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Erillislausuntojen ja mielipiteiden huomioiminen 
Paholammin YVA-ohjelmasta saatujen erillislausuntojen ja mielipiteiden keskeiset pääkohdat sekä niiden 
huomioon ottaminen arviointityössä on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Erillislausunto / mielipide Lausunnon / mielipiteen huomi-
oon ottaminen 

Puolustusvoimat 
  

• Puolustusvoimat toteaa, että maanpuolustuksen tarpeet on mainittu 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa osana terveellistä ja turval-
lista elinympäristöä koskevaa valtakunnallista alueidenkäyttötavoi-
tetta.  

• Maanpuolustuksen kehittämistarpeet ja toimintamahdollisuudet tu-
lee huomioida alueiden käytön suunnittelussa myös maankäyttö- ja 
rakennuslain 4a§ perusteella.  

• Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus koh-
distuu puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestel-
miin. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien lakisää-
teisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle (Laki puolustusvoimista 
551/2007 ja aluevalvontalaki 755/2000). 

• Puolustusvoimat huomauttaa, että hankkeelle tulee saada Pääesikun-
nan myönteinen hyväksyttävyyslausunto ennen kaavan hyväksymistä.  

• Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enem-
män) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat 
(Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen 
lopullisesta hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikun-
nalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista.  

• Tarvittaessa hankkeesta tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi 
VTT:llä.  

• Arvion tarkemman tutkaselvityksen tekemisen tarpeesta tekee Pää-
esikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot 
(tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikat (koordi-
naatit) ja lukumäärät) suunnitelluista tuulivoimaloista. Tutkavaikutus-
ten selvittämisestä vastaa tuulivoimatoimija tai kaavoittaja.  

• Ympäristövaikutusten arviointiohjelman luvussa 8.11 viitataan maa-
kuntakaavassa osoitettuun ampuma- ja harjoitusalueen melualuee-
seen me2. Puolustusvoimat toteaa, että Satakunnan maakuntakaavan 
voimaantulon jälkeen Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueen 
sekä Räjähdekeskuksen Niinisalon toimipisteen koeampumatoimin-
nan ympäristömeluselvitykset ja melualueet on päivitetty vastaa-
maan ns. RA-ME-asetusta (VnA 903/2017). Puolustusvoimat esittää, 
että yhteisvaikutusten arvioinnin perusteena käytettävien tietojen 
ajantasaisuus tarkistetaan yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.  

 
• Puolustusvoimien toiminta ja 

melualueet on huomioitu arvi-
ointityössä. 
  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
 

• Vaikuttaa siltä kuin puutuisi kuvaus vaikutusalueen nykytilan kehityk-
sestä (yva-asetus 3 § 1 mom kohta 4). 

• Hanketoimijan on syytä kuitenkin huomioida, että mikäli maantie-
verkkoa tai liittymiä joudutaan parantamaan tuulivoimalan kuljetus-
ten perillepääsyä varten, tulee hanketoimijan olla hyvissä ajoin 

 

• Vaikutusalueen nykytilan kehi-
tys (ns. nollavaihtoehto) on ku-
vattu YVA-selostuksessa. 

• Yöaikaisia havainnekuvia on laa-
dittu. 
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Erillislausunto / mielipide Lausunnon / mielipiteen huomi-
oon ottaminen 

yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruk-
tuuri –vastuualueeseen. 

• Näkemäanalyysi ja havainnekuva mallinnuksessa tulisi näyttää myös 
yöaikaisia havainnekuvia. 

• Sivulla 97 ja taulukko 10-2 Vapaa-ajan asutuksen melutason ohjearvo 
klo 7-22 on todennäköisesti väärä. 

• Asuinrakennuksia sekä vapaa-ajan rakennuksia näyttää sijoittuvan 
aika lähelle tätä kyseistä aluetta. Asutuksen läheisyydestä on hyvin 
tärkeätä huomioida ja tarkistaa ettei annetut ohjearvot melun sekä 
välkkeen osalta ylity.  

