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Perhon Kokkonevan tuulivoimahanke 

1 Johdanto 

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kunnan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan 
24 uuden tuulivoimalan rakentamista vaihtoehdossa VE 1 ja 42 uuden tuulivoimalan rakentamista vaihtoeh-
dossa VE 2. Tuulivoimaloiden aiheuttamia maisemallisia muutoksia ja muutosten vaikutuksia on arvioitu tuu-
livoimahankkeen YVA-selostuksessa. Tuulivoiman melumallinnusraportti hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 
osalta on YVA-selostuksen liitteenä 3 ja varjostusmallinnusraportti YVA-selostuksen liitteenä 4.   

Tällä raportilla vastataan yhteysviranomaisen vaatimaan tarkasteluun maakuntakaavan tv-alueen mukai-
sesta voimalasijoittelusta, jossa tuulivoimaloita rakentuisi alueelle 35. Tässä selvityksessä käytetään maakun-
takaavan tv-alueen mukaisesta voimalasijoittelusta lyhennettä VEM. VEM ei kuitenkaan ole YVA-menettelyn 
hankevaihtoehto, vaan raportin tarkoitus on vertailla hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 eroa maakuntakaavan 
tv-alueen mukaiseen voimalasijoitteluun VEM maisemavaikutusten, meluvaikutusten ja varjostusvaikutusten 
osalta. 
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2 Maiseman nykytila 

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytila on kuvattu tarkemmin YVA-selostuksessa. Tässä raportissa käy-
dään lyhyesti läpi hankealueen ja sen lähiympäristön maisemakuvan yleisilme. Lisäksi on esitetty tuulivoima-
puistoalueen läheisyydessä sijaitsevat maisemalliset ja kulttuuriympäristöllisesti arvokkaat kohteet, joihin voi 
mahdollisesti kohdistua vaikutuksia hankkeen toteutuessa. Maisema- ja kulttuuriympäristöjen kuvaukset löy-
tyvät YVA-selostuksesta. Tässä raportissa on esitetty maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalueet tauluk-
koina ja karttoina. Lähtöaineistona on käytetty Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen liitto-
jen aineistoja, Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen tietokan-
taa (RKY 2009) sekä valtakunnallisia, että maakuntakohtaisia inventointiraportteja. 

VE 0 Tuulivoimalat 

Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, 

vastaava sähkömäärä tuotetaan 

muilla keinoilla. 

VE 1  Tuulivoimalat 

Hankealueelle rakennetaan enin-

tään 34 uutta tuulivoimalaa. Tuuli-

voimaloiden kokonaiskorkeus on 

enintään 300 metriä ja voimalaitok-

sen yksikköteho noin 6–10 MW. 

VE 2  Tuulivoimalat 

Hankealueelle rakennetaan enin-

tään 42 uutta tuulivoimalaa. Tuuli-

voimaloiden kokonaiskorkeus on 

enintään 300 metriä ja voimalaitok-

sen yksikköteho noin 6–10 MW. 

VEM Tuulivoimalat 

Maakuntakaavan tv-alueen mukai-

nen voimalasijoittelu, jota vertail-

laan maisema-, melu- ja varjostus-

vaikutusten osalta hankevaihtoeh-

toihin VE1 ja VE2.  Voimalasijoitte-

lussa VEM on 35 tuulivoimalaa. Tuu-

livoimaloiden kokonaiskorkeus on 

enintään 300 metriä ja voimalaitok-

sen yksikköteho noin 6–10 MW. 
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2.1 Hankealueen maiseman yleispiirteet 

Hankealueen maasto on metsätalous- ja suovaltaista. Metsä- ja suoalueiden lomassa on myös pienehköjä 
peltoalueita sekä muutamia turpeentuotantoalueita. Pohjoisreunan tuntumaan sijoittuu myös pieni lampi. 
Osa sulkeutuneista alueista on entistä ojitettua suoaluetta, jolla nykyisin kasvaa eri kehitysvaiheissa olevaa 
tavanomaista talousmetsää. Hankealueen länsipuoliskolla kallio on paikoitellen pienialaisesti pinnassa. Han-
kealueen länsikulmaa leikkaa voimajohtokäytävä.  

Topografialtaan maasto on varsin tasaista korkeuden vaihdellessa pääasiassa 160–170 metrin (mpy) välillä. 
Hankealueen lähiympäristö on etelä-, lounais- ja kaakkoispuolta lukuun ottamatta metsätalous- ja suoval-
taista. Luoteessa ja etelässä on viljelyalueita ja asutusta muun muassa Perhonjokilaaksossa. Asutus on kes-
kittynyt jokea reunustavien teiden varteen. Perhon kirkonkylä/keskustaajama sijoittuu Perhojoen partaalle 
hankealueen eteläpuolelle. Hankealueen itäpuolelle sijoittuu pieniä ja keskisuuria vesistöjä ja hankealueen 
pohjoispuolella on laajoja suoalueita. 

  

http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy YVA-menettelyn hankevaihtoehtojen 

ja maakuntakaavan mukaisen voima-

lasijoittelun vertailu 

6 (40) 

 25.1.2023  

 

       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      Y-tunnus 1940671-3 

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki                                  Kotipaikka Helsinki 

p. 010 4090, www.fcg.fi  

 

2.3 Maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalueet 

Hankealueen ympäristön valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisemat ja kulttuuriympäristöt on 
esitetty ja kuvailtu tarkemmin YVA-selostuksessa. Alle 30 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista 
ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö (RKY 2009) Perhon kirkko sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista. 
Alle 30 kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsee lisäksi kaksi muuta RKY-aluetta. 

Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sijaitsee alle 20 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voima-
loista 13, joista lähimmät sijaitsevat lähimmillään alle kahden kilometrin päässä voimaloiden pohjois- ja koil-
lispuolella. Maisema-alueet ovat Perhon järvimaisema-alue sekä Penninkijoki-Hangasneva-Säästöpiirinneva. 
Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristökohteita alle 20 km:n etäisyydellä voimaloista on kuusi, joista 
Haukan pihapiiri on lähin noin 9,2 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voimalasta. 

 

Kuva 1. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet hankealueen ympäristössä. 
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Taulukko 1. Tuulivoimaloiden vaikutusalueelle (25 km) sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet. 

Status Arvoalueen/kohteen nimi Etäisyys lähim-

mästä voimalasta 

(VE1) 

Kohteet lähialueella 0–7 km etäisyydellä voimaloista 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Pohjanmaa) 

Perhon järvimaisema-alue n. 1,1 km (Perho) 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Pohjanmaa) 

Penninkijoki-Hangasneva-Sääs-

töpiirinneva 
n. 1,5 km (Halsua, 

Perho) 

Kohteet välialueella 7–14 km etäisyydellä voimaloista 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Pohjanmaa) 

Möttönen n. 7,6 km (Perho) 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Pohjanmaa) 

Salmelanharju n. 7,7 km (Perho) 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Pohjanmaa) 

Kärmelampi n. 9,6 km (Perho) 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Pohjanmaa) 

Kuusjärvi n. 12,6 km (Perho) 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Pohjanmaa) 

Töppösenluolikot n. 13,3 km (Halsua) 

Kohteet kaukoalueella 14–25 km etäisyydellä voimaloista 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Etelä-Pohjanmaa) 

Sääksjärven kulttuurimaisema-

kokonaisuus 

n. 16,7 km (Vimpeli) 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Pohjanmaa) 

Halsuanjärvi n. 17,9 km (Halsua) 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Suomi) 

Pölkki n. 18,3 km (Kyyjärvi) 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Pohjanmaa) 

Valkealamminneva-Lehto-

senjärvi 

n. 18,5 km (Lesti-

järvi) 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Keski-Pohjanmaa) 

Halsuan maisema-alue n. 18,9 km (Halsua) 

Maakunnallisesti arvokas maisema-

alue (Etelä-Pohjanmaa) 

Lappajärven itäpuoli n. 24,7 km (Vimpeli, 

Lappajärvi) 
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Kuva 2. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja maakunnallisesti 
arvokkaat kulttuuriympäristökohteet hankealueen ympäristössä. 
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Taulukko 2 Tuulivoimapuiston teoreettiselle näkyvyysalueelle (30 km) sijoittuvat valtakunnallisesti ar-
vokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuu-
riympäristökohteet. 

