-

min kappaleessa 14.5 ja välkevaikutuksia kappaleessa 15.5.  

18.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 

Terveysvaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ja välke sekä voi-

majohdon sähkö- ja magneettikentät. Tuloksia verrataan viranomaisten asettamiin ohje- ja raja-

arvoihin, joiden ylittäminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Tarkastelussa huomioidaan myös tuuli-

voimalan tuottaman infraäänen vaikutus ihmisten terveyteen.  

 

Lähtöaineistona ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetään laadittuja sel-

vityksiä, tieteellisiä tutkimuksia sekä muita vaikutusarviointeja. Terveysvaikutusten arvioinnissa on 

käytetty tehtyjä melu- ja välkemallinnuksia sekä niistä laadittuja vaikutusten arviointeja. Mallin-

nusten tuloksia on verrattu ohjearvoihin ja suosituksiin. 

18.3 Alueen nykytila ja kehitys 

 

Kauniskankaan hankealue sijaitsee Kyyjärven kunnassa, Keski-Suomen maakunnassa. Kyyjärven 

kunnan asukasluku oli 1232 vuonna 2021. Väestöstä 17,5 % on 0–17-vuotiaita, 45,4 % 18–64-

vuotiaita, ja 37,1 % 65 vuotta täyttäneitä. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi on Kyyjärvellä 

ollut 123,7 (2017), 130,3 (2018) ja 130,6 (2019) (Sotkanet.fi). Sairastavuusindeksi kuvaa suoma-

laisten kuntien väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Koko maan indeksin arvo on 

100 uusimpana tilastovuonna, alueellinen indeksi on pienempi tai suurempi kuin 100, mikä kertoo 

sairausryhmien yleisyydestä suhteessa koko maan samanikäisen väestön sairastavuuteen. Kyyjär-

ven suhteessa korkeampi indeksi selittyy suuremmalla alueellisella trendillä; perinteisesti Pohjois-

Pohjanmaa ja Itä-Suomi on ollut tilastollisesti korkeamman sairastavuusindeksin aluetta.  

 

Kahden kilometrin etäisyydellä lähimmästä Kauniskankaan suunnitelluista tuulivoimalapaikoista si-

jaitsee 56 asuinrakennusta ja 8 lomarakennusta, joiden asukkaat ovat hankkeen lähivaikutusalu-

eella. 

18.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruuden määrittäminen 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hankealueen ja sen lähiympäristön herkkyyden määrittämiseen 

käytetyt arviointikriteerit terveydellisestä näkökulmasta. 
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Taulukko 18-1. Ihmisten terveydellinen herkkyys vaikutuskohdealueella. 
 

Vähäinen 

 

Vähän potentiaalisia haitankärsijöitä. 
Lähellä ei ole herkästi oirehtivia (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). 
Alueella paljon ympäristöriskejä (päästö-, melu-, pöly-, hajulähteitä).  
Ympäristön muutostila on jatkuva. Alueen sopeutumiskyky on suuri.        

Kohtalainen 

 

Potentiaalisia haitankärsijöitä jonkin verran. 
Jonkin verran herkästi oirehtivia (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). 
Alueella jonkin verran ympäristöriskejä (päästö-, melu-, pöly-, hajulähteitä). 
Muutoksia ympäristössä ajoittain, alueen sopeutumiskyky on melko suuri        

Suuri 

 

Melko runsaasti potentiaalisia haitankärsijöitä. 
Melko runsaasti herkästi oirehtivia (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). 

Alueella vähän ympäristöriskejä (päästö-, melu-, pöly-, hajulähteitä). 
Melko rauhallinen, jonkin aikaa muuttumattomana säilynyt ympäristö. Alueen sopeutumis-
kyky on kohtalainen.        

Erittäin suuri 

 

Runsaasti potentiaalisia haitankärsijöitä. 
Runsaasti herkästi oirehtivia (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). 
Alueella ei ole ympäristöriskejä (päästö-, melu-, pöly-, hajulähteitä) tai riskejä on jo ny-
kyisin niin runsaasti, ettei väestö kestä enää lisärasitusta. 
Merkittävä harrastus- tai virkistyskäyttöarvo, olennainen merkitys osana viherverkkoa tai 
arvokkaita luontoalueita, korvaavia alueita ei ole. 
Rauhallinen, pitkään muuttumattomana säilynyt ympäristö. Alueen sopeutumiskyky on vä-
häinen. 

 

Vaikutuskohteen herkkyys terveyden näkökulmasta on arvioitu vähäiseksi.  

 

Vähäinen 

 

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole erityisen herkkiä kohteita (mm. kouluja, päivä-
koteja). Potentiaalisia haitankärsijöitä on alueella jonkin verran. Alueella ei ole muuta sel-
laista terveysvaikutuksia aiheuttavaa toimintaa, joka voisi johtaa raja-arvojen (melu, 
välke, ilmansaaste, vesistöpäästöt) ylittymiseen hankkeen toteutuessa. 

 

 
Hankevaihtojen aiheuttaman muutoksen suuruutta terveysvaikutusten näkökulmasta on arvioitu 
seuraavassa taulukossa esitettyjen kriteerien perusteella. 
 
Taulukko 18-2. Ihmisten terveyteen kohdistuvien muutosten suuruus. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Altistuminen haitoille vähenee erittäin paljon tai alittaa hankkeen ansiosta pysyvästi hai-
tattomaksi arvioidun tason ja elinympäristön terveellisyys paranee huomattavasti. 
Vaikutusalueella esiintyneet oireet poistuvat täysin. 

Suuri                
+ + + 

Altistuminen haitoille vähenee paljon tai alittaa hankkeen ansiosta pääosin haitattomaksi 
arvioidun tason ja elinympäristön terveellisyys paranee. 
Vaikutusalueella esiintyneet lievenevät tai poistuvat suurelta osin. 

Keskisuuri   
+ + 

Altistuminen haitoille vähenee jonkin verran tai alittaa hankkeen ansiosta säännöllisesti 
haitattomaksi arvioidun tason. 
Vaikutusalueella esiintyneet oireet lievenevät tai niiden esiintyminen vähenee jonkin ver-
ran. 

Pieni       
+ 

Altistuminen haitoille vähenee vähän tai alittaa hankkeen ansiosta välillä tai lyhytaikaisesti 
haitattomaksi arvioidun tason, muttei suoranaisesti paranna elinympäristön terveelli-
syyttä. 
Vaikutusalueella esiintyneet oireet lievenevät tai niiden esiintyminen vähenee vähän. 

Ei muutosta Elinympäristön terveellisyys ja oireiden esiintyminen pysyvät ennallaan. 

Pieni         
- 

Altistuminen haitoille ei ylitä lyhytaikaisestikaan haitattomaksi arvioitua tasoa (ohjearvot 
ja suositukset). 
Vaikutusalueen ihmisten oireet pahenevat tai niiden esiintyminen lisääntyy vähäisesti. 

Keskisuuri      
- - 

Altistuminen haitoille voi ylittää välillä ja lyhytaikaisesti haitattomaksi arvioidun tason, 
muttei suoranaisesti heikennä elinympäristön terveellisyyttä. 
Vaikutusalueen ihmisten oireet pahenevat tai niiden esiintyminen lisääntyy jonkin verran. 

Suuri                  
- - - 

Altistuminen haitoille ylittää haitattomaksi arvioidun tason ja elinympäristön terveellisyys 
heikkenee. 
Vaikutusalueen ihmisten oireet pahenevat tai niiden esiintyminen lisääntyy suuresti. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Altistuminen haitoille ylittää selvästi haitattomaksi arvioidun tason ja elinympäristön ter-
veellisyys heikkenee huomattavasti. 
Vaikutusalueella esiintyneet oireet pahenevat hälyttävästi ja niitä esiintyy lähes kaikilla. 
Alueella ei ole terveellistä asua.  
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18.5 Vaikutukset terveyteen 

 

Aurinkovoimaloista ei aiheudu rakennus-, toiminta- tai purkuvaiheessa vaikutuksia terveyteen. Sen 

sijaan tuulivoimaloiden läheisyydessä koetut terveysvaikutukset liittyvät tuulivoimaloiden toimin-

nanaikaisiin melu- ja välkevaikutuksiin. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen (Lanki et al. 2017) mukaan kuultavan melun 

yleisin vaikutus on sen häiritsevyys ja unen häiriintyminen. Myös tuulivoimaloiden kuultava ääni on 

yhteydessä häiritsevyyden kokemiseen, mutta näyttöä yhteydestä unihäiriöihin on vähemmän. 

Tuulivoima-alueiden välillä vaikuttaa olevan eroa häiritsevyyden yleisyydessä. Häiritsevyyteen vai-

kuttavat äänenpainetason lisäksi myös monet muut tekijät. Tieteellistä näyttöä tuulivoimaloiden 

kuultavan äänen vaikutuksista sairauksien esiintymiseen ei ole.  

 

Kuultavan melun lisäksi tuulivoimat tuottavat myös alle 20 Hz:n infraääntä, joka on ihmisen kuu-

lokynnyksen alapuolella. Selvityksen mukaan osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista saa oireita, jotka 

osa yhdistää tuulivoimaloiden infraääneen. Tuulivoimaloiden infraäänien mahdollisia terveysvaiku-

tuksia on tutkittu viime vuosina laajasti, mutta tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä tuulivoimaloiden 

infraäänen terveysvaikutuksista. Infraäänitasot tuulivoimaloiden läheisyydessä ovat samaa tasoa 

tai pienempiä kuin kaupunkikeskustoissa. Selvityksen mukaan ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että 

tällaisissa ympäristöissä esiintyvät infraäänitasot aiheuttaisivat terveyshaittaa, eikä esimerkiksi 

toistaiseksi tehdyissä väestötutkimuksissa oireilun ole havaittu olevan yleisempää lähellä tuulivoi-

maloita, eikä mittausten mukaan tuulivoimalan infraäänet eroa muista meitä ympäröivistä infraää-

nistä. Samaa tulosta vahvistaa tuore tutkimus (Hongisto et al. 2022), jonka mukaan tuulivoimaloi-

den äänitasot asukkaiden pihamaalla eivät olleet liitettävissä oireisiin tai sairauksiin, mutta korkean 

tieliikenteen äänitason yhteydessä havaittiin selvästi enemmän oireita ja sydänsairauksia. 

 

Tuulivoiman infraäänen terveysvaikutuksia selvitti myös valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tut-

kimustoiminnan rahoittama ja VTT:n, THL:n, TTL:n ja Helsingin yliopiston toteuttama kaksivuotinen 

tutkimus (Maijala et al. 2020), joka hyödynsi pitkäaikaismittauksia, kyselytutkimuksia ja kuuntelu-

kokeita. Hankkeessa ei saatu näyttöä tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksista. Mittausten 

mukaan noin 1,5 km:n etäisyydellä sijaitsevien asuntojen äänenpainetasojen ääniympäristö muut-

tui kaupunkimaiseen suuntaan, mutta kuuntelukokeissa infraäänen esiintymistä ei kyetty havaitse-

maan, eikä se vaikuttanut äänen häiritsevyyteen, eikä tahdosta riippumattoman hermoston stressiä 

ilmentäviin vasteisiin. Muutkin kansalliset (esim. Hongisto & Oliva 2017; Turunen ja Lanki 2015) ja 

kansainväliset tieteelliset katsausartikkelit sekä vertaisarvioidut tutkimusartikkelit (esim. van Kamp 

& van den Berg 2021, Bolin et al. 2011) osoittavat selkeästi, ettei tuulivoimaloiden tuottaman inf-

raäänen haitallisista vaikutuksista terveyteen ole olemassa tieteellisesti pätevästi todistettua näyt-

töä.  

 

Terveysvaikutuksia voidaan arvioida myös tutkimalla reseptilääkkeiden käyttöä ja niiden ajallisia ja 

alueellisia muutoksia. THL:n, Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston tekemässä tutkimuksessa 

(Turunen et al. 2022) ei havaittu tuulivoimaloiden lähellä asumiseen liittyvää terveyshaittaa, joka 

näkyisi lääkehoitoa (mm. sydän- ja verisuonitauti-, rytmihäiriö-, huimaus-, kipu-, masennus-, uni- 

ja rauhoittavat lääkkeet) vaativina oireina tai sairauksina. 

 

On myös huomion arvoista, että tutkimuksissa tuodaan esille myös kuinka erilaisissa raporteissa ja 

selostuksissa esitellään kuvauksia tuulivoimaloiden lähialueiden asukkaiden subjektiivisista koke-

mista terveysongelmista ja -haitoista, vaikka niille ei löytyisi selvää tieteellistä selitystä. Tuulivoi-

maloilla saattaa siis olla vaikutuksia koetun terveyden alueella. 
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Välkevaikutuksella ei ole tunnettuja terveyshaittoja, mutta välkkeen vaikutusalueella asuvat voivat 

kokea sen häiritseväksi, aiheuttaen mielipahaa. Välkkeen ei pitäisi aiheuttaa fotosensitiivistä (valo-

herkkää) epilepsiaa sairastaville epilepsiakohtausta. Valon välkkymisen taajuus, joka yleisimmin 

aiheuttaa kohtauksia on 3–30 Hz välillä (Yuan et al 2017), kun tuulivoimaloiden siipien pyörimisno-

peus on tätä hitaampi (Priestley 2011). 

 

Pintaveden kautta muodostuvia terveydellisiä vaikutuksia ei arvioida syntyvän, koska vaikutukset 

pintavesiin arvioitiin vähäisiksi. Myöskään pohjaveden kautta terveydellisiä vaikutuksia ei muo-

dostu, koska normaalitoiminnassa päästöjä ei aiheudu. 

VE0 

 

VE0 vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, jolloin alueen nykytila pysyy ennallaan eikä ihmisiin koh-

distuvia terveysvaikutuksia muodostu. 

VE1 

 

Hankevaihtoehdossa VE1 Kauniskankaan alueelle rakennetaan 15 tuulivoimalaa sekä 150 MW:n 

aurinkopuisto. 