• Laatiessaan uutta tuulivoima yleiskaava on tärkeätä muistaa, että 
kaavan lähtökohta tulisi olla niin, ettei ympäristölupaan/-iin ole tar-
vetta. 

• Väärä melutason ohjearvo on 
korjattu. 

Etelä-Pohjanmaan liitto 
 

• Paholammin hanke sijoittuu pääosin Satakunnan maakuntakaavassa 
osoitetulle tuulivoimatuotannon alueelle. Samalle alueelle on vuonna 
2013 rakennettu Kirkonkallion tuulivoimaloiden alue ja vuonna 2016 
Kooninkallion tuulivoimaloiden alue. Etelä-Pohjanmaan liiton näke-
myksen mukaan laajojen tuulivoimapuistojen suunnittelua tulisi ensi-
sijaisesti edistää samassa hankkeessa, jolloin niiden vaikutuksia voi-
daan tarkastella samanaikaisesti ja mm. voimalasijoittelulla, sähkön-
siirtolinjojen sijainnin optimoinnilla ja muilla tekijöillä lieventää hank-
keen haitallisia vaikutuksia. Paholammin hankkeessa on tarkasteltava, 
toteuttaako hanke Satakunnan maakuntakaavan tavoitteita, kun huo-
mioidaan myös alueen muut tuulivoimatuotannon alueet ja niiden 
yhteisvaikutukset. 

• Hankkeella on ylimaakunnallisia vaikutuksia lähinnä maisemavaiku-
tusten, sekä toteutuneiden ja suunnittelussa olevien tuulivoima-alu-
eiden yhteisvaikutusten kautta.  

• Etelä-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuu-
riympäristökohteet sijaitsevat hankkeen kaukovaikutusalueella (Hyy-
pänjokilaakso, Isojokilaakson kyläasutus ja Isojoen kirkkomaisema). 
Vaikutukset niille ovat todennäköisesti maiseman luonteen ja laadun 
kannalta vähäisiä tai vaikutuksia ei ole lainkaan.  

• Valtakunnallisesti arvokas, kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinja 
Hämeenkankaan-Kyrönkankaantie sijaitsee lähimmillään noin kah-
deksan kilometrin etäisyydellä hankealueesta ja ulottuu pohjoisosis-
taan myös Etelä-Pohjanmaan puolelle. 

• Hankkeen vaikutusalueella noin 10 kilometrin etäisyydellä on Etelä-
Pohjanmaan maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeänä alueena osoitettu Kodesjärven alue. 
Merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan ”kulttuuriympäristön ja 
maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näi-
hin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa”. Isojokilaakson kulttuurimaisemaan sijoittuva Polvenkylä-Iso-
joen keskusta ja maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi eh-
dolla oleva Lauhanvuori sijaitsevat hankkeen kaukovaikutusalueella. 
Hankkeen vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida myös etäällä si-
jaitsevat maisema- ja kulttuuriympäristökohteet etenkin 

 

• Hankkeen suhdetta maakunta-
kaavoitukseen on tarkasteltu 
arviointiselostuksessa. 

• Muiden hankkeiden sähkönsiir-
ron suunnitelmia on huomioitu 
hankesuunnittelussa käytettä-
vissä olevan tiedon mukaisesti. 

• Arviointia varten on tuotettu 
monipuolisesti havainnekuva-
materiaalia eri etäisyyksiltä. 
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tuulivoimapuistojen maisemaan kohdistuvien yhteisvaikutusten 
osalta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Lauhanvuoreen, joka on 
luonto-, maisema- ja virkistysarvojensa vuoksi erityinen ja toisaalta 
erämaisen luonteensa ja korkeutensa vuoksi herkkä maisemaan koh-
distuville muutoksille. 

Satakunnan Museo  
 

• Alueelta vuonna 2014 laadittua arkeologista inventointia on tarpeen 
päivittää uusien suunnitelmien mukaisesti. 