Status Arvoalueen/kohteen nimi Etäisyys lähim-

mästä voimalasta 

(VE1) 

Kohteet lähialueella 0–7 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Valtakunnallisesti arvokas 

rakennettu kulttuuriympä-

ristö (RKY 2009) 

Perhon kirkko n. 3,0 km 

Kohteet välialueella 7–14 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

Haukan pihapiiri n. 9,3 km 

Kohteet kaukoalueella 14–30 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

Uusi-Mäkelän pihapiiri n. 17,0 km 

Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

Tuomaalan kyläasutus n. 18,7 km 

Valtakunnallisesti arvokas 

rakennettu kulttuuriympä-

ristö (RKY 2009) 

Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu n. 19,8 km 

Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

Niemelä n. 20,4 km 

Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

Suksitehdasmuseon – pesäpallomuseon 

alue 

n. 27,0 km 

Valtakunnallisesti arvokas 

rakennettu kulttuuriympä-

ristö (RKY 2009) 

Vimpelin kirkko ja kirkonseutu n. 27,0 km 

Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

Vanha osuuskauppa n. 27,2 km 

3 Maisemavaikutusten arviointi 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu vaihtoehdoille VE1 ja VE2 sekä maakuntakaavan 
mukaiselle voimalasijoittelulle VEM. Vaikutuksia on arvioitu etäisyysvyöhykkeittäin. YVA-selostuksessa on kä-
sitelty vaihtoehtojen VE1 ja VE2 osalta tuulivoimapuiston vaikutuksia tarkemmin. Tässä raportissa vaikutuk-
sia kyseisten vaihtoehtojen osalta käydään läpi tiivistetysti ja voimalasijoitteluun VEM verraten. Vertailua 
havainnollistetaan näkymäalueanalyyseillä, havainnekuvilla sekä maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalu-
eiden vaikutustenarviointitaulukolla. 
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3.1 Näkymäalueanalyysien vertailu 

Tässä luvussa vertaillaan vaihtoehtojen VE1, VE2 ja voimalasijoittelun VEM näkymäalueanalyysejä. Vaihtoeh-
tojen VE1 ja VE2 osalta näkymäalueanalyysien tarkastelua on tehty tarkemmin YVA-selostuksessa. Tässä ra-
portissa vertaillaan maakuntakaavan mukaista voimalasijoittelua VEM hankevaihtoehtoihin. 

Näkymäalueanalyysi on laskennallinen malli voimaloiden näkyvyydestä. Laskentamalli huomioi maaston to-
pografian sekä alueen puuston. Todellisuudessa hyvissä sääolosuhteissa voimalat tai niiden osia voidaan ha-
vaita myös kauempaa tuulipuistosta kuin näkemäalueanalyysin tulokset osoittavat. Toisinaan laskentamalli 
ei ole huomioinut esimerkiksi tonttien puustoa ja kaikkia rakenteita, jolloin muun muassa keskusta-alueilla 
voimaloiden näkyvyys on usein analyysin tulosta rajoittuneempaa. Laskentamallin korkeustiedot perustuvat 
Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan korkeusmalliin. Laskentamallin puuston korkeustiedot perustuvat 
8 km etäisyydellä voimaloista Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuoden 2017 valtakunnan metsien inventoinnin 
(MVMI) aineistoon. Vuoden 2017 metsävarakartoissa karttateemojen maastoelementin koko on 16 × 16 met-
riä.  

Näkymäalueanalyysin perustella voi tarkastella myös lentoestevalojen näkymistä maisemassa. Lentoesteva-
lot näkyvät niille alueille, minne voimaloiden napakorkeus näkyy. Mikäli näkymiä voimaloille ei ole, eivät 
myöskään lentoestevalot näy maisemassa. 

 

Kuva 3.  Hankevaihtoehdon 1 näkymäalueanalyysi. 
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Kuva 4. Hankevaihtoehdon 2 näkymäalueanalyysi. 

 

Kuva 5.  Maakuntakaavan tuulivoima-alueen mukaisen vaihtoehdon näkymäalueanalyysi. 
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Näkymäalueanalyyseja vertaillessa voimalasijoittelun VEM tuulivoimalamäärä on vain yhtä suurempi vaihto-
ehdon VE1 tuulivoimalamäärästä. Kyseisten vaihtoehtojen mukaisissa näkymäalueanalyyseissa ei ole huo-
mattavaa tai merkittävää eroa. Voimalat ovat osittain eri tavoin sijoitellut hankealueille kyseisissä vaihtoeh-
doissa. Tarkkaan katsomalla voidaan huomata, että voimalasijoittelun VEM jotkin näkymäalueet ovat voima-
loiden puoleisilta reunoiltaan hyvin vähän suurempia kuin vaihtoehdossa VE1. Lisäksi voimalasijoittelun VEM 
kartalla maksimivoimalamäärää kuvaava väri tarkoittaa 30–35 voimalaa, kun vaihtoehdossa VE1 kyseinen 
väri merkitsee 30–34 voimalan näkymistä. Näkymäalueanalyysissä havainnekuvien kuvauspaikoilla ei ole 
merkittävää eroa voimaloiden määrällisessä näkymisessä vaihtoehtojen VE1 ja voimalasijoittelun VEM välillä. 

Vaihtoehdossa VE2 voimaloiden sijoittelu hankealueella on vaihtoehtoa VE1 lähemmäs samankaltainen kuin 
voimalasijoittelussa VEM, mutta voimalasijoittelussa VEM voimaloita on kuusi vähemmän. Neljän voimalan 
poistuminen voimalasijoittelussa VEM hankealueen koillisosassa näkyy näkymäalueanalyysissä erityisesti 
pohjoisenpuoleisilla näkymäalueilla. Tarkkaan katsomalla voidaan huomata, että voimalasijoittelun VEM jot-
kin näkymäalueet ovat voimaloiden puoleisilta reunoiltaan hyvin vähän pienempiä kuin vaihtoehdossa VE2. 
Vaihtoehtojen hankealueiden eteläisellä puolella näkymäalueet ovat lähes identtisiä kokonsa ja muotonsa 
sekä sijaintiensa suhteen. Erona on se, että voimalasijoittelun VEM kartalla maksimivoimalamäärää kuvaava 
väri tarkoittaa 30–35 voimalaa, kun vaihtoehdossa VE2 kyseinen väri merkitsee 37–42 voimalan näkymistä. 
Näkymäalueanalyysissä havainnekuvien kuvauspaikoilla ei ole merkittävä eroa voimaloiden määrällisessä nä-
kymisessä vaihtoehtojen VE1 ja voimalasijoittelun VEM välillä. 