 

Vaihtoehdossa VE1 melumallinnuksen perusteella melutasot jäävät kaikkien lähialueen asuin- ja 

lomarakennusten kohdalla alle tuulivoimaloiden ulkomelutasolle annettujen ohjearvojen, ovat me-

lutasot kuitenkin hyvin lähellä ohjearvoja. Suurin melutaso LAeq 39,8 dB on mallinnuksen mukaan 

reseptoripisteen K4 kohdalla. Kyseisen reseptorin kohdalle on laskettu myös pienitaajuiset sisäme-

lutasot, jotka osoittavat, että sisämelu jää asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen alapuolelle.  

 

Hankevaihtoehdon VE1 vaikutukset ihmisten terveyteen arvioidaan pieniksi kielteisiksi. 

VE2 

 

Hankevaihtoehdossa VE2 vaikutukset ihmisten terveyteen ovat vastaavia kuin vaihtoehdossa VE1. 

Tuulivoimaloiden määrä pienenee 13 voimalaan aurinkopuiston pysyessä 150 MW:n kokoisena. 

 

Vaihtoehdossa VE2 melumallinnuksen perusteella melutasot jäävät kaikkien lähialueen asuin- ja 

lomarakennusten kohdalla alle tuulivoimaloiden ulkomelutasolle annettujen ohjearvojen, ovat me-

lutasot kuitenkin hyvin lähellä ohjearvoja. Suurin melutaso LAeq 39,8 dB on mallinnuksen mukaan 

reseptoripisteen K4 kohdalla. Kyseisen reseptorin kohdalle on laskettu myös pienitaajuiset sisäme-

lutasot, jotka osoittavat, että sisämelu jää asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen alapuolelle.  

 

Edellä esitetyn perusteella vaikutukset ihmisten terveyteen hankevaihtoehdossa VE2 arvioidaan 

pieniksi kielteisiksi. 

18.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Terveysvaikutukset on arvioitu molemmissa hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 pieniksi kielteisiksi, 

sillä tuulivoimahankkeen ei mallinnusten perusteella arvioida ylittävän melulle annettuja ohjearvoja 

ja myös hankkeesta aiheutuvat riskit jäävät vähäisiksi. Myöskään tutkimustulokset eivät osoita tuu-

lipuistojen toiminnasta aiheutuvan todellista, tutkimustietoon perustuvaa terveyshaittaa. Vaikutus-

kohteen herkkyys määriteltiin vähäiseksi, joten vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä kiel-

teisiä. 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

241/272 

 
Taulukko 18-3. Elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys.  
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18.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

  

Tuulivoiman terveysvaikutukset muodostuvat lähinnä meluvaikutusten kautta ja niiden lieventä-

miskeinoja on esitetty meluvaikutusten arvioinnin yhteydessä. Avoin tiedottaminen ja tiedon lisää-

minen tuulivoiman terveysvaikutuksista voi hälventää myös terveysvaikutuksiin liittyviä huolia, ku-

ten myös vaikutusalueen asukkaiden osallistaminen hankkeen suunnitteluun. 

18.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Terveysvaikutusten arviointi perustuu tämän YVA-selostuksen eri osioissa kuvattuihin melun ja 

välkkeen leviämismallinnuksiin ja niiden tulkintaan nykyiseen lainsäädäntöön sekä siellä määritet-

tyihin raja- ja ohjearvoihin perustuen. Terveysvaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät 

näin pääosin mallinnuksissa kuvattuihin epävarmuustekijöihin sekä yksilöiden välisiin kokemuseroi-

hin. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat moniulotteisia ja vaikutusten kokeminen on subjektii-

vista. Suunnitteluvaiheessa tuulipuiston synnyttämät muutokset elinympäristössä ovat vielä epä-

selviä, eikä tuulivoimaloista ole välttämättä aikaisempaa kokemusta. Esimerkiksi tuulivoimaloista 

aiheutuva ääni voi monille asukkaille vieras. 

 

19. VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA 

VIIHTYVYYTEEN 

19.1 Vaikutuksen muodostuminen 

 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista käytetään termiä sosiaaliset vai-

kutukset. Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan ihmiseen, yhteisöön tai 

yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvin-

voinnin jakautumisessa. Sosiaalisia vaikutuksia voi aiheutua suoraan tai epäsuorasti ja ne kohdis-

tuvat erilaisina eri ihmisiin, toimijoihin tai alueisiin. Suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi melu-, 

välke- tai maisemavaikutukset ja epäsuoria esimerkiksi muutokset pintaveden laadussa. Sosiaaliset 

vaikutukset liittyvät läheisesti muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin. 
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Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen rakentamisvaiheen aikana hankealueella rakennetaan voimaloi-

den perustuksia, huoltoteitä, sähkönsiirtoyhteyksiä sekä kuljetetaan alueelle rakennusmateriaaleja 

ja voimaloiden osia. Ihmiset voivat kokea rakentamisen aikana meluvaikutuksia sekä lisääntyneen 

liikenteen aiheuttamia vaikutuksia. Rakentamisen aikana liikkumista hankealueella rajoitetaan tur-

vallisuussyistä ja tästä voi koitua haittaa esimerkiksi alueen virkistyskäytölle tai metsästykselle. 

Toisaalta rakentamisella on työllistäviä vaikutuksia, mitä voidaan puolestaan pitää myönteisenä 

vaikutuksena. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen toimintavaiheessa ihmisiin voi kohdistua maisema-, melu- ja 

välkevaikutuksia, joilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. 

Myönteisiä taloudellisia vaikutuksia kunnalle syntyy vastaavasti kiinteistöverojen muodossa. 

 

Toiminnan päättymisvaiheessa vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuk-

siin, kun voimalat ja muu infrastruktuuri puretaan ja kuljetetaan alueelta pois. Rakentamisvaiheesta 

poiketen sulkemisvaiheessa suunnittelualue maisemoidaan, millä voi olla merkittävä myönteinen 

vaikutus esimerkiksi asumisviihtyvyydelle ja virkistyskäytölle. 

 

Vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa on selvitetty ne väestöryhmät ja alueet, joihin vaiku-

tukset erityisesti kohdistuvat. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu erityisesti hankealu-

een lähialueella noin 2-3 km etäisyydellä tuuli- ja aurinkovoimaloista, jossa painottuvat hankkeen 

aiheuttamat suorat vaikutukset (mm. melu, välke, maisema). Arvioinnissa on huomioitu myös laa-

jempi tarkastelualue, joka syntyy hankkeen maisemavaikutuksista. 

19.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 
Lähtöaineistona sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on käytetty laadittuja selvityksiä ja muita vai-

kutusarviointeja. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on 

otettu huomioon erityisesti liikenne-, melu-, välke- ja maisemavaikutukset ja niiden laajuus, ai-

heuttavatko vaikutukset muutoksia alueella toimimisessa ja miten pitkäaikaisia vaikutukset ovat. 

Kyseisiä arviointeja on käsitelty tarkemmin luvuissa 16.5 liikennevaikutukset, 14.5 meluvaikutuk-

set, 15.5 välkevaikutukset ja 6.6 maisemavaikutukset. Paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoi-

den kertomat tiedot sekä kokemukselliset näkemykset ja huolet yhdessä muiden vaikutusarvioin-

tien yhteydessä tuotetun tiedon kanssa ovat arvioinnin tärkeimpiä lähtökohtia.  

 

Hankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 25.5.2021 etätilaisuutena. Lisäksi järjestettiin ylimääräinen 

yleisötilaisuus hankkeen alkuvaiheessa 9.2.2021 etäyhteydellä. Alkuvaiheen yleisötilaisuuksissa 

keskustelua herätti muun muassa voimaloiden korkeus ja teho, etäisyys asutukseen, meluvaiku-

tukset, kulku alueelle, aurinkovoima-alueen aitaaminen, yhteisvaikutusten arviointi ja tiedottami-

nen. 

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on lisäksi huomioitu eri tilaisuuksissa saatu palaute sekä osal-

listumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS, sisältäen YVA-ohjelman) annetut lausunnot ja mielipiteet, 

jotka kaikki on käyty läpi arviointia laadittaessa. Hankkeesta annettiin nähtävillä oloaikana (17.5.-

1.8.2021) yhteensä 21 lausuntoa ja 7 mielipidettä. Mielipiteissä oli yhteensä 46 allekirjoittajaa ja 

yksi mielipiteistä saatiin kyläyhdistykseltä. Mielipiteissä nousivat esiin mm. meluvaikutukset, ter-

veysvaikutukset, vaikutus kiinteistöjen ja metsien arvoon, vaikutukset viljelysmaiden käyttöön, riit-

tävä suojaetäisyys asuin- ja lomarakennuksiin, liikennöinti alueelle sekä yhteisvaikutukset erityi-

sesti Vehkaperän ja Hokkalan kylien alueelle. OAS-YVA-vaiheen mielipiteet annettiin senhetkisten 

suunnitelmien mukaisesti tässä YVA-selostuksessa arvioitavia vaihtoehtoja suuremmista 21 ja 18 

tuulivoimalan vaihtoehdoista. 
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Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tueksi toteutettiin asukaskysely maalis-huhtikuussa 2022 asu-

kaskysely. Kysely toteutettiin kaikille avoimena sähköisenä Maptionnaire-karttakyselynä. Sähköisen 

kyselyn lisäksi vastaajilla oli mahdollista pyytää kyselystä paperilomake. Kyselyyn saatiin yhteensä 

59 vastausta. Reilu 60 % kyselyyn vastanneista oli alueen vakituisia asukkaita. Vastausten perus-

teella noin puolella vakituinen asunto sijaitsi alle 2 km ja puolella yli 2 km etäisyydellä hankealueen 

rajasta. Vastanneiden vapaa-ajan asunnoista 32 % sijaitsi alle 1 km etäisyydellä hankealueen ra-

jasta ja lopuilla vähintään 2 km etäisyydellä. Tarkemmin kyselyn toteutuksesta ja tuloksista on 

kerrottu erillisessä raportissa, joka on tämän selostuksen liitteenä (Liite 23). 

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla pyritään tunnistamaan hankkeen aiheuttamien muutosten vai-

kutusta ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteeltaan pääasiassa 

laadullisia, eivätkä siksi ole mitattavissa. Vaikutusarvioinnissa kootaan yksilöiden ja yhteisöjen tie-

dot, näkemykset sekä kokemukset ja pyritään niiden perusteella tunnistamaan olennaiset esimer-

kiksi asuinympäristön viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja alueiden virkistyskäyttöön kohdistuvat vai-

kutukset sekä asukkaiden ja alueella toimivien huolet tai toiveet näihin liittyen. 

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin asiantuntijatyö on asioiden suhteuttamista ja vertailua, koska 

sosiaalisille vaikutuksille ei ole normitettuja raja-arvoja. Asukkaiden ja muiden osallisten kokemus-

peräistä ja paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa verrataan hankkeen muihin vaikutusarviointei-

hin ja tutkimustietoon, ja sitä kautta tutkitaan niiden vastaavuutta. Vaikutusten merkittävyyttä 

tarkastellaan tuomalla keskustelu yleisemmälle tasolle ja laajempaan viitekehykseen. 

19.3 Alueen nykytila ja kehitys 

 

Kuten maankäyttöä ja asutusta koskevassa luvussa todettiin (luku 5.3.1), hankealueella sijaitsee 

yksi asuinrakennukseksi luokiteltu rakennus (Kuva 5-2), jonka käyttötarkoitus tullaan tarkenta-

maan ennen hankkeen toteuttamista. Hankealueen ympäristössä alle kahden kilometrin etäisyy-

dellä lähimmästä tuulivoimalasta sijaitsee 56 asuinrakennusta ja 8 lomarakennusta (Taulukko 5-1). 

Suurin osa rakennuksista sijoittuu hankealueen koillis- ja länsipuolelle sekä itäpuolelle. Hankealu-

een ympäristössä sijaitsee Huhtalan, Koskimäen, Nurmijoen ja Vehkaperän kylät. Tiheämmin ja 

runsaammin asuinrakennuksia sijaitsee Kyyjärven keskustaajamassa noin 4–5 kilometrin etäisyy-

dellä hankealueesta. 

 

Lähimmät koulut sijaitsevat Kyyjärven keskustassa noin 4 kilometrin päässä hankealueesta sekä 

Alajärven Uusikylässä noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lähimmät palveluiden keskit-

tymät sijoittuvat Kyyjärven keskustaajamaan. 

 

Hankealueen läpi kulkee voimajohdon johtoaukea-aluetta myötäilevä moottorikelkkareitti. Johto-

aukean läheisyyteen hankealueen kaakkoisosiin on peruskarttaan merkitty kota. Hankealueelle tai 

sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu muita virallisia virkistysreittejä tai rakenteita. 

 

Asukaskyselyn tulosten perusteella hankealueella ja sen lähiympäristöllä on kuitenkin paikallista 

virkistysarvoa. Vastausten perusteella hankealuetta ja sen lähiympäristöä käytetään yleisimmin ul-

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

marjastus ja sienestys mainittiin keskeiseksi käyttötavaksi. Hankealueen käyttötavat ja käyttöta-

pojen yleisyys on esitetty tarkemmin seuraavassa kuvassa (Kuva 19-1). Muina käyttötapoina avo-

vastauksissa mainittiin mm. pyöräily, luonnosta nauttiminen, maiseman ihailu, uinti sekä ratsastus. 

Asukaskyselyssä oli mahdollista merkitä tarkemmin kartalle alueen käyttötapoja ja muita huomi-

oita. Karttamerkintöjen mukaan lähes koko hankealuetta käytetään metsästykseen. Marjastusalu-

eita ja -paikkoja sekä yleisesti ulkoilualueita merkittiin erityisesti hankealueen itäosiin. Ratsastus-

maastoiksi osoitettiin hankealueen koillisosista Alisenlammen ja Luoma-ahonkankaan maastot. 
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Hankealueella sijaitsevia kävelyreittejä merkittiin Vehkaperän kylän alueelta kohti Juurikkakankaan 

aluetta. 

 

 
Kuva 19-1. Hankealueen ja sen lähiympäristön käyttö (n=15-51). 

 

Kyselyn perusteella vastaajat pitävät nykytilassa tärkeinä ja merkityksellisinä asioina ihmisten ter-

veyttä, kiinteistöjen arvoa ja asumisviihtyvyyttä sekä luontoa ja maisemaa. Kysyttäessä näiden 

samojen asioiden nykytilaa hankealueella tai sen lähiympäristössä parhaimpina pidettiin alueen il-

manlaatua, melutilannetta, luontoa, metsästysmahdollisuuksia, linnustoa sekä retkeily, ulkoilumah-

dollisuuksia. 