• Paholammin tuulivoimapuisto muodostaa yhdessä Kirkkokallion ja 
Kooninkallion tuulivoimapuistojen kanssa laajan, kaikkiaan 24 tuuli-
voimalaa käsittävän tuulivoimatuotantoalueen, jolla tulisi olemaan 
merkittäviä maisema- ja kulttuuriympäristövaikutuksia ja myös yh-
teisvaikutuksia samanaikaisesti suunniteltavan, lähimmillään 4,8 kilo-
metrin päähän pohjoisessa sijoittuvan Marjakeitaan tuulivoimapuis-
ton (25 voimalaa) kanssa. 

• Paholammin tuulivoimapuiston vaikutusalueen paikallisesti merkittä-
västä kulttuuriympäristöstä sekä maakunnallisesti merkittävien kult-
tuuriympäristöjen yksittäiskohteista on saatavissa tietoa hankealueen 
ympäristön osayleiskaavoista ja niitä varten tehdyistä rakennusinven-
toinneista. 

• Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen, maisema-alueiden ja yksittäisten 
maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden osalta lähtötiedot on arvioin-
tiohjelmassa pääosin esitetty asianmukaisesti ja riittävästi.  

• Satakunnan Museon Y-Pakki -portaalin esittelyä tulee täydentää ja 
portaalin tietoja on suositeltava hyödyntää. Museo esittää eri julkai-
suja käytettäväksi selostuksessa. 

• Vaikutusten arvioinnissa Satakunnan Museo pitää perusteltuna kes-
kittymistä tarkasteltavan alueen osalta maisemalliselle lähi- ja välialu-
eelle (0-14 km), kaukoalueen (14-30 km) jäädessä yleispiirteisen tar-
kastelun varaan. Yksittäisten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden koh-
teiden osalta riittää keskittyminen merkittäviin maisemakuvan muu-
toksiin.  

• Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutuksia on tarkoitus arvioida YVA-
menettelyn yhteydessä maastokäyntien sekä tuotettavien näkemä-
analyysin ja havainnekuvien pohjalta, mitä museo pitää riittävänä. 
Olennaista on tuotettavien kuvien määrä, laatu ja kuvanottopaikko-
jen valinta sekä sanallisen arvioinnin kohdentaminen.  

• Vaikutusten arviointia tulisi kohdentaa erityisesti maakunnallisesti 
merkittävien kulttuuriympäristöjen kohdekuvauksissa mainittuihin ar-
votekijöihin, kyliin ja maatilojen pihapiireihin. Näistä paikoista tulisi 
tuottaa myös havainnekuvia. Tämän lisäksi tulisi erittäin lähelle tuuli-
voimapuistoa jäävän Ristilänperän alueen osalta tarkastella voimaloi-
den maisemavaikutuksia sekä myös alueen (ennestään inventoimat-
toman) rakennuskannan arvoja. 

• Satakunnan Museo huomauttaa, että myös pimeän ajan vaikutuksia 
(lentoestevalot) ja lähinnä Paholammin, Kirkkokallion, Kooninkallion 
ja Marjakeitaan tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia tulee arvioida 
myös maiseman kannalta. 
 

 
 

• Hankealueelle on laadittu ar-
keologinen inventointi vuonna 
2014. Inventointia on täyden-
netty maastokaudella 2021, jol-
loin kartoitettiin uudet voimala-
paikat ja suunnitellut tielinjauk-
set sekä vaihtoehtoiset sähkön-
siirtoreitit.   

• Arvokkaiden kulttuuriympäris-
töjen, maisema-alueiden ja yk-
sittäisten maakunnallisesti ar-
vokkaiden kohteiden osalta ai-
neistoa on täydennetty selos-
tusvaiheeseen. 

• Arviointia varten on tuotettu 
monipuolisesti havainnekuva-
materiaalia eri etäisyyksiltä. 