3.2 Havainnekuvat: Vaikutukset hankealueen ympäristön maisemaan 

Maisemavaikutuksia on havainnollistettu YVA-selostuksessa eri suunnista laadittujen havainnekuvien avulla. 
Havainnekuvat ovat arvioita tulevasta tilanteesta. Mallinnusta varten otetut valokuvat on pyritty ottamaan 
kohteista, joille tuulivoimalat olisivat havaittavissa tai kohteista, jotka ovat ison ihmismäärän tavoitettavissa. 
Lisäksi on pyritty ottamaan havainnekuvia maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalueilta. Näkymäsektoreita 
muodostuu peltojen ja vesistöjen ohella muun muassa kulkuväyliltä ja soilta. Havainnekuvia on myös laadittu 
eri etäisyyksiltä, jotta muutokset maisemakuvassa tulisivat paremmin ilmi. Kuvissa voimaloiden roottorit on 
suunnattu kohti katsojaa, jolloin tuulivoimalat näyttävät maksimikokoisilta. 

Valokuvat havainnekuvia varten on otettu digikameralla. Kuvauksessa on käytetty kamerakohtaista poltto-
väliä, joka vastaa mahdollisimman lähelle ihmissilmällä havaittavaa kuvaa, eli kinofilmikameran 50 mm ob-
jektiivia. Kokkonevan havainnekuvia otettaessa on käytetty ns. croppikennokameraa ja objektiivia, jonka 
polttoväli 35 mm vastaa kinofilmikameran 50 mm objektiivia, eli ihmissilmän näkymää. Automaattista pano-
raamakuvausta ei ole käytetty, vaan kuvat on yhdistetty panoraamakuviksi vasta kuvankäsittelyohjelmalla 
havainnekuvia laadittaessa. Valokuvat on otettu FCG Finnish Consulting Group Oy:n toimesta. 

Maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston lähiympäristöstä otettuihin valokuviin on mallin-
nettu tuulivoimalat. Kokkonevan havainnekuvat on laadittu vaihtoehdossa VE1 voimalalla, jonka roottorin 
halkaisija on 199 metriä ja napakorkeus 200,5 metriä. Hankevaihtoehdossa VE2 ja maakuntakaavan mukai-
sessa voimalasijoittelussa VEM havainnekuvat on laadittu Siemens Gamesa SG170 -voimalalla, jonka rootto-
rin halkaisija on 170 metriä ja napakorkeus 215 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus kaikissa vaihtoehdoissa 
on 300 metriä. Kokkonevan tuulivoimahankkeen havainnekuvat on laadittu WindPRO-ohjelmalla alueesta 
laadittua maastomallinnusta hyödyntäen. 
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Kuva 6. Havainnekuvien kuvauspaikat. 

Osassa havainnekuvissa voimalat on esitetty taustametsän edessä ja voimaloiden roottori on korostettu vä-
rillisellä ympyrällä havainnollisuuden lisäämiseksi. Horisonttilinja on korostettu keltaisella viivalla. Kohteista, 
jonne voimalat ovat selvästi nähtävissä, on tehty varsinainen valokuvasovite, joissa voimalat on mallinnettu 
mahdollisimman todenmukaisesti osaksi maisemaa. 

Tässä raportissa on vertailtu muutamalta keskeiseltä paikalta tehtyä havainnekuvaa vaihtoehtojen VE1, VE2 
ja voimalasijoittelun VEM välillä. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 havainnekuvista on tarkemmat tarkastelut YVA-
selostuksessa. 
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Kuva 7. Kuvauspiste 3, Kokkosaari. 
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Kuvat 8–13. Kuvauspiste 3, Kokkosaari. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,4 kilometriä vaihtoehdoissa 
1 ja 2 ja 2,7 kilometriä voimalasijoittelussa VEM. Edellisen sivun kahdessa kuvassa 
vaihtoehdon VE1 voimaloiden näkyminen. Tällä sivulla yläkuvissa vaihtoehdon VE2 
voimaloiden näkyminen ja alakuvissa voimalasijoittelun VEM voimaloiden näkyminen. Suuri 
osa voimaloista näkyy, mutta niiden näkyminen vaihtelee kookkaasta pienempään ja lähes 
täysin näkyvistä vain lapojen liikkeen erottumisen välillä. 

Kokkolantieltä on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 3 Kokkosaari (Kuvat 8–13). Kaikissa vaihtoehdoissa 
hankealueen lännen puoleiset Kokkolantien suuntaiset voimalat erottuvat hyvin maisemasta, ja muutamasta 
voimalatornista näkyy enemmän kuin puolet. Myös etualan voimaloiden takana olevista voimaloista osan 
voimalatornista näkyy yli puolet. Kaikissa vaihtoehdoissa kuvien vasempaan reunaan sijoittuvat voimalat nä-
kyvät lähes kokonaan, ja ne näyttävät mittasuhteiltaan epäsopusuhtaisen kookkailta noustessaan lähes koko 
mitaltaan avoimen ja alavan pellon ylle. Kaikissa vaihtoehdoissa osa lähimmistä kookkaammilta näyttävistä 
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voimaloista jää kasvillisuuden taakse vähentäen niiden hallitsevuutta maisemassa. Myös pieni osa voima-
loista erottuu vain lapojen liikkeenä taustametsän takana kaikissa vaihtoehdoissa. Kokkosaaren kuvauspis-
teeltä on näkymä myös etelän suuntaan Perhon taajaman takana sijaitseville olemassa oleville Limakon voi-
maloille, joista taustamaisemassa erottuu kahdesta neljään. 

Muutoksen voimakkuus on vaihtoehdossa VE1 melko suurta johtuen lähimpien voimaloiden kookkauden ja 
kaukaisempienkin voimaloiden lähes kokonaan näkymisestä johtuen. Vaihtoehdossa VE2 tilanne on sama 
kuin vaihtoehdossa VE1, mutta voimaloita näkyy toisinaan muutama enemmän. Lisäksi vaihtoehdon VE2 voi-
malat on sijoitettu eri tavalla kuin vaihtoehdossa VE1 sellaiseen ryhmään, että tässä kuvauspisteessä voima-
lat näkyvät toisinaan ”päällekkäisinä”. Vaihtoehdossa VE2 muutoksen voimakkuus on hieman vaihtoehtoa 
VE1 suurempi johtuen voimaloiden suuremmasta määrästä. Voimalasijoittelun VEM voimalat on sijoitettu 
hankealueelle osittain samoin kuin vaihtoehdossa VE2, mutta erityisesti etualan voimalat sijaitsevat voima-
lasijoittelussa VEM kauempana. Voimalasijoittelussa VEM voimaloita näkyy vain yksi enemmän kuin vaihto-
ehdossa VE1. 

Maisemaan kohdistuva vaikutus on merkittävää, mutta Kokkolantiellä liikkuessa kuvauspistettä vastaavia laa-
joja avoalueita ei ole kuitenkaan runsaasti, ja vain paikkakohtaisesti muutama lähin voimala erottuu maise-
masta selvemmin. Erityisesti kauempana sijaitsevat voimalat peittyvät enemmän kasvillisuuden taa hallitse-
masta maisemaa. Lisäksi ilmakuvatarkastelun avulla voidaan todeta, että suurimmalla osalla pihapiireistä on 
kasvillisuutta, joka peittää näkymiä voimaloita kohti, eikä voimaloilla ole siten yhtä suurta vaikutusta Kokko-
lantien varrella kuin juuri tässä kuvauspisteessä. 