 

Kuten edellä esitettiin, myös asukaskyselyn tuloksista kävi ilmi, että isoa osaa hankealueesta käy-

tetään metsästykseen. Alueella toimii Kyyjärven Erämiehet ry sekä BW Riistakerho. Alueella met-

sästetään esimerkiksi hirvieläimiä, metsäkanalintuja, vesilintuja, kyyhkyjä ja pyydetään pienpetoja. 

Kyyjärven Erämiehillä on Eräkartano Nurmijoentien varrella, joka sijaitsee noin 1,4 km etäisyydellä 

lähimmästä voimalapaikasta. Eräkartanoa vuokrataan juhlakäyttöön ja sen yhteydessä on myös 

sauna-, takkatupa- ja majoitustilat (Kyyjärven Erämiehet). 

19.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruus 

 

Vaikutuskohteen herkkyystaso vaikutuksille määräytyy asuin- ja elinympäristön ominaisuuksien, 

kuten alueen asutuksen, palveluiden, väestörakenteen ja ympäristön palautuvuuden tai sopeutu-

miskyvyn mukaan. Herkkyystasoon vaikuttavat esimerkiksi herkkien kohteiden sijainti kyseisellä 

alueella, asukkaiden määrä, harrastus- ja virkistysmahdollisuudet, asumiseen nykyisellään kohdis-

tuvat haitat sekä hankkeen herättämä yleinen kiinnostus, mahdolliset ristiriidat tai huolet. Myös 

vaikeammin osoitettavilla asioilla, kuten yhteisöllisyys ja yhteisön kyky sopeutua muutoksiin, voi 

olla merkitystä esim. ihmisten suhtautumiselle koettuihin huoliin tai odotuksiin ja kielteisistä vaiku-

tuksista palautumisessa tai myönteisten vaikutusten vahvistamisessa. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty sosiaalisen ympäristön herkkyystason kriteerit, joihin arvio vai-

kutuskohteen herkkyydestä perustuu. 

 
Taulukko 19-1. Ihmisten elinolojen ja asuinviihtyvyyden sekä virkistyskäytön herkkyys kohdealueella. 

Vähäinen 

 

Vähän tai ei lainkaan potentiaalisia haitankärsijöitä. Lähellä ei ole herkkiä häiriintyviä koh-
teita (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Vähäisesti harrastus- tai virkistyskäyttöar-
voa, ei olennainen osa viherverkkoa eikä luontoalueita, vaihtoehtoisia alueita on tarjolla. 
Alueella paljon ympäristöhäiriöitä (melu, pöly, haju, liikenne). Ympäristön muutostila on 
jatkuva ja hanke herättää vähän tai ei lainkaan ristiriitoja, huolta tai toiveita. Yhteisön 
sopeutumiskyky on hyvä. Alueella ei ole erityisiä kulttuurisia, maisemallisia tai elinkei-
noelämällä välttämättömiä ominaisuuksia. Hankkeella ei ole ristiriitaisia intressejä esim. 
matkailun tai muun elinkeinoelämän kanssa.        

Kohtalainen 

 

Potentiaalisia haitankärsijöitä jonkin verran. Jonkin verran herkkiä häiriintyviä kohteita 
(koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala) tai tärkeitä julkisia palveluja. Jonkin verran har-
rastus- ja virkistyskäyttöarvoa, osa viherverkkoa tai luontoalueita, vaihtoehtoisille alueille 
on jonkin verran matkaa. Alueella jonkin verran ympäristöhäiriöitä (melu, pöly, haju, lii-
kenne). Ympäristön muutostila on ajoittaista ja hanke herättää jonkin verran ristiriitoja, 
huolta tai toiveita. Yhteisön sopeutumiskyky on kohtuullinen. Alueella on joitakin kulttuu-
risia, maisemallisia tai elinkeinoelämälle hyödyllisiä ominaisuuksia. Hankkeella ei ole mer-
kittävästi ristiriitaisia intressejä matkailun tai muun elinkeinoelämän kanssa.        

Suuri 

 

Melko runsaasti potentiaalisia haitankärsijöitä. Melko runsaasti herkkiä häiriintyviä koh-
teita (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala) tai tärkeitä julkisia palveluja. Suuri harrastus- 
tai virkistyskäyttöarvo, liittyy tiiviisti viherverkkoon tai arvokkaisiin luontoalueisiin, kor-
vaaville alueille on hankala päästä. Alueella vähän ympäristöhäiriöitä (kuten melu, pöly, 
haju, liikenne). Melko rauhallinen, jonkin aikaa muuttumattomana säilynyt ympäristö. 
Hanke herättää paljon ristiriitoja, yleistä huolta tai toiveita. Yhteisön sopeutumiskyky on 
heikohko. Alueella on jotainkin ainutkertaisia kulttuurisia, maisemallisia tai elinkeinoelä-
mälle välttämättömiä ominaisuuksia. Hankkeella on esim. matkailun tai muun elinkei-
noelämän kanssa ristiriitaisia intressejä.        

Erittäin suuri 

 

Runsaasti potentiaalisia haitankärsijöitä. Runsaasti herkkiä häiriintyviä kohteita (koulu, 
päiväkoti, palvelutalo, sairaala) tai tärkeitä julkisia palveluja. Merkittävä harrastus- tai vir-
kistyskäyttöarvo, olennainen merkitys osana viherverkkoa tai arvokkaita luontoalueita, 
korvaavia alueita ei ole. Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä (kuten melu, pöly, haju, liikenne) 
tai häiriöitä on jo nykyisin niin runsaasti, ettei alueen kantokyky kestä lisärasitusta. Rau-
hallinen, pitkään muuttumattomana säilynyt ympäristö. Hanke herättää erittäin paljon ris-
tiriitoja, yleistä huolta tai toiveita. Yhteisön sopeutumiskyky on heikko. Alueella on ainut-
kertaisia kulttuurisia, maisemallisia tai elinkeinoelämälle välttämättömiä ominaisuuksia. 
Hankkeella on esim. matkailun tai muun elinkeinoelämän kanssa suuria ristiriitaisia intres-
sejä. 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikutusalueen herkkyys elinolojen ja viihtyvyyden 

kannalta on arvioitu kohtalaiseksi.  

 

Kohtalainen 

 

Vaikutusalueella on jonkin verran potentiaalisia haitankärsijöitä (56 asuinrakennusta ja 8 
lomarakennusta on alle 2 km etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta). Toisaalta herkät 
häiriintyvät kohteet (esim. koulut ja terveyskeskukset) sijaitsevat etäämmällä hankealu-
eesta. Alueella on nykytilassa vähän ympäristöhäiriöitä (esim. melu, pöly ja liikenne) ai-
heuttavia toimintoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (sis. YVA-suunnitelman) 
hankevaihtoehdoista esitettyjen mielipiteiden sekä kyselytulosten perusteella hankkeen 
voidaan todeta herättävän lähialueen asukkaissa melko paljon huolia. 

 

Virkistyskäytön ja metsästyksen osalta herkkyys arvioidaan kokonaisuudessaan vähäiseksi.  

 

Vähäinen 

 

Herkkyys arvioidaan vähäiseksi, sillä alueella on kyselytulosten perusteella jonkin verran 
virkistys- ja hyötykäyttöarvoa (esim. ulkoilu, marjastus), mutta ei kuitenkaan ole virallisia 
virkistysreittejä hankealuetta halkovaa ohjeellista moottorikelkkareittiä lukuun ottamatta, 
vaan alueen virkistyskäyttö perustuu jokamiehen oikeuksien nojalla tapahtuvaan virkis-
tyskäyttöön, lisäksi alueella on ratsastusmaastoja. Hankealueella harrastetaan myös met-
sästystä ja alueella toimii metsästysseuroja, joihin voi kohdistua vaikutuksia. 
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Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikutusalueen herkkyys elinolojen ja viihtyvyyden 

kannalta on arvioitu kohtalaiseksi. Vaikutusalueella on jonkin verran potentiaalisia haitankärsijöitä 

(56 asuinrakennusta ja 8 lomarakennusta on alle 2 km etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta). 

Toisaalta herkät häiriintyvät kohteet (esim. koulut ja terveyskeskukset) sijaitsevat etäämmällä han-

kealueesta. Alueella on nykytilassa vähän ympäristöhäiriöitä (esim. melu, pöly tai liikenne) aiheut-

tavia toimintoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (sis. YVA-suunnitelman) hankevaihtoeh-

doista esitettyjen mielipiteiden sekä kyselytulosten perusteella hankkeen voidaan todeta herättävän 

lähialueen asukkaissa melko paljon huolia. 

 

Virkistyskäytön ja metsästyksen osalta herkkyys arvioidaan kokonaisuudessaan vähäiseksi. Herk-

kyyttä voidaan pitää vähäisenä, sillä alueella on kyselytulosten perusteella jonkin verran virkistys- 

ja hyötykäyttöarvoa (esim. ulkoilu, marjastus), mutta ei kuitenkaan ole virallisia virkistysreittejä 

hankealuetta halkovaa moottorikelkkareittiä lukuun ottamatta, vaan alueen virkistyskäyttö perus-

tuu jokamiehen oikeuksien nojalla tapahtuvaan virkistyskäyttöön. Hankealueella harrastetaan myös 

metsästystä ja alueella toimii metsästysseuroja. 

 

Sosiaalisille vaikutuksille ei ole raja-arvoja, vaan hankkeen muutosten suuruusluokka määräytyy 

vaikutuksen laajuuden, keston ja osallisten arvioiman tärkeyden pohjalta. Sosiaalisten vaikutusten 

suuruuden arvioinnin kriteerit on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 
Taulukko 19-2. Ihmisten elinoloihin ja asuinviihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön kohdistuvien muutosten suuruus. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Myönteiset muutokset (esim. melu, välke, liikenne, maisema) parantavat erittäin paljon 
asumista ja liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat hyvin tärkeäksi 
koettuihin asioihin. 
Muutokset ovat erittäin laaja-alaisia tai erittäin pitkäaikaisia tai pysyviä, palautumattomia. 
Muutokset tuovat alueelle kokonaan uusia toimintoja, edistävät totuttuja tapoja tai poista-
vat huomattavia esteitä. 
Muutokset lisäävät selvästi yhteisöllisyyttä tai vähentävät eriarvoistumista. 

Suuri                
+ + + 

Myönteiset muutokset (esim. melu, välke, liikenne, maisema) parantavat selvästi asumista 
ja liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat tärkeiksi koettuihin asioihin. 

Muutokset ovat laaja-alaisia tai pitkäaikaisia tai pysyviä, hitaasti palautuvia, säännöllisiä 
tai jatkuvia. 
Muutokset tuovat alueelle uutta toimintaa, edistävät jonkin verran totuttuja toimintoja tai 
poistavat esteitä. 
Muutokset lisäävät yhteisöllisyyttä tai vähentävät eriarvoistumista. 

Keskisuuri   

+ + 

Myönteiset muutokset (esim. melu, välke, liikenne, maisema) parantavat kohtalaisesti 
asumista ja liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä. 
Muutokset ovat kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pidempikestoisiakin muutok-
sia. Vaikutus on osin palautuva tai ajoittainen. 
Muutokset edistävät vähän totuttuja toimintoja alueella tai mahdollistavat uusia tapoja tai 
toimintoja. 
Muutokset lisäävät yhteisöllisyyttä tai vähentävät eriarvoistumista jonkin verran. 

Pieni       
+ 

Myönteiset muutokset (esim. melu, välke, liikenne, maisema) parantavat vähäisesti asu-
mista ja liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat vähemmän tärkeäksi 
koettuihin asioihin. 
Muutokset ovat suppealla alueella ja lyhytaikaisia. Tilanne palautuu ennalleen, kun vaiku-
tus lakkaa. 
Muutokset eivät heikennä totuttuja tapoja tai toimintoja. 
Muutokset eivät lisää yhteisöllisyyttä tai aiheuta eriarvoistumista. 

Ei muutosta 
Asuin- ja elinympäristö pysyvät ennallaan. Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykyti-
lasta poikkeavaa vaikutusta elinoloihin ja viihtyvyyteen tai virkistyskäyttöön. 

Pieni         
- 

Kielteiset muutokset (esim. melu, välke, liikenne, maisema) haittaavat vähäisesti asumista 
ja liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat vähemmän tärkeäksi koet-
tuihin asioihin. 
Muutokset ovat suppealla alueella ja lyhytaikaisia. Tilanne palautuu ennalleen, kun vaiku-
tus lakkaa. 
Vähäisiä kielteisiä muutoksia totuttuihin tapoihin tai toimintoihin. 
Hanke herättää vähäisesti ristiriitoja tai huolia. 
Muutokset eivät vielä vähennä yhteisöllisyyttä tai aiheuta eriarvoistumista. 
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Keskisuuri      
- - 

Kielteiset muutokset (esim. melu, välke, liikenne, maisema) haittaavat jonkin verran asu-
mista ja liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä. 
Muutokset ovat kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pitkäkestoisiakin muutoksia. 
Vaikutus on osin palautuva tai ajoittainen. 
Totutut tavat tai reitit voivat muuttua tai pidentyä, mutta muutokset eivät estä toimintoja.  
Hanke herättää jonkin verran ristiriitoja tai huolia. 
Muutokset vähentävät yhteisöllisyyttä jonkin verran tai aiheuttavat vähän eriarvoistumista. 