• Yöaikaisia havainnekuvia on laa-
dittu. 
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Erillislausunto / mielipide Lausunnon / mielipiteen huomi-
oon ottaminen 

Kankaanpään kaupunki 
 

• Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Paholammin tuulivoima-
puiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on huomioitu kat-
tavasti tarpeelliset vaikutustenarvioinnit ja niiden toteuttamiseksi tar-
vittavat selvitykset. Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 

 

Satakuntaliitto 
 

• Paholammin alue muodostaa yhdessä jo toiminnassa olevan Kirkko-
kallion ja Kooninkallion tuulivoimaloiden alueiden ja näiden välisen 
mahdollisen laajentumisalueen kanssa yhtenäisen ja laajan tuulivoi-
maloiden alueen. Useat, samalle alueelle sijoittuvat tuulivoimahank-
keet lisäävät tarvetta maisemaan ja linnustoon sekä asutukseen ja 
loma-asutukseen kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointiin sekä luo-
vat haasteita mm. osallistumisprosesseille. Melu-, välke- ja maisema-
mallinnusten merkitys korostuu arvioitaessa alueen asutukseen koh-
distuvia tuulivoimatuotannon yhteisvaikutuksia. Linnustovaikutusten 
arviointi puolestaan edellyttää kattavaa lintujen kevät- ja syysmuut-
toseurantaa. 

• YVA-prosessissa arvioitavana olevan hankealueen rajaus on laajempi 
kuin Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitettu tuulivoimatuo-
tannon alue (tv1). Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee arvioida 
hankealueen suhdetta Satakunnan maakuntakaavoihin ja kiinnittää 
erityistä huomiota hankealueen rajauksesta aiheutuviin vaikutuksiin 
suhteessa Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 esitettyyn rajauk-
seen. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä 
huomiota myös tuulivoimaloiden korkeuden muutokseen suhteessa 
Satakunnan vaihemaakuntakaavaan 1. Satakunnan vaihemaakunta-
kaavan 1 selvityksissä ja vaikutusten arvioinnissa on käytetty mata-
lampia voimaloita mitä YVA-prosessin hankkeessa on esillä. 

• Lisäksi Satakuntaliitto kiinnittää huomiota Satakunnan vaihemaakun-
takaavan 1 yleiseen suunnittelumääräykseen, minkä mukaan tuulivoi-
matuotannon alueita tai yksittäisiä tuulivoimaloita suunnitellessa tu-
lee huolehtia riittävästä etäisyydestä ensisijaisesti maakuntakaavassa 
osoitettuihin, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeisiin alueisiin, kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaisiin 
lintualueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnon monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeisiin alueisiin, virkistysalueisiin sekä meluta-
soltaan hiljaisiin alueisiin. Tuulivoimatuotannon alueiden tai yksittäis-
ten tuulivoimaloiden suunnittelussa tulee varmistaa riittävät melu-, 
valo- ja välkevaikutusten etäisyydet vakituiseen ja loma-asutukseen. 
Tuulivoimatuotannon alueita tai yksittäisiä tuulivoimaloita suunnitel-
taessa on otettava huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset erityi-
sesti maisemaan ja linnustoon sekä ehkäistävä merkittävien haitallis-
ten vaikutusten syntyminen. Suunnittelussa erityistä huomiota tulee 
kiinnittää tuulivoimatuotannon linnustoon kohdistuviin yhteisvaiku-
tuksiin Selkämeren rannikkovyöhykkeellä, lähinnä valtatien 8 länsi-
puolella. Käynnissä oleva ympäristövaikutusten arviointiprosessissa 

 

• Yhteisvaikutukset on pyritty laa-
timaan huolella ja monipuoli-
sesti. 

• Linnustoselvitystarpeet on mää-
ritelty YVA-menettelyn alussa 
ennakkoneuvottelun yhtey-
dessä. 

• Hankkeen suhdetta maakunta-
kaavoitukseen on käsitelty se-
lostuksessa. 

• Arviointia varten on tuotettu 
monipuolisesti havainnekuva-
materiaalia eri etäisyyksiltä. 
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tulee selkeästi ottaa huomioon edellä mainitussa suunnittelumää-
räyksessä todetut asiat. 