Voimalasijoittelussa VEM vaikutukset ovat samaa luokkaa kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2, sillä merkittävää 
eroa ei ole. Määrällisesti voimaloita on vähemmän kuin vaihtoehdossa VE2, minkä vuoksi muutos on lähes 
samaa luokkaa vaihtoehdon VE1 kanssa. Toisaalta voimaloiden sijoittelu vastaa lähemmin vaihtoehdon VE2 
voimaloiden sijoittelua, mutta lähimmät muutama voimala sijaitsevat aavistuksen kauempana verrattuna 
vaihtoehtoon VE2. Voimalasijoittelun VEM maiseman muutos ja siitä aiheutuvat vaikutukset tällä kuvauspis-
teellä ovat jotakuinkin vaihtoehtojen VE1 ja VE2 keskiarvoa. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 maisemavaikutukset 
eivät ole merkittävästi eroavia, jolloin maakuntakaavan mukainen voimalasijoittelu VEM ei ole vaikutuksil-
taan muista vaihtoehdoista eriävä maiseman näkökulmasta. 
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Kuva 14. Kuvauspiste 7, Hietaniemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy YVA-menettelyn hankevaihtoehtojen 

ja maakuntakaavan mukaisen voima-

lasijoittelun vertailu 

18 (40) 

 25.1.2023  

 

       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      Y-tunnus 1940671-3 

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki                                  Kotipaikka Helsinki 

p. 010 4090, www.fcg.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 15–20. Kuvauspiste 7, Hietaniemi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 1,8 kilometriä kaikissa 
hankevaihtoehdoissa. Edellisen sivun kahdessa kuvassa vaihtoehdon VE1 voimaloiden 
näkyminen. Tällä sivulla yläkuvissa vaihtoehdon VE2 voimaloiden näkyminen ja alakuvissa 
voimalasijoittelun VEM voimaloiden näkyminen. Suuri osa voimaloista näkyy, mutta niiden 
näkyminen vaihtelee kookkaasta pienempään ja lähes täysin näkyvistä vain lapojen liikkeen 
erottumisen välillä. 

Hietaniementieltä on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 7 Hietaniemi (Kuvat 15–20). Kaikissa vaihtoeh-
doissa hankealueen kaakon puoleiset Hietaniementien suuntaiset 5–6 voimalaa erottuvat melko kookkaina 
maisemasta. Myös etualan voimaloiden takana olevista voimaloista osan lähes kaikki näkyvät maisemassa. 
Osasta näkyviä voimaloita erottuu voimalatornista puolet tai yli puolet, mutta erityisesti kauempana sijaitse-
vien voimaloiden voimalatornia ei näy lainkaan tai sitä näkyy vain hyvin vähän. Kaikissa vaihtoehdoissa muu-
tama voimala jää täysin taustametsän taa piiloon. Samoin kaikissa vaihtoehdoissa kymmenisen voimalaa 
erottuu maisemassa lähinnä lapojen liikkeenä taustametsän takana. 
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Muutoksen voimakkuus on vaihtoehdossa VE1 keskisuurta johtuen lähimpien voimaloiden kookkauden ja 
voimaloiden runsaasta näkymisestä johtuen. Vaihtoehdossa VE2 tilanne on sama kuin vaihtoehdossa VE1, 
mutta voimaloita näkyy muutama enemmän. Lisäksi vaihtoehdon VE2 voimalat on sijoitettu eri tavalla kuin 
vaihtoehdossa VE1 sellaiseen ryhmään, että tässä kuvauspisteessä voimalat näyttävät ”tasaisemmin sijoitel-
luilta”. Vaihtoehdossa VE2 muutoksen voimakkuus on hieman vaihtoehtoa VE1 suurempi johtuen voimaloi-
den suuremmasta määrästä. Voimalasijoittelun VEM voimalat on sijoitettu hankealueelle osittain samoin 
kuin vaihtoehdossa VE2, mutta tältä katselupaikalta erityisesti etualan voimaloiden sijoittelu eroaa lähes täy-
sin vaihtoehdoista VE1 ja VE2.  VEM:ssä voimaloita näkyy pari enemmän kuin vaihtoehdossa VE1. 

Maisemaan kohdistuva vaikutus on merkittävää, mutta Hietaniementiellä liikkuessa kuvauspistettä vastaavia 
laajoja avoalueita ei ole kuitenkaan runsaasti, ja vain paikkakohtaisesti muutama lähin voimala erottuu mai-
semasta selvemmin. Erityisesti kauempana sijaitsevat voimalat peittyvät enemmän kasvillisuuden taa hallit-
semasta maisemaa. Lisäksi näkymäalueanalyysin mukaan läheisille asuinrakennuksille voimaloita näkyy vä-
hemmän lukuun ottamatta yhtä rakennusta. Ilmakuvatarkastelun avulla voidaan todeta, että suurimmalla 
osalla pihapiireistä on kasvillisuutta, joka peittää näkymiä voimaloita kohti, eikä voimaloilla ole siten yhtä 
suurta vaikutusta Hietaniementien varrella kuin juuri tässä kuvauspisteessä. 

Voimalasijoittelussa VEM vaikutukset ovat samaa luokkaa kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2, sillä merkittävää 
eroa ei ole. Määrällisesti voimaloita on vähemmän kuin vaihtoehdossa VE2, minkä vuoksi muutos on lähes 
samaa luokkaa vaihtoehdon VE1 kanssa. Voimalasijoittelussa VEM lähimmät voimalat on suurilta osin sijoi-
teltu hankealueelle eri taivoin kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Voimalasijoittelun VEM maiseman muutos ja 
siitä aiheutuvat vaikutukset tällä kuvauspisteellä ovat jotakuinkin vaihtoehtojen VE1 ja VE2 keskiarvoa. Vaih-
toehtojen VE1 ja VE2 maisemavaikutukset eivät ole merkittävästi eroavia, jolloin maakuntakaavan mukainen 
voimalasijoittelu VEM ei ole vaikutuksiltaan muista vaihtoehdoista eriävä maiseman näkökulmasta. 

 

Kuva 21. Kuvauspiste 11, Säästöpiirinneva. 

http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy YVA-menettelyn hankevaihtoehtojen 

ja maakuntakaavan mukaisen voima-

lasijoittelun vertailu 

20 (40) 

 25.1.2023  

 

       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      Y-tunnus 1940671-3 

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki                                  Kotipaikka Helsinki 

p. 010 4090, www.fcg.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy YVA-menettelyn hankevaihtoehtojen 

ja maakuntakaavan mukaisen voima-

lasijoittelun vertailu 

21 (40) 

 25.1.2023  

 

       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      Y-tunnus 1940671-3 

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki                                  Kotipaikka Helsinki 

p. 010 4090, www.fcg.fi  

 

Kuvat 22–27. Kuvauspiste 11, Säästöpiirinneva (ed.sivu). Etäisyys lähimpään voimalaan noin 7 kilometriä 
kaikissa hankevaihtoehdoissa. Yläkuvissa vaihtoehdon VE1 voimaloiden näkyminen, 
keskikuvissa vaihtoehdon VE2 ja alakuvissa vaihtoehdon VE2 voimaloiden näkyminen. 