Suuri                  
- - - 

Kielteiset muutokset (esim. melu, välke, liikenne, maisema) haittaavat selvästi asumista ja 
liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat tärkeiksi koettuihin asioihin. 
Kielteiset muutokset ovat laaja-alaisia tai pitkäaikaisia tai pysyviä, hitaasti palautuvia, 
säännöllisiä tai jatkuvia. 
Muutokset haittaavat totuttuja toimintoja tai aiheuttavat estevaikutusta. 
Hanke herättää paljon ristiriitoja ja yleistä huolta. 
Muutokset vähentävät yhteisöllisyyttä tai aiheuttavat eriarvoistumista. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Kielteiset muutokset (esim. melu, välke, liikenne, maisema) haittaavat erittäin paljon asu-
mista ja liikkumista tai harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat hyvin tärkeäksi koet-
tuihin asioihin. 
Kielteiset muutokset ovat erittäin laaja-alaisia tai erittäin pitkäaikaisia tai pysyviä, palautu-
mattomia. 
Muutokset estävät totuttuja toimintoja tai aiheuttavat huomattavaa estevaikutusta. 
Hanke herättää erittäin paljon ristiriitoja ja yleistä huolta. 
Muutokset vähentävät selvästi yhteisöllisyyttä tai aiheuttavat selvästi eriarvoistumista. 

 

19.5 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, jolloin hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viih-

tyvyyteen sekä terveyteen jäävät toteutumatta. 

VE1 

Elinolot ja viihtyvyys 

 

Vaihtoehdossa VE1 hankealueelle toteutetaan 15 tuulivoimalan ja 230 hehtaarin aurinkovoima-alue. 

Rakentamisvaiheessa hankkeen elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset painottuvat 

liikenne- ja meluvaikutuksiin sekä maankäytön muutokseen hankealueella ja erityisesti voimaloiden 

rakennuspaikoilla. Meluvaikutukset rajoittuvat hankealueelle ja aiheutuvat normaalista maanraken-

nustöistä, huoltoteiden parantamisesta ja uusien teiden rakentamisesta, voimalan pystytyksestä 

sekä näihin liittyvistä maa-aines- ja erikoiskuljetuksista. Rakentamisen aikaisesta melusta aiheutu-

vat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kestoltaan lyhytaikaisia, joten vaikutukset ovat vähäisiä 

elinolojen ja viihtyvyyden kannalta niin vakituinen kuin loma-asutus huomioiden. Liikennevaikutuk-

set vaihtoehdossa VE1 painottuvat nimenomaan rakentamisvaiheeseen aiheutuen yleensä maanra-

kennustöistä, kun mursketta ja betonia kuljetetaan alueelle. Mitä lähempää rakentamisessa tarvit-

tava maa-aines saadaan, sitä vähemmän siitä aiheutuu liikennettä. Maanrakennustöiden lisäksi lii-

kennevaikutuksia aiheuttavat erikoiskuljetukset, jotka kohdistuvat lähiteitä laajemmalle alueelle. 

Liikennöinti alueelle tapahtuu kuitenkin suoraan Vaasantieltä (valtatie 16) hankealueelle kääntyvää 

tietä pitkin, jonka varrella ei ole asutusta. Hankealueen lähialueiden pienempiä yleisiä teitä ei tulla 

käyttämään kuljetuksissa. Vaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE1 toteutuessa vähäisiksi kieltei-

siksi. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen rakentamisen vaikutukset, huomioiden erityisesti liikenne-

vaikutukset, elinolojen ja viihtyvyyden suhteen arvioidaan suuruudeltaan kokonaisuudessaan pie-

niksi kielteisiksi. 

 

Toiminnan aikana vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen painottuvat melu-, välke- ja maisema-

vaikutuksiin. Toiminnan aikaiset liikennevaikutukset jäävät vähäisiksi. Asukaskyselyssä vastaajilta 

tiedusteltiin, miten vastaajat kokevat Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikuttavan 
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eri osa-alueisiin (Kuva 19-2). Vastaajat kokivat hankkeen vaikuttavan erittäin tai melko kielteisesti 

melutilanteeseen, liikenteeseen rakentamisen aikana, maisemaan, linnustoon, luonnosta nauttimi-

seen, retkeilyyn ja ulkoiluun, muuhun maaeläimistöön, asumisviihtyvyyteen rakentamisen aikana 

ja toiminnan aikana, kiinteistöjen arvoon sekä kiinteistöjen käyttömahdollisuuksiin. Myönteisimmin 

hankkeen koettiin vaikuttavan kunnan talouteen, kunnan elinvoimaan ja palveluihin sekä työllisyy-

teen. 

 

 
Kuva 19-2. Vastaajien mielipide kysyttäessä, miten koette tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vaikuttavan eri osa-

alueisiin (n=16–55). 

 

Vastaajien näkemyksen mukaan tuuli- ja aurinkovoiman mahdollisesti aiheuttamia haittoja voitai-

siin lieventää esimerkiksi sijoittamalla tuulivoimalat kauemmas asutuksesta huomioiden suojaetäi-

syydet. Myös esimerkiksi tuulivoimaloiden pienempi koko sekä teknologian kehitys mainittiin. Asu-

kaskyselyyn vastanneista 50 % suhtautui kielteisesti Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahank-

keeseen (Kuva 19-3). Toisaalta 42 % vastanneista suhtautui hankkeeseen myönteisesti. 
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Kuva 19-3. Vastaajien suhtautuminen Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeeseen kokonaisuudessaan 

(n=50). 

 

 

Meluvaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilanteessa merkittävyydeltään kohta-

laisiksi kielteiseksi. Vaikka mallinnuksen perusteella melutasot jäävät kaikkien lähialueen asuin- ja 

lomarakennusten kohdalla alle tuulivoimaloiden ulkomelutasolle annettujen ohjearvojen, ovat me-

lutasot kuitenkin hyvin lähellä ohjearvoja. Suurin melutaso LAeq 39,8 dB on mallinnuksen mukaan 

reseptoripisteen K4 kohdalla. Voimakkaimmat pienitaajuisen ulkomelun tasot ovat reseptorissa K4. 

Kyseisen reseptorin kohdalle on laskettu myös pienitaajuiset sisämelutasot, jotka osoittavat, että 

sisämelu jää asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen alapuolelle. Vaikka ohjearvot eivät ylity, 

se ei tarkoita sitä, ettei tuulivoimaloiden melu saattaisi ajoittain kuulua hankealueella tai sen lä-

hiympäristössä. Hanke muuttaa alueen äänimaisemaa. Huoli ympäristön melutilanteen muuttumi-

sesta on luettavissa saaduista asukaskyselyn vastauksista sekä mielipiteistä. Vaikka melulle anne-

tut ohjearvot eivät mallinnusten mukaan ylittyisikään, tuulivoimaloiden ääni saattaa kuitenkin häi-

ritä yksittäisiä asukkaita varsinkin ns. meluherkkiä, joita osan ihmisistä on todettu olevan (Haahla 

& Heinonen-Guzejev 2012). Melun kokeminen on joka tapauksessa subjektiivista ja yksilöiden ää-

nikokemukset poikkeavat usein toisistaan. Koska viihtyvyyshaitalle ei ole raja- tai ohjearvoja, on 

yksiselitteistä arviota äänen häiritsevyydestä vaikeaa tai jopa mahdotonta tehdä. Kokemus melun 

häiritsevyydestä on kokijalle kuitenkin todellinen, riippumatta taustalla vaikuttavista tekijöistä, eikä 

kokemusta tule vähätellä. 

 

Välkevaikutukset eli liikkuvan varjon vaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilan-

teessa merkittävyydeltään kohtalaisiksi kielteiseksi, sillä mallinnuksen perusteella vuotuinen välke-

vaikutus ilman puustoa ylittää 10 tuntia yhden reseptoripisteen (K2) kohdalla ja 8 tuntia kahden 

reseptoripisteen (K4 ja K5) kohdalla. Mallinnusten perusteella puuston kanssa vuotuinen välkevai-

kutus ylittää 10 tuntia yhden reseptoripisteen (K2) kohdalla. Sen sijaan välkemäärä ei ylitä kah-

deksan tuntia reseptoreiden yhdenkään reseptorin kohdalla. Sekä ilman puustoa että puuston 

kanssa päiväkohtainen välkeaika jää alle 30 minuutin ohjearvon kaikkien alueen rakennusten koh-

dalla. Välkevaikutuksia kohdistuu siis kolmeen eri kiinteistöön. Lisäksi satunnainenkin välke voidaan 

kokea häiritsevänä. Asukaskyselyn perusteella välke ei ollut sellainen asia, mistä asukkaat olisivat 

olleet kovin huolissaan. 
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Maisemavaikutukset (luku 6)  on arvioitu vaihtoehdossa VE1 kokonaisuudessaan kohtalaisiksi 

kielteisiksi. Erityisesti lähivaikutusalueella (alle 3 km) ympäröivän maiseman luonne muuttuu tuu-

livoimaloiden ja huoltoteiden rakentamisen myötä. Voimakkaimmat maisemakuvalliset vaikutukset 

kohdistuvat Vaasantien lähiympäristöön ja Talasjärven ympäristöön (esim. levähdyspaikka järven 

rannalla tien varrella). Etäisyyden kasvaessa voimalat sulautuvat taustamaisemaan ja visuaaliset 

vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kaukoalueella asutukseen kohdistuva vaikutuksen voimakkuus on 

maisemavaikutusten arvioinnin mukaan pieni. Aurinkovoima-alueen maisemakuvallinen vaikutus 

jää paikalliseksi. 

 

Toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen, huomioiden muiden vaikutusten ar-

viointien tulokset, hankkeesta saatu palaute ja asukaskyselyn tulokset, arvioidaan kokonaisuudes-

saan suuruudeltaan keskisuuriksi kielteisiksi. Melu- ja välkevaikutukset arvioitiin merkittävyy-

deltään kohtalaisiksi. Maiseman osalta vaikutukset ovat kokonaisuudessaan kohtalaisia, ja voimalat 

tulevat näkymään mm. Vaasantieltä ja Talasjärven ympäristöstä. Lisäksi paikallisten huoli erityisesti 

tuulivoimaloiden vaikutuksista nousee esille asukaskyselyn tuloksissa, saaduissa palautteissa sekä 

keskusteluissa eri tilaisuuksissa ja tilanteissa, joita hankkeen kaava-YVA-menettelyn aikana on 

käyty. Asukaskyselystä käy ilmi, että erityisesti vastustusta herättää tuulivoimaloiden toteuttami-

nen, ei niinkään aurinkovoimaloiden. Hanke on aiheuttanut keskustelua paikallisten keskuudessa. 

 

Toiminnan päättyessä purkamisvaiheessa vaikutukset ovat samankaltaiset kuin rakentamisvai-

heessa, kun puretut voimalat ja muu infrastruktuuri kuljetetaan alueelta pois. Purkamisvaiheen 

vaikutukset arvioidaan pieniksi kielteisiksi, minkä jälkeen alue maisemoidaan, millä voi olla mer-

kittävä myönteinen vaikutus esimerkiksi asumisviihtyvyydelle. 

 

Kokonaisuudessaan vaihtoehdon VE1 vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen (huomioiden rakenta-

misen, toiminnan aikaisen ja toiminnan päättymisen vaikutukset) arvioidaan suuruudeltaan keski-

suuriksi kielteisiksi. 

 

Virkistyskäyttö ja metsästys 

 

Suurin osa hankealueen ja sen lähiympäristön vapaa-ajan toiminnasta tai virkistyskäytöstä perus-

tuu luonnonläheisyyteen tai -rauhaan, joihin hankkeesta voi aiheutua vaikutuksia. Luontoon perus-

tuvaan harrastus- ja virkistystoimintaan kohdistuvat vaikutukset muodostuvat pitkälti samoista asi-

oista kuin vaikutukset asuinviihtyvyyteen eli muutos maisemassa, rakentamisen tai toiminnan ai-

kainen melu, välke, rakentamisen aikainen liikenne sekä rakentamisen tai osittain myös toiminnan 

aikainen estevaikutus erityisesti aurinkovoima-alueen osalta. 

 

Rakentamisvaiheessa vaikutukset metsästykseen ja virkistyskäyttöön aiheutuu alueen maankäy-

tön muutoksesta ja alueiden pirstoutumisesta, kun tuuli- ja aurinkovoimahankkeen rakentamisen 

myötä luonnonympäristö voimalapaikoilla muuttuu ja siihen liittyen rakennetaan uusia teitä ja pe-

rusparannetaan olemassa olevia teitä. Muita rakentamisen aikana virkistyskäyttöön ja metsästyk-

seen kohdistuvia vaikutuksia ovat rakentamisen aikainen melu, työmaaliikenne sekä voimaloiden 

rakentamisen aikainen muutos maisemassa, jotka vaikuttavat alueen virkistyskäyttöolosuhteisiin ja 

metsässä tapahtuvan ulkoilun yhteydessä syntyvään luontokokemukseen. Rakentamisvaiheessa 

liikkuminen hankealueella saattaa turvallisuussyistä olla hetkellisesti rajoitettua, mutta vaikutus 

kohdistuu vain rajalliseen määrään kulkijoita ja on väliaikaista. Sen sijaan alueen teiden paranta-

minen sekä uudet tiet helpottavat pääsyä joillekin alueille ja voivat näin ollen parantaa alueen vir-

kistyskäyttömahdollisuuksia, esimerkiksi marjastuksen näkökulmasta, kun alue on helpommin saa-

vutettavissa. Hankealue sijaitsee metsästyksen kannalta keskeisellä alueella ja on lähes kokonaan 

eri metsästysseuran käytössä. Täten rakentamisvaiheessa estevaikutus voi jonkin verran vaikuttaa 
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metsästykseen. Rakentamisen aikana alueella viihtyvät riistaeläimet saattavat karttaa hankealuetta 

tai aktiivisen rakentamisen alueita melun ja liikenteen vuoksi. Tilanne palautunee osittain normaa-

liksi rakentamisvaiheen jälkeen, joskin alueelle rakennettu tiestö ja voimalat nostokenttineen saat-

tavat muuttaa nisäkkäiden totuttuja kulkureittejä. Rakentamisen aikaiset vaikutukset virkistys- ja 

metsästyskäyttöön arvioidaan suuruudeltaan pieniksi kielteisiksi. 