• Maisemavaikutusten havainnollistamiseen ja vaikutusten arviointiin 
mukaan lukien yhteisvaikutusten arviointi on myös kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota YVA-prosessissa. Vaikutusten arviointia varten on 
tuotettava monipuolista havainnekuvamateriaalia etenkin lähialueille 
sijoittuvista Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetuista arvo-
kohteista (mm. maisema ja kulttuuriympäristö) ja taajamatoimintojen 
alueesta (A) katsottuna. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä 
myös kaukomaisemaan ja hankealueen vaikutusalueella asuvien ih-
misten elinpiirin muutokseen havainnekuvien laadintapisteitä valitta-
essa. Maisemavaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota 
myös siihen, miten näkymän muutokset vaikuttavat esimerkiksi Sata-
kunnan maakuntakaavassa osoitetun luontomatkailun kehittämis-
vyöhykkeen (mv3, Pohjois-Satakunnan suo- ja metsäalue) ominaispiir-
teisiin. Myös tältä alueelta on hyvä olla havainnollista aineistoa (esim. 
Huidankeidas, Katselmankallio, Lauhanvuoren näkötorni). Lisäksi ha-
vainnekuvien laatuun, selkeyteen ja paikannettavuuteen on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. 

• Meluvaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota myös ääni-
maisemassa tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi valaistusolosuhteiden 
muutoksia tulee arvioida hankealuetta laajemmalla alueella.  

• Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvinä vaikutuksina tulee tarkas-
tella myös alueen toteuttamisessa tarvittavien maa-ainesten määrää, 
mistä tarvittavat maa-ainekset hankintaan ja millaisia välillisiä vaiku-
tuksia maa-ainesten hankinta aiheuttaa hankinta-alueella. Maa-aines-
ten käyttöön kohdistuvia välillisiä vaikutuksia arvioitaessa tulee kiin-
nittää huomiota myös yhteisvaikutuksiin muiden tuulivoimala-aluei-
den kanssa  

• Ympäristövaikutusten arviointia koskevien päätelmien perusteluihin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota ja perustelut tulee esittää selke-
ästi. 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa 

• Arviointiohjelmassa on tunnistettu alueen ominaispiirteet ja hank-
keen vaikutukset niihin riittävällä tarkkuudella. Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymän tiedossa ei ole sellaisia mahdollisia vaiku-
tuksia, joita ohjelmassa ei olisi otettu huomioon. Tarkasteltaviin to-
teutusvaihtoehtoihin ei myöskään ole lausuttavaa. 

• Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä 
huomiota YVA-vaiheessa olevan Paholamminkeitaan tuulipuiston, 
olemassa olevan Kirkkokallion tuulipuiston sekä muiden suunnitteilla 
olevien tuulipuistojen vaikutuksiin alueiden väliin jäävälle asutuk-
selle. 

 

• Hankkeiden yhteisvaikutukset 
asutukselle on arvioitu. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry, Kankaanpään seudun luonnon-
ystävät ry 

• YVA-ohjelmaan on otettava mukaan alueen perhos- ja sudenkorento-
kartoitukset.  

• YVA-ohjelman melumallinnuksessa on otettava huomioon alueella jo 
olevat tuulivoimapuistot, Kirkkokallio ja Kooninkallio. Lisäksi on huo-
mioitava Kooninkallion tuleva laajennus, 9 myllyä. 

 
 

• Yhteisvaikutukset on pyritty laa-
timaan huolella ja monipuoli-
sesti. 
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• YVA-ohjelman maisemakuviin on piirrettävä nykyisin alueella toimi-
vien tuulivoimapuistojen myllyt, Kirkkokallio 9 kpl ja Kooninkallio 9 kpl. 
Lisäksi on piirrettävä Kooninkallion tulevan laajennuksen myllyt, 9kpl; 
jotka sijoittuvat alueen keskelle. 