Säästöpiirinnevalta on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 11 Säästöpiirinneva (Kuvat 21–26). Kaikissa vaih-
toehdoissa noin puolet voimaloista näkyvät. Suurimmasta osasta näkyvistä voimaloista näkyy vain osa root-
toria ja vain parista voimalasta näkyy hieman voimalatornin pituutta. Alueella liikuttaessa katselukulmasta 
riippuen voimaloita jää täysin taustametsän taakse vaihteleva määrä. Vaihtoehdossa VE2 tilanne on sama 
näkyvyyden suhteen kuin vaihtoehdossa VE1, mutta voimaloita näkyy enemmän ”päällekkäisinä” johtuen 
niiden erilaisesta sijoittelusta hankealueella. Voimalat eivät ole taustametsää korkeampia eivätkä hallitse 
maisemaa. Säästöpiirinnevalla etualalle jää kookkaat voimajohtolinjat, jotka kiinnittävät katseen huomion. 
Taustametsän takaa erottuvat voimaloiden lapojen liike ei merkittävästi lisää maiseman jo teknologista il-
mettä. Arvokas maisema-alue on herkempi muutoksille, mutta Säästöpiirinnevalla etäisyyttä voimaloihin on 
jo sen verran, että ne ”sulautuvat” taustamaisemaan. VEM voimalasijoittelu on lähes sama kuin vaihtoeh-
dossa VE2, ja siksi voimaloiden näkyminen maisemassa tällä kuvauspisteellä on hyvin samankaltainen, mutta 
voimaloita näkyy muutama vähemmän. Muutoksen voimakkuus kaikissa vaihtoehdoissa on lähialuetta vä-
häisempää, ja vaikutukset jäävät myös vähäisiksi johtuen olemassa olevista voimalinjoista, vaikka kuvauspiste 
on maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, joka on herkempi maiseman muutoksille. Voimalasijoit-
telun VEM maiseman muutos ja siitä aiheutuvat vaikutukset tällä kuvauspisteellä ovat jotakuinkin vaihtoeh-
tojen VE1 ja VE2 keskiarvoa. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 maisemavaikutukset eivät ole merkittävästi eroavia, 
jolloin maakuntakaavan mukainen voimalasijoittelu VEM ei ole vaikutuksiltaan muista vaihtoehdoista eriävä 
maiseman näkökulmasta. 

 

Kuva 28. Kuvauspiste 12, Hangasneva. 
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Kuvat 29–34. Kuvauspiste 12, Hangasneva (ed.sivu). Etäisyys lähimpään voimalaan noin 4,4 kilometriä 
vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 sekä noin 5,4 kilometriä voimalasijoittelussa VEM. Yläkuvissa vaihtoehdon VE1 
voimaloiden näkyminen, keskikuvissa vaihtoehdon VE2 ja alakuvissa vaihtoehdon VE2 voimaloiden 
näkyminen. 

Hangasnevalta on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 12 Hangasneva (Kuvat 28–33). Kaikissa vaihtoeh-
doissa näkyy noin puolet vaihtoehtojen mukaisista maksimivoimalamääristä. Vaihtoehdossa VE1 ja voimala-
sijoittelussa VEM näkyy noin 16 voimalaa, ja vaihtoehdossa VE2 noin 20 voimalaa. Näkyvistä voimaloista suu-
rimman osan roottori näkyy kokonaan taustametsän yllä, ja niistä voimaloista myös voimalatorni näkyy aina-
kin puolittain kaikissa vaihtoehdoissa. Kaikissa vaihtoehdoissa muutama voimala näyttää kookkaalta nous-
tessaan yksittäisinä korkealle taustametsän ylle avoimella tasaisella suoalueella. Ryhmittäytyneet metsän-
reunaa vasten olevat kaukaisemmat voimalat sulautuvat paremmin taustamaisemaan. Osasta näkyviä voi-
maloita erottuu vain lapojen liikettä taustametsän takaa. 

Muutoksen voimakkuus on vaihtoehdossa VE1 melko suurta johtuen voimaloiden runsaasta näkymisestä hy-
vin luonnontilaisessa maisemassa. Toisaalta maisemassa näkyy jo voimassa olevista Limakon voimaloista lä-
hes kaikki, mutta ne ovat etäämmällä ja sulautuvat taustametsään jääden suurilta osin sen taa. Vaihtoeh-
dossa VE2 tilanne on sama kuin vaihtoehdossa VE1, mutta voimaloita näkyy muutama enemmän ja hieman 
eri tavoin sijoiteltuna. Vaihtoehdossa VE2 muutoksen voimakkuus on hieman vaihtoehtoa VE1 suurempi joh-
tuen voimaloiden suuremmasta määrästä. Maakuntakaavan mukaisen voimalasijoittelun VEM voimalat on 
sijoitettu hankealueelle osittain samoin kuin vaihtoehdossa VE2, mutta voimaloita on seitsemän vähemmän. 
Voimalasijoittelussa VEM voimaloita näkyy suurin piirtein saman verran kuin vaihtoehdossa VE1. 

Maisemaan kohdistuva vaikutus on merkittävää voimaloiden lähialueella pääosin luontovaikutteisessa avo-
suomaisemassa vaihtoehdossa VE1. Kuvauspiste on maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, minkä 
vuoksi maisema on herkempi muutoksille. Olemassa olevat voimalat lieventävät muutoksen suuruutta vain 
hieman. Vaikutukset kohdistuvat pääsääntöisesti vapaa-ajan käyttöön ja virkistäytymiseen suuren asuinkes-
kittymän sijaan, mikä osaltaan vähentää hieman vaikutuksen suuruutta. Vaihtoehdon VE2 osalta vaikutukset 
ovat hieman suurempia kuin vaihtoehdossa VE1 johtuen voimaloiden suuremmasta määrästä. 

Voimalasijoittelussa VEM vaikutukset ovat samaa luokkaa kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2, sillä merkittävää 
eroa ei ole. Määrällisesti voimaloita on vähemmän kuin vaihtoehdossa VE2, minkä vuoksi muutos on lähes 
samaa luokkaa vaihtoehdon VE1 kanssa. Voimalasijoittelun VEM maiseman muutos ja siitä aiheutuvat vaiku-
tukset tällä kuvauspisteellä ovat jotakuinkin vaihtoehtojen VE1 ja VE2 keskiarvoa. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 
maisemavaikutukset eivät ole merkittävästi eroavia, jolloin maakuntakaavan mukainen voimalasijoittelu 
VEM ei ole vaikutuksiltaan muista vaihtoehdoista eriävä maiseman näkökulmasta. 

3.3 Taulukot: vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin 

Seuraavat taulukot on esitetty vaihtoehtojen VE1 ja VE2 osalta YVA-selostuksessa. Tässä raportissa tauluk-
koon on lisätty maakuntakaavan tv-alueen mukainen voimalasijoittelu VEM ja siihen liittyvä vaikutusten ar-
viointi maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalueiden osalta.  
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Taulukko 3 Tuulivoimapuistovaihtoehtojen VE1, VE2 ja VEM vaikutukset lähialueen (0–7 km) arvokoh-
teiden maisemakuvaan 

Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 
lähialueen (0–7 km) arvokohteet 

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutok-
sen voi-
makkuus 

Vaikutuk-
sen mer-
kittävyys 

Perustelut 

V
E
1 

V
E
2 

V
E
M 

V
E
1 

V
E
2 

V
E
M 

V
E
1 

V
E
2 

V
E
M 

Valtakunnallisesti merkittävät kohteet 

Perhon kirkko (RKY 
2009) 

-- -- -- -(-) -- -(-) -- -- -- 

VE1 ja VE2: Näkymäalueanalyysin mukaan kirkolle 
näkyisi jonkin verran voimaloita. Ilmakuvatarkaste-
lun ja havainnekuvan mukaan kirkon pihapiirin ym-
pärillä on peittävää kasvillisuutta, ja todellisuudessa 
voimaloiden näkyminen kirkolle on vähäisempää eri-
tyisesti kesäaikaan. Voimaloita näkyy hyvin vähän 
kohteeseen, suuresta osasta näkyviä voimaloita nä-
kyy vain osittainen lapojen liike taustametsän ta-
kana, ja silloinkaan voimalat eivät hallitse maisemaa. 
Vaihtoehtojen välillä ei ole juuri eroa voimaloiden 
näkymisessä. 