 

Tuulivoimaloiden toiminnan aikaiset vaikutukset virkistystoimintaan ja metsästykseen aiheutuvat 

ympäristön muuttumisesta, sillä liikenteen aiheuttamat vaikutukset vähenevät rakentamisvaiheen 

jälkeen merkittävästi ja myös rakentamisesta aiheutuva estevaikutus vähenee voimaloiden valmis-

tuttua. Metsästäminen on kuitenkin tuulivoimala-alueella sallittua, ellei maanomistajat sitä ole erik-

seen omilla maillaan kieltäneet. Toisaalta aurinkovoima-alueet poistuvat pysyvästi virkistys- ja met-

sästyskäytöstä, minkä lisäksi ampumista paneelien läheisyydessä tulisi välttää vaurioitumisriskin 

vuoksi. Aurinkovoima-alueet sijoittuvat pääasiassa entisille turvetuotantoalueille, jotka on todettu 

myös olevan tärkeitä riistaeläinten (metsäkanalinnut, hirvieläimet) kannalta. Erityisesti kielteisiä 

vaikutuksia metsästykseen kohdistuu, kun sopimus suunniteltujen aurinkovoima-alueiden käytöstä 

metsästysmaina päättyy. Hanke aiheuttaa muutoksia seuran metsästysjärjestelyihin aidattavan au-

rinkovoima-alueen kautta. 

 

Tietoa riistalajien sekä tuulivoimaloiden välisestä vuorovaikutuksesta on rajoitetusti ja tulokset ovat 

osin vaihtelevia riippuen tutkimuksen kohteena olevasta alueesta sekä riistalajista. Pääsääntöisesti 

kuitenkin tuulipuistot aiheuttavat suurinta haittaa metsästyksen kannalta alueen rakentamisen ai-

kana, jolloin häiriövaikutus on suurimmillaan.  

 

Yleisesti ottaen tuulivoimalahankkeiden vaikutukset ovat vahvasti riippuvaisia lajista. Tuulivoima-

loiden suora vaikutus eläinten käyttäytymiseen voi olla seurausta eläimen reaktiosta voimaloihin 

visuaalisena elementtinä maisemassa ja/tai niiden aiheuttamaan ääneen. Lisäksi rakentamisesta 

aiheutuva elinympäristöjen tuhoutuminen ja/tai pirstoutuminen aiheuttavat haittaa erityisesti alu-

eilla, joilla luonnontilaisuudessa tapahtuvat muutokset ovat suurimpia. Aurinkovoima-alueiden ai-

taaminen estää riistalajien liikkumisen alueella. 

 

Tuulivoimarakentamisen epäsuorat vaikutukset johtuvat muun infrastruktuurin (sähkölinjat, tiet) 

rakentamisesta sekä lisääntyneestä ihmistoiminnasta alueella. Tuulivoima-alueen alueelle raken-

nettavat tiet pirstovat elinympäristöjä ja aiheuttavat estevaikutusta, joskin joissain tutkimuksissa 

(mm. Walter ym. 2006) tiestön estevaikutus on jäänyt merkityksettömäksi. Tiet myös lajista riip-

puen joko vähentävät (hirvi) tai lisäävät sopivaa habitaatin pinta-alaa reunavaikutuksen kautta 

(metsäkauris) sekä ylipäänsä lisäävät ihmisten aktiivisuutta alueella, jolloin vaikutukset ovat sitä 

voimakkaammat mitä koskemattomampi alue on ennen ollut. Puuston poisto muuttaa aluskasvilli-

suutta, joka voi hyödyttää sopeutuvaisimpia ja elinvaatimuksiltaan generalistisempia lajeja ja täten 

lisätä tiettyä riistaa alueella. Alueen rakentaminen muuttaa tuulisuusoloja, joka voi tuoda suojaa 

vertaimeviltä hyönteisiltä ja täten houkutella riistalajeja jäämään alueelle. Ainakin pienemmät hir-

vieläimet myös suosivat avoimempia alueita, joilta on hyvä näkymä ympäristöön. 

 

Rakentamisaikainen häiriö karkottaa hirviä alueelta, mutta tyypillisesti ainakin osa hirvistä palaa 

myöhemmin alueelle sopeutuessaan ”uuteen stressitasoon”. Tuuli- ja aurinkovoima-alueen liittyvän 

tieverkoston kehittymisen myötä alueen saavutettavuus (ihmisille) paranee, mikä voi myöhemmin 

lisätä metsästystä alueella. Voimakas metsästys on lajin ekologisesta näkökulmasta lisähäiriö, joka 

voi lisätä jo häirityn alueen välttelyä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen rakentamisen vaikutukset metsästykseen ja riista-

eläimiin ovat hyvin moninaisia. Hankkeen ei arvioida vaikuttavan metsästykseen hankealueen ul-

kopuolella, mutta erityisesti aurinkovoima-alueiden aitaaminen ja poistuminen rajoittaa alueen 
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käyttöä myös virkistyskäytön näkökulmasta, minkä lisäksi melu-, välke- ja maisemavaikutukset 

muuttavat alueen luontokokemusta. Melun ei ole todettu ylittävän toiminnan aikana lähimmillä 

asuin- tai lomarakennuksilla melulle asetettuja ohjearvoja, mutta melun voidaan todeta maisema-

muutoksen ja välkkeen ohella häiritsevän luonnonrauhaan hakeutuvan retkeilijän luontokokemusta 

ja vähentää halukkuutta retkeillä kyseisellä alueella, vaikka alueen tiestö paranisikin hankkeen 

myötä. Hanke muuttaa alueen luonnetta rakennetummaksi, kun se nykytilassa koetaan rauhal-

liseksi. Edellä esitetyn perusteella toiminnan aikaiset vaikutukset virkistyskäyttöön arvioidaan suu-

ruudeltaan pieniksi kielteisiksi ja vaikutukset metsästyskäyttöön korkeintaan keskisuuriksi 

kielteisiksi, erityisesti johtuen aurinkovoima-alueen poistumisesta metsästyskäytöstä. 

 

Toiminnan päätyttyä voimalarakenteet poistetaan alueelta ja alue maisemoidaan, jolloin alue pa-

lautuu jälleen sekä virkistys- että metsästyskäyttöön. Vaikutukset arvioidaan suuruudeltaan pie-

niksi kielteisiksi. 

 

Kokonaisuudessaan vaihtoehdon VE1 vaikutukset virkistyskäyttöön ja metsästykseen (huomioiden 

rakentamisen, toiminnan aikaisen ja toiminnan päättymisen vaikutukset) arvioidaan suuruudeltaan 

keskisuureksi kielteisiksi. 

VE2 

 

Vaihtoehdossa VE2 toteutetaan 13 tuulivoimalan ja noin 230 hehtaarin aurinkovoima-alue. Vaiku-

tukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön ja metsästykseen ovat pääosin 

vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1. Esimerkiksi liikennevaikutukset on arvioitu molemmissa toteut-

tamisvaihtoehdoissa vähäisiksi kielteisiksi ja meluvaikutukset kohtalaisiksi kielteisiksi vaikutusten 

ollessa hyvin vastaavat molemmissa toteuttamisvaihtoehdoissa. Eroa hankkeen toteuttamisvaihto-

ehdoissa on lähinnä välkevaikutusten osalta. 

 

Meluvaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE2 mukaisessa tilanteessa merkittävyydeltään kohta-

laisiksi kielteiseksi, kuten vaihtoehdossa VE1. Melumallinnuksen mukaan kaikki asuin- ja lomara-

kennukset jäävät LAeq 40 dB melualueen ulkopuolelle. Suurin melutaso LAeq 39,6 dB on mallinnuksen 

mukaan Talasjärven rannalla olevalla loma-asunnolla (reseptoripiste K4). Kyseisen reseptorin koh-

dalle on laskettu myös pienitaajuiset sisämelutasot, jotka osoittavat, että sisämelu jää asumister-

veysasetuksen toimenpiderajojen alapuolelle. 

 

Välkevaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE2 mukaisessa tilanteessa merkittävyydeltään kohta-

laisiksi kielteiseksi, kuten vaihtoehdossa VE1. Välkemallinnuksen perusteella vuotuinen välkevaiku-

tus ilman puustoa ei ylitä 10 tuntia yhdenkään reseptoripisteen kohdalla, mutta ylittää 8 tuntia 

kahden reseptoripisteen (K2 ja K4) kohdalla. Mallinnusten perusteella puuston kanssa vuotuinen 

välkevaikutus ei myöskään ylitä 10 tuntia yhdenkään reseptoripisteen kohdalla. Sen sijaan välke-

määrä ylittää kahdeksan tuntia yhden reseptorin (K2) kohdalla. Sekä ilman puustoa että puuston 

kanssa päiväkohtainen välkeaika jää alle 30 minuutin ohjearvon kaikkien alueen rakennusten koh-

dalla. Välkevaikutuksia kohdistuu siis kahteen eri kiinteistöön. Välkevaikutus ei ylitä 10 tuntia yh-

denkään reseptoripisteen kohdalla vaihtoehdon VE2 mukaisessa tilanteessa. 

 

Maisemavaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE2 mukaisessa tilanteessa maisemavaikutukset 

ovat arvioitu vastaavanlaisiksi (kohtalaisia kielteisiä) kuin vaihtoehdossa VE1. Myös aurinkovoima-

alueet ovat lähes samankaltaiset molemmissa vaihtoehdoissa, joten myös vaihtoehdossa VE2 vai-

kutukset jäävät paikallisiksi. 

 

Kokonaisuudessaan vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan vaihtoehdossa VE2 vastaa-

vanlaisiksi kuin vaihtoehdossa VE1. Näin ollen myös vaihtoehdon VE2 elinoloihin ja viihtyvyyteen 



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

253/272 

kohdistuvat vaikutukset (huomioiden rakentamisen, toiminnan aikaisen ja toiminnan päättymisen 

vaikutukset) arvioidaan keskisuuriksi kielteisiä. Vastaavasti vaikutukset virkistyskäyttöön ja 

metsästykseen arvioidaan vaihtoehdossa VE2 samanlaisiksi kuin vaihtoehdossa VE1 eli suuruudel-

taan keskisuuriksi kielteisiksi. 

 

Saadun palautteen ja asukaskyselyn perusteella asukkaat ovat huolissaan kiinteistöjen arvon 

alenemisesta sekä kiinteistöjen käyttömahdollisuuksista tulevaisuudessa. Muutokset lähialueen me-

lutilanteessa, maankäytössä, maisemassa tai virkistysmahdollisuuksissa eivät suoraan vaikuta kiin-

teistöjen käyttöön, mutta nousevat monesti asuinviihtyvyyden kannalta huomioitaviksi tekijöiksi. 

Esimerkiksi tuulivoimaloiden näkyminen asuinkiinteistölle voidaan kokea asuinviihtyvyyttä heiken-

tävänä tekijänä, mutta kiinteistöjen nykyiset käyttömahdollisuudet säilyvät. Tuuli- ja aurinkovoi-

mahankkeen toteutumisen myötä osalla alueen kiinteistönomistajilla on mahdollista saada maan-

vuokratuloja. Lisäksi alueen tieverkon perusparannus ja uusien huoltoteiden rakentaminen lisäävät 

hakkuista saatavia tuloja, kun metsäkiinteistöt ovat paremmin saavutettavissa. Maanvuokratulot 

tuovat merkittävän lisän metsäkiinteistöjen omistajille nykyisen metsätulojen lisäksi. 

 

Suunnitellun sähkönsiirtoreitin vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Suunnitellusta voimajoh-

dosta on riittävä etäisyys lähimpään asutukseen, sillä ilmajohto kulkee olemassa olevassa johto-

käytävässä vähintään 140 metrin päässä vakituisista tai vapaa-ajan asunnoista. Suunnitellun voi-

majohdon rakenteet ovat näkyvissä alueiden virkistyskäyttäjille ja alueen metsäautoteille sekä ylei-

sille teille. Uusi voimajohto tulee kulkemaan olemassa olevassa johtokäytävässä, mikä osaltaan 

vähentää maisemavaikutuksia. Voimalinja ei estä esimerkiksi marjastusta, sienestystä tai metsäs-

tystä sen läheisyydessä.  

19.6 Vaikutuksen merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioitiin sekä vaihtoehdossa VE1 että vaihto-

ehdossa VE2 keskisuuriksi kielteiseksi. Rakentamisen aikana merkittävimmät kielteiset vaikutukset 

lähiasutuksen kannalta aiheutuu liikenteestä, kun taas toiminnan aikana suurimmat haitalliset vai-

kutukset muodostuvat melu-, välke- ja maisemavaikutuksista. Hankealueen ja sen lähiympäristön 

herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi elinolojen ja viihtyvyyden kannalta, joten vaihtoehdon VE1 ja 

VE2 vaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia kielteisiä. 

 

Vaikutukset virkistyskäyttöön ja metsästykseen arvioitiin kokonaisuudessaan keskisuureksi 

kielteiseksi. Virkistyskäytön ja metsästyksen näkökulmasta merkittävimmät rakentamisen aikaiset 

vaikutukset muodostuvat alueen käytön rajoituksista. Rakentamisvaiheen päätyttyä tuulivoimalat 

eivät estä virkistyskäyttöä tai metsästystä, mutta aurinkovoima-alueilla liikkuminen ja metsästä-

minen estyy aitaamisen vuoksi. Lisäksi alueen luontokokemus muuttuu melu- ja välkevaikutusten 

sekä maisemanmuutoksen myötä. Virkistyskäytön ja metsästyksen osalta hankealueen ja sen lä-

hiympäristön herkkyys arvioitiin vähäiseksi, joten vaihtoehdon VE1 ja VE2 vaikutukset ovat mer-

kittävyydeltään vähäisiä kielteisiä. 

 

Toteuttamisvaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole merkittäviä eroja sosiaalisten vaikutusten suh-

teen. Vaihtoehdossa VE0 hanke jätetään toteuttamatta, eikä vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen 

tai virkistyskäyttöön ja metsästykseen muodostu. 
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Taulukko 19-3. Elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys.  
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E = elinolot ja viihtyvyys, V = virkistyskäyttö ja metsästys 

 

19.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

 

Vuorovaikutuksen parantaminen ja toiminnan läpinäkyvyys ovat ensisijaisen tärkeitä haitallisten 

vaikutusten lieventämisen kannalta. Ihmiset ovat yleisesti kiinnostuneita omassa elinympäristös-

sään tapahtuvista muutoksista, jolloin ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista lieventää tie-

dottamalla lähialueen asukkaita tapahtuvista muutoksista ja meneillään olevista ja tulevista hank-

keista. Tämä ilmeni myös asukaskyselyn vastauksista, jossa toivottiin enemmän avointa tiedotta-

mista. Asukaskyselyn tulosten perusteella myös kotiin lähetettävät tiedotteet ovat toivottuja, kuten 

myös vuorovaikutteiset yleisötilaisuudet. 