• YVA-ohjelman meluselvityksessä selvitettävä millainen vaikutus on, jos 
siiven takareuna tehdään ns. hammasloviseksi. Jostain lukeneenamme 
Australiassa on tällainen tehty ja todettu sen vähentävän muodostu-
van äänen voimakkuutta. 

• Kankaanpään Kooninkallion alueen selvityksissä alueelle sijoitettaisiin 
18 kpl myllyjä. Jotkut päättivät kuitenkin, että alueelle ei tehdä YVA-
selvitystä. Täten Kooninkallion alueelta, entisen Honkajoen kunnan ra-
jalta, noin 2 km kaistaleelta, pudotettiin 9 myllypaikkaa pois. 

• Mielestämme tuulivoimapuistoja rakennettaessa on ensiksi hyödyn-
nettävä nykyisten puistojen laajentamismahdollisuudet. Toiseksi on 
hyödynnettävä jo selvitetyt soveltuvat alueet. Vasta sitten mennään 
selvittämättömille alueille. Näitä tuulivoimalle soveltuvia alueita on 
Pohjois-Satakunnassakin joitakin.  

• Paholamminkeitaan alue on Pohjois-Satakunnan alueen parhaimpia 
tuulivoimapuistoksi soveltuva alue.  

• Luontoselvitystarpeet on määri-
telty YVA-menettelyn alussa en-
nakkoneuvottelun yhteydessä. 

• Arviointia varten on tuotettu 
monipuolisesti havainnekuva-
materiaalia eri etäisyyksiltä. 

 

Satakunnan pelastuslaitos 
 

• Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto suosittaa palo- ja henkilötur-
vallisuuden osalta yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 m suojaetäisyyttä asu-
tukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuuli-
voimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suu-
rempaa etäisyyttä.  

• Toiminnanharjoittajan tulee varautua omatoimisesti tuulivoimaloiden 
konehuonepaloihin, koska pelastuslaitoksella ei ole mahdollisuutta 
sammuttaa niitä. Tuulivoimaloiden paloturvallisuuden pohjana suosi-
tellaan käytettävän Suomen Pelastusalan keskusjärjestön opasta SPEK 
opastaa 28; Tuulivoimaloiden paloturvallisuus (2013) sekä Finanssialan 
Keskusliiton ohjetta Tuulivoimalan vahingontorjunta (2017). Pelastus-
laitoksen toimintamahdollisuudet tule varmistaa suunnittelemalla ja 
rakentamalla tiestö siten, että se mahdollistaa pelastusajoneuvojen 
toiminnan alueella mahdollisen pelastustoiminnan aikana. 

 

• Palo- ja turvallisuusriskit on 
huomioitu arviointityössä ja 
hankesuunnittelussa. 

 

Suomen metsäkeskus 
 

• Valmistelussa on hyvä huomioida, että metsälakia (1093/1996) sovel-
letaan yleiskaavan maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoite-
tuilla alueilla. Yleiskaavan muilla alueilla metsälaki ei ole voimassa. 

• Toivomme, että metsätalousalueet rajataan mahdollisuuksien mukaan 
tulevan kaavan ulkopuolelle, jos yhteensovittamisen tarvetta ei ilmene. 

• Alueella metsien ottaminen muuhun maankäyttöön tulee olla mahdol-
lisimman vähäistä.  

• Monimuotoisuuteen liittyen esitämme, että kaavakarttojen metsäta-
lousalueille ei merkitä luo-merkintöjä tai suojelumääräyksiä. 

o Nämä kohteet tulee huomioida sähkönsiirron ja voimaloiden 
sijoittelussa. Ne ovat kaavan tausta-aineistoa ja esitetään esi-
merkiksi kaavaselostuksen liitekarttana.  

o Kohteiden rajaukset saattavat muuttua ajan kuluessa ja näin 
ollen niiden huomioiminen tulee tehdä yksilöllisesti hakkui-
den yhteydessä. 

 

• Kaavakartalle on merkitty luon-
non monimuotoisuuskohteet 
vakiintuneen käytännön ja 
yleiskaavan sisältövaatimusten 
perusteella. 