VEM: VEM arvellaan olevan muutoksiltaan ja vaiku-
tuksiltaan samankaltainen kuin vaihtoehdoissa VE1 
ja VE2. 

Maakunnallisesti merkittävät kohteet 

Perhon järvimaisema-
alue (Maakunnalli-
sesti arvokas mai-
sema-alue) 

-- -- -- 
-- 

(-) 
--- 

-- 

(-) 
--  -- 

VE1: Näkymäalueanalyysin mukaan kohteessa sijait-
sevien järvien itärannoille näkyy voimaloita vaihtele-
vissa määrin. Jängänjärvelle, joka on hankealuetta lä-
hempänä, voimaloita näkyy runsaammin ja ne näyt-
tävät hieman kookkaammilta. Korpijärvelle voima-
loita näkyy jonkin verran, mutta etäisyydestä joh-
tuen vähemmän ja vain osittain. Ilmakuvatarkaste-
lun perusteella näkymäalueiden muutamille loma-
asutuksille voimalat eivät näkyisi niin herkästi, sillä 
tonteilla on usein kasvillisuutta rannoilla. Vaikutus 
kohdistuisi alueella vallitsevaan tunnelmaan. Mai-
sema-alue jatkuu välivyöhykkeen puolelle. 

VE2: Vaihtoehtojen välillä ei ole juuri eroa, kuin vaih-
toehdossa VE2 voimaloita saattaa näkyä muutama 
enemmän.  

VEM: VEM arvioidaan olevan muutoksiltaan ja vaiku-
tuksiltaan samankaltainen kuin vaihtoehto VE1, 
mutta voimaloiden sijainnit vastaavat lähemmin 
vaihtoehdon VE2 voimaloita. 

Vähäinen 

+ 

Ei 

vaikutusta 

Vähäinen 

- 

Kohtalainen 

-- 

Suuri 

--- 

Erittäin suuri  

---- 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 
lähialueen (0–7 km) arvokohteet 

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutok-
sen voi-
makkuus 

Vaikutuk-
sen mer-
kittävyys 

Perustelut 

V
E
1 

V
E
2 

V
E
M 

V
E
1 

V
E
2 

V
E
M 

V
E
1 

V
E
2 

V
E
M 

Penninkijoki-Hangas-
neva-Säästöpiirinneva 
(Maakunnallisesti ar-
vokas maisema-alue) 

 -- -- -- 
-- 

(-) 
--- 

-- 

(-) 
--  -- 

VE1: Suurin osa arvoalueesta sijoittuu tähän vyöhyk-
keeseen. Voimaloita näkyy runsaslukuisesti laajoille 
suoalueille, ja läheisen sijainnin vuoksi ne todennä-
köisesti näyttävät melko kookkailta ja muuttavat 
maisemaa paljon teknologisemmaksi. VE2: Vaihto-
ehdossa VE2 voimaloita näkyy hieman enemmän. 

VEM: VEM arvioidaan olevan näkymäalueanalyysin 
ja havainnekuvien perusteella muutoksiltaan ja vai-
kutuksiltaan samankaltainen kuin vaihtoehto VE1, 
mutta voimaloiden sijainnit vastaavat lähemmin 
vaihtoehdon VE2 voimaloita. 
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Taulukko 4. Tuulivoimapuistovaihtoehtojen VE1, VE2 ja voimalasijoittelun VEM vaikutukset välialueen 
(7–14 kilometriä) arvokohteiden maisemakuvaan. 

Vähäinen 

+ 

Ei 

vaikutusta 

Vähäinen 

- 

Kohtalainen 

-- 

Suuri 

--- 

Erittäin suuri  

---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 
välialueen (7–14 km) arvokohteet 

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutoksen 
voimakkuus 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Perustelut 

VE
1 

VE
2 

VE 
M 

VE
1 

VE
2 

VE 
M 

VE
1 

VE
2 

VE 
M 

Maakunnallisesti merkittävät kohteet 

Perhon järvimai-
sema-alue (Maa-
kunnallisesti arvo-
kas maisema-
alue) 

-- -- -- -(-) --(-) -(-) - -(-) - 

VE1 ja VE2: Maisema-alue jatkuu lähialu-
eelta välialueelle. Näkymäalueanalyysin 
mukaan kohteessa sijaitsevien järvien itä-
rannoille näkyy voimaloita vaihtelevissa 
määrin, mutta pienille alueille. Salamajär-
velle voimaloita näkyy useampi pienelle 
alueelle järven leveimmän kohdan koillis-
rannalle. Loma-asutuksiin näkymiä rajaa-
vat kuitenkin järven saaret ja tonttien 
rantakasvillisuus. Elämäisen koillisran-
noille näkyy muutamia voimaloita näky-
mäalueanalyysin mukaan, mutta alueella 
ei sijaitse asutusta tai liikehditä runsaasti. 
Salamajärven kylään ei havainnekuvan 
perusteella näy voimaloita juuri lainkaan 
kesällä, ja talvisinkin vain hyvin vähäi-
sesti. Vaihtoehtojen välillä ei ole juuri 
eroa, kuin vaihtoehdossa VE2 voimaloita 
saattaa näkyä muutama enemmän. 

VEM: Voimalasijoittelun arvellaan olevan 
muutoksiltaan ja vaikutuksiltaan saman-
kaltainen kuin vaihtoehto VE1, mutta voi-
maloiden sijainnit vastaavat lähemmin 
vaihtoehdon VE2 voimaloita. 

Penninkijoki-Han-
gasneva-Säästö-
piirinneva (Maa-
kunnallisesti arvo-
kas maisema-
alue) 

 
-- -- -- -(-) -(-) -(-) - - - 

VE1 ja VE2: Vain pieni osa maisema-alu-
etta ulottuu tähän vyöhykkeeseen. Voi-
maloista noin puolet näkyy laajoille suo-
alueille, joita sijoittuu tälle vyöhykkeelle 
enää hyvin vähän. Tällä vyöhykkeellä suo-
alueen poikki kulkee suuria voimalinjoja, 
jotka kiinnittävät enemmän huomiota 
maisemassa, kuin taustametsään ”sulau-
tuvat” voimalat. Penninkijoelle voima-
loita ei näkymäalueanalyysin mukaan näy 
kummassakaan vaihtoehdossa. Vaihtoeh-
tojen välillä ei ole suurta eroa. 

VEM: Voimalasijoittelun arvellaan olevan 
näkymäalueanalyysin ja havainnekuvien 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 
välialueen (7–14 km) arvokohteet 

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutoksen 
voimakkuus 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Perustelut 

VE
1 

VE
2 

VE 
M 

VE
1 

VE
2 

VE 
M 

VE
1 

VE
2 

VE 
M 

perusteella muutoksiltaan ja vaikutuksil-
taan samankaltainen kuin vaihtoehto 
VE1, mutta voimaloiden sijainnit vastaa-
vat lähemmin vaihtoehdon VE2 voima-
loita. 