 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia virkistyskäyttöön ja metsästykseen voidaan vähentää hyvällä 

tiedottamisella rakentamisen vaiheista sekä esimerkiksi pyrkimyksellä ajoittaa rakentamistoimet 

vilkkaimman metsästysajan ulkopuolelle tai arkipäiville rauhoittaen viikonloput virkistys- ja met-

sästyskäytölle. Liikennevaikutuksia voidaan lieventää tiedottamalla kuljetuksista, jolloin asukkailla 

on mahdollista varautua niihin. 

 

Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää myös vähentämällä asuin- ja elinympäristöön kohdistuvia 

kielteisiä muutoksia, joita on käsitelty kunkin vaikutusarvion yhteydessä (mm. melu ja välke). Me-

luvaikutusten osalta on jatkossa kiinnitettävä huomiota ohjearvoylityksiin, koska mallinnusten pe-

rusteella melutasot ovat lähimmillä kiinteistöillä lähellä ohjearvoja. Välkevaikutusten osalta on 

syytä seurata välkemäärän ylityksiä ja rajoittaa välkettä esim. teknisin voimaloihin asennettavin 

ratkaisuin. 

19.8 Epävarmuustekijät ja vaikutukset johtopäätöksiin 

 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset ovat subjektiivisia, vahvasti kokijaan, aikaan ja 

paikkaan sidottuja. Yleensä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa yksittäisten asukkaiden antamia 

näkemyksiä ja kokemuksia joudutaan yleistämään, jos saatua yksilökohtaista palautetta on run-

saasti. Tämän hankkeen kohdalla palautetta on saatu jonkin verran. Kahteen alkuvaiheessa järjes-

tettyyn yleisötilaisuuteen osallistui yhteensä muutamia kymmeniä henkilöitä. Mielipiteitä OAS-YVA-

suunnitelmasta annettiin 7 kpl, joissa oli yhteensä yli 40 allekirjoittajaa. Asukaskysely tavoitti 59 

vastaajaa, mutta kaikki eivät vastanneet jokaiseen kysymykseen, joten vastaajamäärä jäi osassa 

kysymyksistä pieneksi, mikä lisää epävarmuutta tulosten tulkintaan. Yksittäisten ihmisten näke-

mykset eivät välttämättä kerro laajemman ihmisjoukon suhtautumisesta hankkeeseen, mikä voi 
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aiheuttaa jonkin verran epävarmuutta arvioinnissa. Esimerkiksi kyselyn vapaamuotoisissa vastauk-

sissa usein korostuvat hankkeeseen kielteisesti suhtautuvien mielipiteet ja näkemykset, vaikka 

muutoin kyselyn tulosten perusteella hankkeeseen myönteisesti suhtautuvia olikin noin 40 % vas-

tanneista. Vaikutusarviointia olisi mahdoton tehdä yksilökohtaisesti, joten tietty tiedon yleistäminen 

on hyväksyttävä. Muiden vaikutusarviointien (esim. melu-, välke-, liikenne- ja maisemavaikutuk-

set) epävarmuudet voivat kertaantua sosiaalisten vaikutusten arviointiin niiltä osin kuin ne vaikut-

tavat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. 

 

 

20. MUUT VAIKUTUKSET 

20.1 Vaikutukset Puolustusvoimien toimintaan ja tutkajärjestelmiin 

 

Puolustusvoimien Pääesikunta on antanut 22.9.2021 lausunnon Kauniskankaan tuulivoimahank-

keesta. Annettu lausunto koskee tässä YVA-selostuksessa suurempaa voimalamäärää eli 23 tuuli-

voimalaa, joiden korkeus on 280 m. Puolustusvoimat toteaa lausunnossaan, että suunniteltu tuuli-

voimahanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien vaikutusalueelle. Ilmavoimien Esikunnan asi-

antuntijan antaman lausunnon mukaan, kyseisen hankkeen tuulivoimaloista aiheutuvien tutkavai-

kutusten arvioidaan olevan kuitenkin niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa alueval-

vonnalle. Lisäksi puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien topografisten tarkastelujen perus-

teella hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin 

ja sotilasilmailuun. 

 

YVA-selostusvaiheessa Puolustusvoimilla on mahdollisuus lausua hankkeesta ja sen vaihtoehdoista. 

20.2 Vaikutukset säätutkiin 

 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia Ilmatieteen laitoksen sää-

tutkille. Häiriöt saattavat vaikuttaa Ilmatieteen laitoksen sääennustus- ja varoituspalveluun. Suosi-

tuksen mukaan tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Li-

säksi alle 20 km etäisyydellä säätutkista tulisi arvioida tuulivoimaloiden vaikutukset.  
 

Lähimmät Ilmatieteen laitoksen käytössä olevat säätutkat on yli 20 km:n etäisyydellä Petäjävedellä 

ja Vimpelissä. Näin ollen tuulivoimapuiston mahdollisia vaikutuksia säätutkatoimintaan ole tarpeen 

selvittää tarkemmin. 

 

Ilmatieteen laitos on lausunnossaan 2.6.2021 OAS-YVA-suunnitelmasta todennut, että laitoksella 

ei ole lausuttavaa Kauniskankaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin, koska alue sijaitsee 

yli 20 km päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta. 

20.3 Vaikutukset viestintäyhteyksiin 

 

Teleoperaattorit käyttävät radiolinkkiyhteyksiä matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämi-

sessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Tuulivoimala voi aiheuttaa häi-

riötä tietoliikenteeseen, mikäli se sijaitsee lähettimen ja vastaanottimen välissä. Suomessa ra-

diolinkkiluvat myöntää liikenne- ja viestintäviestintävirasto Traficom, jolla on tarkat tiedot Suomen 

linkkijänteistä. Mikäli häiriövaikutuksia on odotettavissa, voidaan suunnittelussa tehtävillä ratkai-

suilla välttää tai vähentää ongelmia.   

 

Tuulivoimapuiston on todettu joissain tapauksissa aiheuttavan häiriötä tv-signaaliin voimaloiden 

lähialueilla. Häiriöiden esiintymiseen vaikuttaa voimaloiden sijainti suhteessa lähetinasemaan ja tv-
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vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuus ja suuntaus sekä maaston muodot ja muut mah-

dolliset esteet. 

 

Viestintäyhteyksiin kohdistuvien vaikutusten selvittämiseksi alueella tullaan toteuttamaan signaa-

lien nykytilamittaukset ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja mahdollisten vaikutusten vertailu-

mittaukset puiston rakentamisen jälkeen. 

20.4 Turvallisuuteen liittyvät vaikutukset 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistettiin hankkeeseen liittyviä mahdollisia häiriötapahtumia 

ja vaikutusketjuja sekä häiriöiden seurauksia. Näitä voivat olla esim. törmäysriskit ja turvallisuu-

teen liittyvät asiat. Tuulipuiston turvallisuusvaikutukset liittyvät muun muassa lapojen rikkoutumi-

sesta ja talviaikaisen jään irtoamisesta aiheutuviin vaaratilanteisiin. Lisäksi tuulipuistolla voi olla 

turvallisuusriskejä lento- ja tieliikenteelle. Tuulivoimaloita ei aidata, mutta aurinkovoima-alue aida-

taan turvallisuussyistä. 

 

Rakennusaikana vapaata liikkumista tuuli- ja aurinkovoima-alueella joudutaan turvallisuussyistä 

rajoittamaan, kuten työmaa-alueilla yleensäkin. Sen sijaan tuuli- ja aurinkovoima-alueen valmis-

tuttua alueen tiestö on vapaasti alueen maanomistajien ja muiden käyttäjien käytettävissä eikä 

tuulipuisto rajoita liikkumista alueella.  

20.4.1 Irtoavat kappaleet 

Tuulipuiston toimiessa on olemassa riski, että voimala rikkoutuu, jolloin siitä voi irrota osia. Koke-

musten mukaan rikkoutumisen vaara on kuitenkin hyvin epätodennäköinen. VTT:n tilastojen mu-

kaan tuulivoimaloihin liittyviä turvallisuuspoikkeamia on Suomessa ollut vuosina 1996–2011 kuusi 

kappaletta. Potentiaalisesti vaarallisiksi tapauksiksi on määritelty kaksi tuulivoimalan siiven kär-

jessä olevan jarrun vaurioitumista ja putoamista. Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa ei käytetä tällaista 

ns. kärkijarrua, joten tämä onnettomuustyyppi ei ole mahdollinen nyt rakennettavissa tuulivoima-

loissa. 

 

Kokonaisuudessaan tuulivoimalaitoksen rikkoontumisesta aiheutuvaa turvallisuusriskiä voidaan pi-

tää erittäin pienenä, eikä tuulivoimalat estä alueen käyttöä esimerkiksi virkistystarkoituksiin, kuten 

marjastukseen. Hankealueen lähiasutukselle tuulivoimalat eivät aiheuta turvallisuusriskiä. 

20.4.2 Jäätyminen ja jään irtoaminen 

Käytännön kokemusten perusteella jään muodostuminen voi aiheuttaa käytännössä vaaraa sisä-

maan tykkylumialueilla. Riski vahinkojen aiheutumiseen on tällöinkin äärimmäisen pieni. Nykyai-

kaiset voimalat voidaan varustaa jääntunnistusjärjestelmillä, jotka tunnistavat jäätävät olosuhteet 

tai siipiin muodostuneen jään. Voimala voidaan tällöin tarvittaessa pysäyttää, kunnes sääolosuhteet 

muuttuvat tai jää on sulanut. Lisäksi jään muodostuminen on estettävissä teknisin keinoin kuten 

siipilämmityksellä. 

 

Tuulivoimaloiden lapoihin ja rakenteisiin voi kertyä lunta ja jäätä olosuhteista riippuen eri tavoin. 

Lumi- ja räntäsateella jäätä tai lunta kasaantuu lapoihin ja muihin rakenteisiin. Nollan tuntumassa 

kostea ilma härmistyy kuuraksi ja alijäähtyneet vesipisarat jäätyvät osuessaan voimalaan. Jäätä-

vässä vesisateessa puolestaan syntyy kovaa ja kirkasta jäätä. Syntynyt kuura ympäröi lapaa tasai-

sesti, kun taas lumi kasaantuu lavan yläpuolisille pinnoille. Kuura ja lumi ovat vaarattomia, sillä 

lumi putoaa yleensä suoraan voimalan juurelle ja kuura häviää vähitellen voimalan käynnistyttyä 

(Haapanen 2014). 
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Vaarallisinta jäätä on alijäähtyneistä vesipisaroista muodostunut tykkyjää tai jäätävästä sateesta  

syntynyt kirkas jääkerros. Ne ovat tiukasti kiinni lavan pinnassa ja muodostavat voimalan käydessä 

varsinaisen jäänheittoriskin. Mitä tiiviimpää jää on, sitä helpommin se irtoaa lavan taipuessa tuulen 

paineesta. Jään irtoaminen taipuisista lavoista rajoittaa automaattisesti jään paksuutta, mikä puo-

lestaan lyhentää jäänheittomatkaa. Tämä mekanismi on merkittävästi vähentänyt jäänheiton ris-

kejä (Haapanen 2014). 

 

Suomessa Pohjanlahden rannikolla kuten Porissa, Oulussa, Kemissä ja Torniossa on pitkät koke-

mukset tuulivoimasta, joissa tuulivoimalat sijaitsevat rannikolla tai rannikon läheisyydessä. Vaikka 

näissä osittain jo yli 10 vuotta vanhoissa tuulivoimaloissa siipien jäätymistä ei ole teknisesti estetty, 

jään ei tiedetä aiheuttaneen vahinkoja henkilöille tai omaisuudelle. Ilmiön harvinaisuuden vuoksi 

virallisia mittaustuloksia ei ole vielä kertynyt, vaikka alueella on ollut voimaloita 1990-luvun alusta 

saakka. Saksasta ja Sveitsistä on kuitenkin saatu kokeellisia mittaustuloksia, joiden perusteella 

voidaan laskea myös Suomessa käytössä olevien voimaloiden jäänheittomatkat. 

 

Jäänheittomatkaa laskettaessa tärkeimmät tekijät ovat lähtönopeus ja -suunta, jotka riippuvat ir-

toamisajankohdan kehänopeudesta. Ilmanvastus hidastaa jään lentoa ja tuuli kääntää lentorataa 

myötätuuleen. Pisimmät lentomatkat voivat olla 100–200 metriä riippuen paikallisista olosuhteista 

ja voimalasta. Mitä helpommin jäät irtoavat, sitä pienempinä palasina ne irtoavat ja sitä lyhyempi 

on lentomatka. Jää lentää pisimmälle, jos se irtoaa noin 40–50 asteen kulmassa. Todennäköisin 

jään irtoamisajankohta on kuitenkin alhaalla heti sen jälkeen, kun lapa on ohittanut tornin: tornin 

kohdalla lapaan kohdistuva paineisku täräyttää jäät irti ja ne putoavat lähelle voimalaa. 

 

Jäätäviä sateita esiintyy Suomessa hyvin harvoin: kaikista sateista vain 2 prosenttia on jäätäviä. 

Jäämuodostelmat lavoissa heikentävät aerodynamiikkaa, jolloin voimala pysähtyy nopeasti eikä 

käynnisty ennen kuin jäät ovat irronneet, mikä yleensä tapahtuu lämpötilan muuttuessa pari as-

tetta. Suomalaisten kokemusten mukaan enimmät jäät putoavat suoraan voimalan juurelle seiso-

essa tai lähes heti käyntiin lähdön jälkeen. Kattavimmin ja kauimmin seuratut voimalat sijaitsevat 

Iin Kuivaniemessä, Oulun Riutunkarissa, Porin Tahkoluodossa ja Kotkassa. Käyttökokemuksien mu-

kaan jäätymistä esiintyy erittäin harvoin ja kun sitä esiintyy, jää on enimmäkseen ohuena kerrok-

sena lapojen yläreunassa. Yhtään valitusta lentävien jäiden aiheuttamista vahingoista ei tehty, 

vaikka monien voimaloiden välittömässä läheisyydessä on paljon liikennettä. 