• Tavanomaisen metsämaan me-
netykset tuulivoimarakentami-
sen myötä on huomioitu arvi-
oinneissa. 
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• Alue on pääosin maa- ja metsätalousaluetta. Siksi hankkeen ja kaavan 
vaikutukset metsään perustuvien elinkeinojen harjoittamiseen tulee 
selvittää, mm:  

o Metsäalan pienentyminen ja sen vaikutukset metsätalouteen 
ja hiilensidontaan  

▪ Rakennusaikana käytössä olevien alueiden metsitys 
ja tuulivoima-alueen metsitys käytön päätyttyä.  

▪ Metsäpinta-alan väheneminen  
o Mahdollisten suojelumääräysten vaikutus metsätalouden 

harjoittamiseen  
o Hankkeen vaikutukset nykyiseen tieverkkoon ja sen käyttöön 

sekä rakennusaikana että toiminnan käynnistyttyä  
▪ Käytetään mahdollisuuksien mukaan olemassa ole-

vaa tieverkkoa.   

Traficom 

• Pyydämme, että aineistossa olevat viittaukset Liikenteen turvallisuusvi-
rasto Trafista  muutetaan viittauksiksi Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficomiin. 

• Viestintäyhteydet on jo varsin hyvin otettu huomioon, ohessa vielä viit-
taus asiaan liittyen. 

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

• Sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Siksi 
on tärkeää varmistaa, että TV- ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja 
radiolinkit toimivat myös jatkossa riittävän häiriöttömästi. Pienillä-
kin muutoksilla tuulivoimaloiden sijoittelussa voi olla ratkaiseva merki-
tys alueen radiojärjestelmien toimintaan.  

• Jo olemassa olevia TV- ja radiolähetysasemia ja raskaita, 200–300 met-
rin korkuisia mastoja ei voida siirtää. Siksi eri osapuolten tulisi tehdä 
yhteistyötä jo tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä valitse-
maan tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille ai-
heudu tai että ne ovat poistettavissa. 

• On suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta vastaavat   ovat yhtey-
dessä kaikkiin tiedossa oleviin radiojärjestelmien omistajiin lähialu-
eilla. Riittävänä koordinointietäisyytenä on pidetty noin 30 kilometriä. 
Radiopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä sekä teleope-
raattoreita tulisi aina informoida tuulivoimahankkeesta. 

 

• Lausunnon sisältö on otettu 
huomioon hankesuunnittelussa 
ja arvioinneissa sekä hankkeen 
jatkoseurannassa. 

 

Mielipide 1, kaksi allekirjoittajaa 
 

• Paholammin alue eli Kirkkokallion laajennus ylittää olennaisesti maa-
kuntakaavan rajauksen ja mikä pahinta suoraan asutuksen suuntaan. 
Kuten Paholammin hankkeen esittelyssä mainitaan, että hankealue si-
jaitsee vain ”noin kaksi kilometriä Honkajoen taajaman eteläpuolella.” 
Taajamassa asuu runsaat 700 asukasta. Kuitenkin voimaloiden koko-
naiskorkeudeksi mainitaan jopa 300 m. Tämä tarkoittaa sitä, että voi-
malat voivat olla jopa kolme kertaa suurempia, kuin nykyiset 

 

• Vaikutukset lähimmälle asutuk-
selle on arvioitu ja maisemavai-
kutusten arvioinnin tueksi on 
laadittu monipuolisesti havain-
nekuvia. 

• Hankkeen suhde maakuntakaa-
voitukseen on käsitelty selos-
tuksessa. 
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Kirkkokallion voimalat. Selvää on, että näin suurten voimaloiden kiel-
teiset vaikutukset ympäristöön ovat myös olennaisesti suuremmat. 

• Kannatetaan hankkeen toteuttamatta jättämistä, perusteina maakun-
takaavan vastaisuus, luonto-, kulttuuri- ja maisemavaikutukset sekä 

asutuksen läheisyys. 

 

 

 

 

 

 

 

 