Möttönen (Maa-
kunnallisesti arvo-
kas maisema-
alue) 

-- -- -- -(-) -- -(-) -(-) -- -(-) 

VE1 ja VE2: Molemmissa vaihtoehdoissa 
voimaloita näkyy näkymäalueanalyysin 
mukaan Möttösen kylän läpi kulkevalle 
Jyväskyläntielle ja kylää ympäröiville pel-
toaukeille. Voimaloita näkyy runsaammin 
vain muutamille pienille satunnaisille alu-
eille, ja muuten voimaloista näkyy muuta-
masta noin kahteenkymmeneen. Pelto-
jen lomassa on toisinaan kasvillisuutta, 
eikä niillä oleskella yleisesti, mikä vaikut-
taa voimaloiden näkymiseen ja niistä ai-
heutuvaan vaikutukseen. 

VEM: Voimalasijoittelun arvellaan olevan 
muutoksiltaan ja vaikutuksiltaan saman-
kaltainen kuin vaihtoehto VE1, mutta voi-
maloiden sijainnit vastaavat lähemmin 
vaihtoehdon VE2 voimaloita. 

Kärmelampi 
(Maakunnallisesti 
arvokas maisema-
alue) 

-- -- --       

VE1 ja VE2: Molemmissa vaihtoehdoissa 
voimaloita ei näkymäalueanalyysin mu-
kaan näy tälle maisema-alueelle. 

VEM: Voimalasijoittelun mukaan voima-
loita ei näy tälle maisema-alueelle. 

Kuusjärvi (Maa-
kunnallisesti arvo-
kas maisema-
alue) 

-- -- --       

VE1 ja VE2: Molemmissa vaihtoehdoissa 
voimaloita ei näkymäalueanalyysin mu-
kaan näy tälle maisema-alueelle. 

VEM: Voimalasijoittelun mukaan voima-
loita ei näy tälle maisema-alueelle. 

Salmelanharju 
(Maakunnallisesti 
arvokas maisema-
alue) 

-- -- --       

VE1 ja VE2: Molemmissa vaihtoehdoissa 
voimaloita ei näkymäalueanalyysin mu-
kaan näy tälle maisema-alueelle. 

VEM: Voimalasijoittelun mukaan voima-
loita ei näy tälle maisema-alueelle. 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 
välialueen (7–14 km) arvokohteet 

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutoksen 
voimakkuus 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Perustelut 

VE
1 

VE
2 

VE 
M 

VE
1 

VE
2 

VE 
M 

VE
1 

VE
2 

VE 
M 

Töppösenluolikot 
(Maakunnallisesti 
arvokas maisema-
alue) 

-- -- --       

VE1 ja VE2: Molemmissa vaihtoehdoissa 
voimaloita ei näkymäalueanalyysin mu-
kaan näy tälle maisema-alueelle. 

VEM: Näkymäalueanalyysin mukaan voi-
maloita ei näy tälle maisema-alueelle. 

Haukan pihapiiri 

(Maakunnallisesti 
arvokas kulttuu-
riympäristökohde) 

-- -- --       

VE1 ja VE2: Molemmissa vaihtoehdoissa 
voimaloita ei näkymäalueanalyysin mu-
kaan näy tälle maisema-alueelle. 

VEM: Näkymäalueanalyysin mukaan voi-
maloita ei näy tälle maisema-alueelle. 

4 Yhteenveto 

Tuulivoimaloiden vaikutukset maisemaan on kuvattu tarkemmin YVA-selostuksessa vaihtoehtojen VE1 ja VE2 
osalta. Maakuntakaavan mukaisen voimalasijoittelun voimalamäärä on vain yhtä suurempi kuin 
hankevaihtoehdossa VE1. Toisaalta voimaloiden sijoittuminen hankealueella vastaa lähemmin vaihtoehdon 
VE2 voimaloiden sijoittelua. Näkymäalueet ovat vaihtoehdossa VE1 pienempiä kuin vaihtoehdossa VE2 ja 
voimalasijoittelussa VEM, mikä johtuu voimaloiden erilaisesta sijoittelusta ja pienemmästä voimalamäärästä. 
Vaikka vaihtoehdon VE2 ja voimalasijoittelun VEM näkymäalueanalyysit muistuttavat lähemmin toisiaan, on 
huomioitavaa, että maksimivoimalamääriä kuvaava väri esittää voimalasijoittelussa VEM 30-35 voimalaa ja 
vaihtoehdossa VE2 37-42 voimalaa. Voimalasijoittelussa VEM voimalat on sijoiteltu pienemmälle 
hankealueelle, ja siksi muutama voimala tuulivoimapuiston koilliskulmasta puuttuu, ja osa lounaispuoleisista 
voimaloista on sijoiteltu tiiviimmin kauemmas Kokkolantiestä kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Tästä johtuen 
kyseisillä suunnilla on voimalasijoittelun VEM näkymäalueissa hieman eroa vaihtoehtoon VE2 verraten. 
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Kuva 35. Vaihtoehtojen VE1, VE2 ja maakuntakaavan tv-alueen mukaisen voimalasijoittelun VEM voi-
maloiden määrä ja sijoittuminen hankealueelle. 

 

Havainnekuvia tarkastelemalla voidaan huomata samat eroavuudet vaihtoehtojen VE1, VE2 ja 
voimalasijoittelun VEM välillä kuin näkymäalueanalyyseissä. Hyvin vähäisen voimalamäärän muutoksen tai 
voimaloiden hieman eroavien sijoitteluiden perusteella muutokset ja vaikutukset maisemaan ja sen 
arvokohteisiin eivät ole merkittäviä. Tässä tapauksessa maakuntakaavan mukainen hankealue mahdollistaa 
noin 35 voimalan sijoittamisen tuulivoima-alueelle, joka on vain yhtä voimalaa suurempi kuin 
hankevaihtoehdon VE1 voimalamäärä. Voimaloiden sijoitaminen tiiviimmin vaihtoehtoa VE2 suuresti 
mukaillen on ihmissilmään niin pieni muutosero, ettei se ole esimerkiksi havainnekuvien osalta merkittävää. 
Voimalasijoittelussa VEM näkyy vain usein muutama voimala vaihtoehtoa VE2 vähemmän. Kaikista YVA-
selostuksen havainnekuvista ei ole tehty voimalasijoittelussa VEM voimaloiden mukaisia havainnekuvia, 
mutta neljän havainnekuvan perusteella voidaan jo päätellä, että muilla kuvauspisteillä vaihtoehdon 
mukainen maiseman muutos ja siitä johtuvat vaikutukset ovat usein jotain vaihtoehdon VE1 ja VE2 väliltä. 

http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy YVA-menettelyn hankevaihtoehtojen 

ja maakuntakaavan mukaisen voima-

lasijoittelun vertailu 

30 (40) 

 25.1.2023  

 

       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      Y-tunnus 1940671-3 

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki                                  Kotipaikka Helsinki 

p. 010 4090, www.fcg.fi  

 

Maiseman ja kultuuriympäristön arvokohteiden osalta lähialueen kohteisiin vaikutukset ovat usein 
tuntuvampia kuin väli- tai kaukoalueen kohteisiin. Toisinaan myös lähialueella on paikkoja, joissa esimerkiksi 
pihapiirin kasvillisuus tai taajaman rakennetut elementit peittävät hyvin näkyvyyttä voimaloille tai 
lieventävät voimaloiden hallitsevuutta maisemassa. Lähialueella maiseman luonteen muutos näkyy melko 
laajalti lähialueen laajoille peltoalueille sekä Penninkijoki-Hangasneva-Säästöpiirinnevan laajoille suoalueille. 
Maisema-alueella maiseman luonteen muutos on suurin ja vaikutus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen. 
Perhonjoen ympäröimillä peltoalueilla maisema muuttuu myös suuresti, ja vaikutus kohdistuu erityisesti 
alueen asukkaiden kokemuksiin. 