 

Tutkimuslaitokset kuten VTT, DNV, GL, DEWI ja Risö ovat arvioineet WECO-projektissa MonteCarlo 

simulaation avulla, että todennäköisyys jään osumiselle henkilöön on 10–6 osumaa vuodessa ne-

liömetriä kohden. Jos siis 15 000 ihmistä ohittaa voimalat vuodessa, niin onnettomuus sattuu kerran 

300 vuodessa. Jäätävien kelien esiintymisen todennäköisyys on alhainen, eivätkä kaikki jäätävät 

säät johda jään muodostukseen. Lavoista irtoavat jääkappaleet ovat yleensä pieniä, muutamista 

kymmenistä grammoista puoleen kiloon. Mitä paksummaksi jää kasvaa ennen irtoamista sitä pi-

demmälle palat lentävät (Haapanen 2014). 

 

Mikäli voimalassa ei ole minkäänlaista jääkontrollia, on syytä varata riittävän suuri varoalue voima-

lan ympärille. Varoalue voi olla pienempi, jos jäätämistä voidaan seurata ja tarpeen tuleen rajoittaa 

voimalan toimintaa. Voimaloissa olevien lapojen epätasapainon (tärinän) ilmaisin pysäyttää voima-

lan, mikäli jäiden irtoaminen aiheuttaa lapojen epätasapainoa. Lapojen jäänestojärjestelmä on te-

hokas mutta kallis tapa pienentää riskejä ja tuotannon menetyksiä. 

 

Pohjanlahden rannikolla jää voi sopivissa olosuhteissa muodostaa siipeen ohuen pinnan, joka siiven 

aerodynaamisia ominaisuuksia heikentäessään aiheuttaa vähäisiä tuotannonmenetyksiä. Tykkylu-

mialueella mahdollisia paksuja jääkerroksia ei ole rannikolla käytännössä havaittu. Mikäli paksuja 
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jääkerroksia pääsee siipiin muodostumaan se hidastaa roottorin pyörimisnopeutta siinä määrin, 

ettei jää sinkoudu kauas voimalasta. Suurin riski on suoraan voimalan alapuolella voimalaa käyn-

nistettäessä, jolloin siivistä ja rakenteista voi irrota niihin pysähdyksen aikana muodostunutta jäätä. 

Kokonaisuudessaan tuulivoimalaitoksista irtoavan jään aiheuttama turvallisuusriski on erittäin pieni, 

eikä se esimerkiksi estä hankealueen virkistyskäyttöä. Lisäksi riskin mahdollisuutta pienentää se, 

että hankealueen käyttö talviaikana on vähäistä, eikä hankealueella ole virallisia virkistysreittejä tai 

-alueita. Tuulivoimalan välitön lähialue voidaan kuitenkin varustaa putoavasta jäästä varoittavilla 

kylteillä. Hankealueen lähiasutukselle irtoavasta jäästä ei koidu riskiä. Mahdollinen irtoava jää pu-

toaa pääasiassa tuulivoimalan alle. 

20.4.3 Paloturvallisuus 

Tuulivoimaloiden paloturvallisuus huomioidaan rakennuslupavaiheessa normaalimenettelyn mukai-

sesti. Tuulivoimalapalot ovat mahdollisia, mutta erittäin harvinaisia. Voimalapalot voivat kuivissa 

olosuhteissa levitä maastopaloksi. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto suosittaa palo- ja henki-

löturvallisuuden osalta kaavalausunnoissa yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 metrin turvaetäisyyttä asu-

tukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaran ar-

viointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä. Voimalaitospalo on kohtalaisen helposti 

havaittavissa korkean sijainnin takia verrattaessa esimerkiksi maastopaloon. Tuulivoimalan korkeu-

den vuoksi konehuonepaloa voi olla kuitenkin hankala sammuttaa pelastustoimen toimenpitein. 

Tuulivoimalat varustetaan automaattisin palonilmaisulaittein. 

20.4.4 Voimajohdot ja sähköasema 

Voimajohtoihin liittyvät turvallisuusriskit liittyvät jännitteellisen johdon synnyttämään sähkökent-

tään ja johdossa kulkevan virran luomaan magneettikenttään sekä esimerkiksi kaatuvan puun ai-

heuttamaan rakenteiden rikkoutumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut suosi-

tusarvot pienitaajuisille (mm. voimajohdot) sähkö- ja magneettikentille. Tampereen teknillisen yli-

opiston mittausten mukaan STM:n asetusten mukaisia suositusarvoja ei hankkeeseen suunniteltu-

jen 110 kV:n voimajohdoilla ylitetä. Voimajohtojen asennuksessa huomioidaan Fingridin vaatima 

johtoalue, joka sisältää johtoaukean ja sen molemminpuoliset reunavyöhykkeet. Puiden kasvukor-

keus on reunavyöhykkeellä rajoitettu, jotta puut eivät mahdollisesti kaatuessaan ulotu voimajoh-

toon.  

20.4.5 Muut riski- ja häiriötilanteet 

Mahdollisia onnettomuustilanteita varten hankealueelle varmistetaan pelastustoimelle ympärivuo-

tinen kulkukelpoisuus. Hankkeen tuulivoimaloiden turvallisuusratkaisuista tullaan rakennuslupavai-

heessa tekemään erillinen palotekninen suunnitelma. 

20.4.6 Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot 

Säännöllisellä huollolla ja ylläpidolla varmistetaan voimaloiden turvallinen toiminta kaikissa olosuh-

teissa. Turvallisuutta voidaan parantaa panostamalla ohjeistukseen, valvontaan sekä voimalalla 

työskentelevien henkilöiden asianmukaiseen turvallisuuskoulutukseen. Voimalassa vierailevilla hen-

kilöillä on oltava mukana turvallisuuskoulutuksen saanut saattaja. 

 

Tuulivoimalat on varustettu erilaisilla turvatoiminnoilla, jotka pysäyttävät voimalan häiriötilan-

teessa. Lisäksi voimalan ohjausjärjestelmään on aseteltu erilaisia turvallisuuteen liittyviä raja-ar-

voja, jotka pysäyttävät voimalan, jos raja-arvo ylittyy. Turvallisuuteen liittyviä raja-arvoja ovat 

esimerkiksi liian kova tuuli, roottorin ylinopeus, siipien jäätyminen ja tärinä. 

 

Voimalat varustetaan lentoesteluvassa määritellyillä lentoestevaloilla, jotka ovat havaittavissa kai-

kista ilma-aluksen lähestymissuunnista. Voimalat varustetaan ukkosenjohtimilla, jonka tehtävänä 
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on johtaa salamanisku maahan siten, että se ei aiheuta vahinkoa ihmisille tai tuulivoimalalle. Voi-

malan lähialue voidaan varustaa putoilevasta jäästä varoittavilla kylteillä. 

20.4.7 Sähkönsiirron vaikutukset turvallisuuteen 

 

Sähkö- ja magneettikentille altistumista ei pidetä merkittävinä esimerkiksi silloin, kun johdon alla 

poimitaan marjoja tai suoritetaan maanviljely- tai metsänhoitotöitä (lyhytaikainen altistus). Sosi-

aali- ja terveysministeriön oppaan (Korpinen 2003) mukaan asutus ei edellytä esimerkiksi kaavoi-

tuksessa jättämään suoja-aluetta voimajohtoalueen ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön 

asetus (1045/2018) ei rajoita rakentamista tai oleskelua voimajohtojen läheisyydessä. Pitkäaikai-

sen magneettikenttäaltistuksen riskeistä on kuitenkin epäilyjä, joten turhaa altistusta magneetti-

kentälle kannattaa välttää. Suunnitellun sähkönsiirtoreitin, joka toteutetaan olemassa olevaan joh-

toaukeaan, terveysvaikutuksia pidetään vähäisinä, sillä suunnitellusta voimajohdosta on riittävä 

etäisyys lähimpään asutukseen. 
 

21. YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN JA 

SUUNNITELMIEN KANSSA 

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (277/2017) mukaan hank-

keen todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnissa on käsiteltävä myös yhteis-

vaikutuksia muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa. Hankkeen vaikutuksia 

arvioidaan huomioiden lähialueen nykyiset, toiminnassa olevat tuulivoimapuistot sekä suunnitellut 

tuulivoimahankkeet siinä laajuudessa, kun niillä arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia Kauniskankaan 

tuulivoimahankkeen kanssa. 

 

Tässä arviointiselostuksessa yhteisvaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu Peuralinnan, Korkeamaan 

ja Möksyn tuulivoimahankkeita, jotka on esitelty tarkemmin luvussa 5.4.5. Arvioinnissa on hyödyn-

netty lähiympäristön tuulivoimahankkeiden yhteydessä laadittuja selvityksiä ja arviointeja julkisesti 

saatavilla olevien osin. Lisäksi Kauniskankaan koillispuolelle on suunnitteilla Hanhinevan tuulivoi-

mahanke, josta on asetettu YVA-ohjelma ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville keväällä 

2022. 

 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa on erityisesti kiinnitetty huomioita mahdollisesti laajimmalle ulottu-

viin vaikutuksiin, kuten linnusto- ja maisemavaikutuksiin.  

21.1 Linnusto 

 
Linnuston osalta yhteisvaikutuksia kohdistuu salassa pidettäviin lajeihin, joihin kohdistuvat vaiku-

tukset on arvioitu erillisessä vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liitteessä 26. 

21.2 Maisema 

Yhteisvaikutukset tarkoittavat ehdotetun hankkeen aiheuttamia lisävaikutuksia yhdessä muiden 

vastaavien hankkeiden vaikutusten kanssa tai hankkeen kokonaisvaikutuksia. 

 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon kaikki 10 kilometrin säteellä olevat uudet suuret 

toiminnassa tai rakenteilla olevat rakennustyöt tai tuulipuistot, joilla on rakennuslupa tai ne on 

määrä toimittaa paikallisille kaavoitusviranomaisille rakennuslupaa varten.  

 

Tuulivoimaloiden yhteisvaikutuksiin maisemarakenteessa ja maisemakuvassa vaikuttavat tekijät 

ovat muiden lähellä olevien tuulipuistojen sijainti ja suunnittelu sekä maiseman kokonaisluonne ja 
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sen herkkyys tuulivoimapuiston kehitykselle. Todennäköiset yhteisvaikutukset maisemaan ovat 

suorat vaikutukset maiseman fyysiseen rakenteeseen sekä vaikutukset maiseman luonteeseen, 

jossa kaksi tai useampi hanke tuo maisemaan uusia piirteitä. Vaikutus voi muuttaa maisemaa siinä 

määrin, että alueen maisematyyppi muuttuu. 

 

Hankealueen ympärillä, 15 kilometrin säteellä sijaitsee noin 9 kehitteillä olevaa tuulivoimahanketta 

(Kuva 21-1). Kooste tuulivoimahankkeista Kauniskankaan hankealueen läheisyydessä on taulu-

kossa (Taulukko 5-4). Lähimmät tuulivoimahankkeet ovat: 

- Alajärvi, Möksy, etäisyys noin 3 km Kauniskankaan hankealueelta; 

- Soini, Korkeamaa, noin 4 km Kauniskankaan hankealueelta; 

- Hanhineva, Karstula ja Kyyjärvi, noin 7 km Kauniskankaan hankealueelta. 

 

 
Kuva 21-1. Muut tuulivoimahankkeet noin 30 kilometrin etäisyydellä Kauniskankaan hankkeesta, joista lähimmät 

on osoitettu punaisella ympyrällä. 
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Hankkeiden yhteisvaikutuksia on tutkittu kuvasovitteiden avulla samoista kuvauspisteistä, joista 

kuvasovitteita on laadittu Kauniskankaan hankkeeseen liittyen (Kuva 6-3). Kuvauspisteistä 9, 11 ja 

12 hanketta ympäröiviä tuulivoimaloita ei näy eli maisemakuva ei muutu. Maisemakuvan muutos 

on selkeästi näkyvissä kuvauskohteiden 4 (Kuva 21-2) ja 19 (Kuva 21-3) osalta. 

 

 
Kuva 21-2. Hankkeiden yhteisvaikutuksia havainnollistava kuvasovite (kohde 4) Pölkin kylältä, josta etäisyyttä 

lähimpään tuulivoimalaan on noin 8 km. 
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Kuva 21-3. Hankkeiden yhteisvaikutuksia havainnollistava kuvasovite (kohde 19) kauppakeskus Paletin pysäköin-

tialueelta (Kyyjärven ABC), josta etäisyyttä lähimpään tuulivoimalaan on noin 4,5 km. 

 

21.3 Elinolot ja viihtyvyys 

 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia yhteisvaikutuksia muodostuu erityisesti maisemanmuutok-

sen aiheuttaman viihtyisyysvaikutuksen kautta. Eri hankkeisiin laadittujen melu- ja välkeselvitysten 

mukaan hankkeiden yhteisiä leviämisvyöhykkeitä ei muodostu, sillä lähimmät suunnitellut Möksyn 

ja Korkeamaan tuulivoimapuistot sijaitsevat yli kahden kilometrin päässä Kauniskankaan hankealu-

eesta, ja näin ollen myös yhteisvaikutuksen terveysvaikutuksia ei synny. Liikennevaikutusten osalta 

hankkeiden rakentaminen ajoittuu eri ajankohdille vähentäen yhteisvaikutuksia, mutta toisaalta lä-

hiympäristön voidaan kokea olevan jatkuvan rakentamistöiden kohteena. 
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Asukaskyselyssä oli mahdollisuus kertoa näkemyksensä mahdollisista yhteisvaikutuksista muiden 

hankkeiden kanssa avoimeen vastauskenttään. Yhteisvaikutuksissa nostettiin esiin Vehkaperän, 

Koskimäen, Huhtalan ja Nurmijoen kylät ja niihin kohdistuvat vaikutukset, kuten melu- ja maise-

mavaikutukset sekä luonnonrauhan häiriintyminen. 

 

Erityisesti yhteisvaikutuksia kohdistuu Vehkaperän kylän alueelle, jonka ympäristössä on kolme eri 

kehitysvaiheissa olevaa hanketta. Vehkaperän kylän länsipuolelle rakennetaan parhaillaan Möksyn 

ja Louhukankaan tuulipuistoalueita, jotka käsittävät yhteensä 36 voimalaa. Tuulipuistojen rakenta-

minen aloitettiin loppukesästä 2021, puiston on suunniteltu olevan tuotannossa vuoden 2023 lop-

puun mennessä. Vehkaperän lounaispuolelle sijoittuu kehitysvaiheessa oleva Korkeamaan hanke. 

Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja Soinin teknisen lautakunnan myöntämät rakennus-

luvat 19 tuulivoimalalle, joiden kokonaiskorkeus on enintään 210 metriä. Luvat hyväksyttiin mar-

raskuussa 2021, mutta niistä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kes-

ken. 

 

Kauniskankaan hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Peuralinnan tuulipuistoalue, jonne rakenne-

taan 7 tuulivoimalan tuulipuisto. Voimaloiden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 aikana. Peura-

linnan ja Kauniskankaan hankealueiden väliin sijoittuvat Peuralinnan, Keskikylän, Huumarkankaan 

ja Huhtalan alueet. 

 

Kauniskankaan hankealueen koillispuolelle on suunnitteilla Hanhinevan tuulipuistoalue, joka on 

enintään 34 tuulivoimalan hanke. Hankkeessa on aloitettu kaavoitus- ja YVA-menettely. Näiden 

kahden hankealueen väliin sijoittuu Nurmijoen kylä. 

 

Kuten edellä todettiin, yhteisvaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen muodostuu lähinnä hankkeiden 

maisemavaikutusten kautta. Viihtyvyyden ja virkistyskäytön kannalta ympäröivien hankkeiden 

melu-, välke- ja maisemavaikutukset voivat muuttaa kylien ympäristön luontokokemusta. Myös 

alueen metsästäjät saattavat kokea yhteisvaikutukset metsästykseen merkittäviksi metsästysalu-

eiden luonteen muuttuessa. 
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22. YHTEENVETO HANKKEEN KESKEISIMMISTÄ 

VAIKUTUKSISTA JA HANKKEEN 

TOTEUTTAMISKELPOISUUS 

Hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan vaikutusten arvioinnin tulosten perusteella vertai-

lutaulukon avulla. Vertailutaulukkoon kirjataan havainnollisella ja yhdenmukaisella tavalla vaihto-

ehtojen keskeiset vaikutukset. Taulukossa on pyritty tuomaan esille keskeisimmät vaikutukset vai-

kutustyypeittäin sekä arvio niiden merkittävyydestä. Vaikutusten merkittävyydet on luokiteltu vii-

teen eri luokkaan: ei merkitystä, vähäinen, kohtalainen, suuri ja erittäin suuri. Vaikutus voi olla 

myönteinen tai kielteinen. 
 

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 22-1) on koottu yhteenveto Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoi-

mahankkeen ympäristövaikutuksista. Valtaosa hankkeen vaikutuksista on arvioitu vähäisiksi tai 

korkeintaan kohtalaisiksi. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat luonnonympäristöön, erityisesti lin-

nustoon. Hankevaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia erityisesti, jos uhanalaisen lajin kannalta 

kriittisimpien voimaloiden T7 ja T8 toteutusta ja sijoittamista harkitaan uudelleen hankevaihtoeh-

dossa VE1.  Hankevaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja vaikutuksissa tuulivoimaloiden mää-

rän eron ollessa vain kaksi voimalaa. 

 

Myönteisiä vähäisiä vaikutuksia kohdistuu kaavoitukseen, ilmastoon sekä elinkeinoelämään ja pal-

veluihin. 

  



Ramboll - Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke 

 

  

 

265/272 

Taulukko 22-1. Yhteenveto Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuistohankkeen ympäristövaikutuksista hanke-

vaihtoehdoittain. Väritystä on käytetty havainnollistamaan arvioitua vaikutusta ja sen merkittävyyttä. Merkittä-

vyyden suunta ja taso on havainnollistettu värillä (valkoinen: ei muutosta ympäristön tilaan, punainen = kieltei-

nen, vihreä = myönteinen). 

Erittäin 

suuri 
---- 

Suuri 

--- 

Kohtalainen 

-- 

Vähäinen 

- 

Merkityksetön 

-+ 

Vähäinen 

+ 

Kohtalainen 

++ 

Suuri 

+++ 

Erittäin 

suuri 
+++ 

 

Vaikutus VE0 VE1 VE2 

Maankäyttö ja yhdyskuntara-
kenne 

Merkityksetön Vähäinen Vähäinen 

Maisema ja kulttuuriympäristö Merkityksetön Kohtalainen Kohtalainen 

Maa- ja kallioperä Merkityksetön Vähäinen Vähäinen 

Luonnonvarojen hyödyntäminen Merkityksetön Vähäinen Vähäinen 

Vesistö ja pohjavedet Merkityksetön Vähäinen Vähäinen 

Kasvillisuus ja luontotyypit Merkityksetön Kohtalainen Kohtalainen 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) la-
jit ja muu huomionarvoinen eläi-
mistö (tuulivoimalat) 

Merkityksetön Kohtalainen Kohtalainen 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) la-
jit ja muu huomionarvoinen eläi-
mistö (aurinkovoimalat) 

Merkityksetön Suuri Suuri 

Luonnonsuojelualueet 
(Natura-alueet) 

Merkityksetön Suuri Suuri 

Pesimälinnusto Merkityksetön Suuri Suuri 

Muuttolinnusto Merkityksetön Kohtalainen Kohtalainen 

Ilma ja ilmasto Merkityksetön Vähäinen Vähäinen 

Melu Merkityksetön Kohtalainen Kohtalainen 

Varjostus ja välke Merkityksetön Kohtalainen Kohtalainen 

Liikenne Merkityksetön Vähäinen Vähäinen 

Elinkeinoelämä ja palvelut Merkityksetön Vähäinen Vähäinen 

Elinolot ja viihtyvyys Merkityksetön Kohtalainen Kohtalainen 

Virkistyskäyttö ja metsästys Merkityksetön Vähäinen Vähäinen 

Ihmisten terveys Merkityksetön Vähäinen Vähäinen 

Vaikutukset puolustusvoimien toi-
mintaan 

Puolustusvoimien Pääesikunta on antanut 22.9.2021 lausunnon 
Kauniskankaan tuulivoimahankkeesta. Annettu lausunto koskee 
23 tuulivoimalaa, joiden korkeus on 280 m. Lausunnon mukaan 
hankkeen tuulivoimaloista aiheutuvien tutkavaikutusten arvioi-
daan olevan niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa 
aluevalvonnalle. Lisäksi puolustusvoimien eri organisaatioiden 
laatimien topografisten tarkastelujen perusteella hankkeella ei ole 
merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toiminta-
edellytyksiin ja sotilasilmailuun. 

Vaikutukset säätutkiin 

Ilmatieteen laitos on lausunnossaan 2.6.2021 OAS-YVA-suunni-
telmasta todennut, että laitoksella ei ole lausuttavaa Kauniskan-
kaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin, koska alue si-
jaitsee yli 20 km päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta. 

Vaikutukset viestintäyhteyksiin 

Merkittäviä vaikutuksia viestintäyhteyksiin ei odoteta syntyvän. 
Mikäli tv-lähetyksissä ilmenee häiriöitä, antennit uudelleen suun-
taamalla täytelähetinasemalle häiriöt todennäköisesti saadaan 
poistettua. Vaikutukset viestintäyhteyksiin arvioidaan kokonai-
suudessaan vähäisiksi. 
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23. EHDOTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 

SEURANTAOHJELMAKSI 

Arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella laaditaan suunnitelma hankkeen ym-

päristövaikutusten tarkkailemiseksi. Tarkkailun avulla voidaan havainnoida muun muassa sitä, 

kuinka hyvin nyt tehty arviointi vastaa todellisuutta. Lisäksi voidaan selvittää sitä, aiheuttavatko 

rakennustyöt sellaisia ympäristön tilan muutoksia, että niiden estämiseksi on ryhdyttävä tarpeelli-

siin toimenpiteisiin. Vaikutusten seuranta tuottaa myös tärkeää informaatiota toteutuneiden tuuli-

voimahankkeiden mahdollisista ympäristövaikutuksista. 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa 

ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on: 

 

• tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista 

• selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta 

• selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta 

• selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet 

• käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja. 

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee tapauksen mukaan esittää ehdotus hankkeen 

seurantaohjelmaksi. Seuranta kattaa keskeisimmät ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jotka 

ovat nousseet esiin ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisen aikana. Seurannalla saadaan tietoa 

tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan aikaisista vaikutuksista, mikä tuottaa tietoa hankkeen 

riskienhallinnalle, hankkeesta vastaavalle sekä eri sidosryhmille. Lisäksi seuranta tuottaa lisätietoa 

käytettäväksi jatkossa vastaavien tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Seu-

rannan vaiheita ovat: 

 

• ennen rakentamista vallitsevia olosuhteita koskevien tietojen täydentäminen tarvittaessa,  

• rakentamisen aikaisten olosuhteiden ja vaikutusten seuranta 

• toiminnan aikaisten olosuhteiden ja vaikutusten seuranta 

 

Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa ympäristöluvan tarpeen määrittävät paikalliset 

viranomaiset eli käytännössä Kyyjärven kunta. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tar-

vitaan, jos tuuli- tai aurinkovoimalan toiminnasta saattaa aiheutua lähiasutukselle naapuruussuh-

delaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tarkkailua koskevat velvoitteet määrätään hankkeen 

lupapäätöksen lupaehdoissa ja ympäristöviranomainen hyväksyy virallisen tarkkailuohjelman. 

 
Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten seurannaksi tuuli- ja aurinkovoimapuiston 

käyttöönoton jälkeen olisi hyvä tehdä seurantakysely tai haastattelu hankkeen lähiympäristön asuk-

kaille tuuli- ja aurinkovoimapuiston koetuista vaikutuksista ja niiden merkityksistä. Aiheellisten va-

litusten osoittamia ongelmakohtia tulisi mahdollisuuksien mukaan poistaa.  
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SANASTO 

 

Lyhenne tai termi Määritelmä 

CR äärimmäisen uhanalainen, yksi uhanalaisuusluokituksen luokista, eng. criti-

cally endangered 

dB desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

DI diplomi-insinööri 

ELY-keskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

EN erittäin uhanalainen, yksi uhanalaisuusluokituksen luokista, eng. endangered 

EU Euroopan unioni 

FINIBA Suomen tärkeät lintualueet, eng. Finnish Important Bird Areas 

FM filosofian maisteri 

FT filosofian tohtori 

gCO2-ekv/kWh hiilidioksidiekvivalenttia (muiden kasvihuonekaasujen vaikutus joka on 

muunnettu hiilidioksidin ilmastovaikutukseksi) grammaa per kilowattitunti  

g/kWh grammaa per kilowattitunti 

GIS paikkatietojärjestelmä, eng. geographic information system 

GPS maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä, eng. global positioning system 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

GW gigawatti 

GWh gigawattitunti 

h/a tuntia vuodessa 

ha hehtaari 

HINKU-laskelma kuntien päästötavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli 

Hz hertsi, taajuuden yksikkö 

IEA International Energy Agency 

Ins (AMK) insinööri, ammattikorkeakoulu 

I-OAS Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jatkuvasti voimassa oleva OAS 

joka on osa Keski-Suomen rullaavan maakunta-kaavoituksen strategiaa 

km kilometri 

km2 neliökilometri 

kV kilovoltti 

KVL keskivuorokausiliikenne 

LC elinvoimainen, yksi uhanalaisuusluokituksen luokista, eng. least concern 

LSL luonnonsuojelulaki 

µg mikrogramma 

m metri 

m3 kuutiometri 

METSO Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, maanomistajien 

vapaaehtoisuuteen perustuva metsien suojeluohjelma 

MML Maanmittauslaitos 

Monte Carlo -simulaatio moniulotteisille ongelmille käytetty numeerisen mallintamisen menetelmä, 

jossa hyödynnetään todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä 

MRL  maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

MW megawatti 

MWp megawattipiikki, eng. megawatt peak, kuvaa aurinkopaneelin tuottamaa 

huipputehoa 
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NaapL laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

Natura 2000 EU:n laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto, perustettu direktiivin 

92/43/ETY perusteella 

OAS  osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

OAS ja YVA-suunnitelma yhdistetty yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristö-

vaikutusten arviointisuunnitelma 

pH liuoksen happamuutta/emäksisyyttä kuvaava numeerinen asteikko 

RA (AMK) rakennusarkkitehti, ammattikorkeakoulututkinto 

RCP Representative Concentration Pathway = kasvihuonekaasujen pitoisuuksien 

mahdolliset kehityskulut 

RKY rakennettu kulttuuriympäristö 

SAC Natura-alueet on jaoteltu SAC-, SPA ja SCI-alueisiin. SAC alueet ovat luonto-

direktiivin mukaisia erityisen suojelutoiminnan alueita.  

SF6-kaasu Rikkiheksafluoridi, voimakas kasvihuonekaasu 

SPA SPA-alueet ovat lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita 

STM sosiaali- ja terveysministeriö 

STY Suomen Tuulivoimayhdistys 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

t/a tonnia vuodessa 

t C tonnia hiiltä 

t CO2/TJ tonnia hiilidioksidia per terajoule 

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

TTL Työterveyslaitos 

TWh terawattitunti 

UNESCO Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus- tiede- ja kultuurijärjestö, eng. The 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ylläpitää 

maailmanperintöluetteloa 

VE0 vaihtoehto 0 YVA-menettelyssä (hanketta ei toteuteta) 

VE1 vaihtoehto 1 YVA-menettelyssä 

VE2 vaihtoehto 2 YVA-menettelyssä 

VHA vesienhoitoalue 

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

VU vaarantunut, yksi uhanalaisuusluokituksen luokista, eng. vulnerable 

WECO-projekti tutkimusprojekti tuulivoiman käytöstä kylmässä ilmastossa, eng. wind energy 

production in cold climates 

YKR yhdyskuntarakenne 

YSL ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

YVA  ympäristövaikutusten arviointi 

YVA-asetus asetus ympäristövaikutusten arvioinnista (277/2017) 

YVA-laki (YVAL) laki ympäristövaikutusten arvioinnista (252/2017) 
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