Merkittävin näkyvyys välialueella on Möttösen kylään, joka on välialueella tiiviimmin asuttu kylä ja 
maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Näkyvyys on etäisyyden ja taajamassa sijaitsevien näköesteiden 
runsauden vuoksi todellisuudessa vähäisempää kuin näkymäalueanalyysi antaa osoittaa. 
Näkymäalueanalyysin mukaan muista välialueen maiseman arvokohteista voimaloita näkyisi Perhon 
järvimaisema-alueen Salamajärven leveimmän osuuden koillisrannoille, mutta sielläkin muutokset ja 
vaikutukset jäävät melko vähäisiksi kasvillisuuden ja vähäisen käytön vuoksi. Muutoin välialue koostuu 
laajoista soisista metsäalueista, joinne voimaloita näkyy vain laajimmille avosuoalueille. Muutoksen 
voimakkuus jää välialueella keskimääräisesti vähäiseksi tai joillain yksittäisillä paikoilla korkeintaan 
kohtalaiseksi. 

Näkymäalueanalyysin mukaan kaukoalueella useimpiin maiseman ja kulttuuriympäristön kohteisiin 
voimaloita ei näkyisi. Joihinkin laajoihin kohteisiin voimaloita näkyy vain hyvin pienille osa-alueille. Paras 
näkyvyys vaikuttaisi olevan Halsuan kohteisiin Halsuanjärvelle ja maisema-alueille. Voimaloiden 
runsaslukuinen näkyminen paikoin kaukomaisemassa aiheuttaa arvoalueen maisemakuvassa muutoksen, 
joka kuitenkin jää pienehköksi johtuen varsin pitkästä etäisyydestä sekä näköesteinä toimivista paikallisesta 
kasvillisuudesta ja muista taajaman rakenteista. Muuten voimaloita näkyy kaukoalueella vain kaikista 
laajimmille suo-, järvi- ja peltoalueille, mutta tavanomaisessa ja harvaan asutussa maisemassa tällä 
etäisyydellä voimaloista muutos ei ole merkittävä. Lentoestevalojen näkymisestä saattaa paikoin koitua 
haittaa, joskin sekin jää etäisyydestä johtuen verrattain pieneksi. 

5 Meluvaikutusten arviointi 

Hankevaihtoehtojen VE1, VE2 sekä maakuntakaavan mukaisen voimalasijoittelun VEM melumallinnus ja ma-
talataajuisen melun mallinnus on toteutettu Ympäristöministeriön 2/2014 ohjeen mukaan. Melumallinnus-
menetelmä ja melumallinnuksen lähtötiedot on kuvattu tarkemmin YVA-selostuksen liitteessä 3.  Maakunta-
kaavan mukaisen voimalasijoittelun VEM melumallinnus on toteutettu voimalaitoksella Siemens Gamesa 
SG170. Voimalan napakorkeus on 215 m, roottorin halkaisija 170 m ja kokonaiskorkeus 300 m. Voimalan 
lähtömelutaso on 106,2 dB(A). Voimalaitoksen lähtömelutasoon on lisätty Ympäristöministeriön ohjeen 
2/2014 mukainen 2 dB(A). Voimalan lähtötiedot ovat samat kuin YVA-menettely hankevaihtoehdossa 2. 

Hankevaihtoehdon VE1, VE2 ja voimalasijoittelun VEM välillä ei ole merkittävää eroa ISO 4613-2 mukaisen 
melumallinnuksen tuloksissa. Melutaso jää alle 40 dB(A) kaikissa hankevaihtoehdoissa. Melumallinnuksen 
tulokset laskentapisteittäin on esitetty taulukossa 5. Melumallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kuvissa 
36-38. Matalataajuisen melun laskennassa ei myöskään havaittu merkittäviä eroja hankevaihtoehtojen VE1, 
VE2 ja maakuntakaavan mukaisen voimalasijoittelun VEM välillä. Kaikissa vaihtoehdoissa matalataajuisen 
melun taso alittaa Asumisterveysasetuksen raja-arvot. Matalataajuisen melun laskentatulokset on esitetty 
taulukoissa 6-8. 
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Taulukko 5. Melumallinnuksen tulos hankevaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 sekä maakuntakaavan mu-
kaisessa voimalasijoittelussa VEM 

Rakennus 

 

Äänitaso ulkona, LAeq 

(dB) 

 

VE1 VE2 VEM 

Asuinrakennus A (Kokkolantie 1094)  34,2 33,0  32,8 

Asuinrakennus B (Mäntysaarentie)  39,3 38,4  38,8 

Asuinrakennus C (Pikkuperukka)  36,0 35,5  35,2 

Asuinrakennus D (Lehtola)  35,7 36,1  34,8 

Asuinrakennus E (Lassila)  35,0 35,2  33,2 

Asuinrakennus F (Pikkusaari)  37,4 37,2  35,3 

Asuinrakennus G (Alavainio)  38,0 37,3  37,1 

Asuinrakennus H (Hietaniementie 429)  37,2 36,6  35,9 

Lomarakennus I (Komanne)  36,5 35,9  32,9 

Lomarakennus J (Pelto-Harjula)  32,5 30,8  28,1 

Lomarakennus K (Palokangas)  30,6 28,9  26,7 
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Kuva 36. Melumallinnuksen tulos hankevaihtoehdossa VE1 
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Kuva 37. Melumallinnuksen tulos hankevaihtoehdossa VE2 
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Taulukko 6. Matalataajuisen melun mallinnuksen tulos hankevaihtoehdoissa VE1 

Rakennus 

Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä 

Leq,1h –   
Asumister-
veysasetus 

sisällä  
 

Hz 

Leq,1h –   
Asumister-
veysasetus 

sisällä  
 

Hz 

Asuinrakennus A (Kokkolantie 1094) 5,1 80 -7,4 50 

Asuinrakennus B (Mäntysaarentie) 8,8 125 -3,9 50 

Asuinrakennus C (Pikkuperukka) 6,7 80 -5,8 50 

Asuinrakennus D (Lehtola) 6,6 80 -5,8 50 

Asuinrakennus E (Lassila) 6,1 80 -6,3 50 

Asuinrakennus F (Pikkusaari) 7,5 125 -5,1 50 

Asuinrakennus G (Alavainio) 7,9 125 -4,7 50 

Asuinrakennus H (Hietaniementie 429) 7,3 125 -5,2 50 

Lomarakennus I (Komanne) 6,6 125 -5,9 50 

Lomarakennus J (Pelto-Harjula) 4,0 80 -8,4 50 

Lomarakennus K (Palokangas) 2,9 80 -9,4 50 
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Taulukko 7. Matalataajuisen melun laskentatulos hankevaihtoehdossa VE2 

Rakennus 

Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä 

Leq,1h –   
Asumister-
veysasetus 

sisällä  
 

Hz 

Leq,1h –   
Asumister-
veysasetus 

sisällä  
 

Hz 

Asuinrakennus A (Kokkolantie 1094) 5,1 100 -8,4 50 

Asuinrakennus B (Mäntysaarentie) 9,0 100 -4,8 50 

Asuinrakennus C (Pikkuperukka) 7,3 100 -6,3 50 

Asuinrakennus D (Lehtola) 7,6 100 -6,0 50 

Asuinrakennus E (Lassila) 7,1 100 -6,5 50 

Asuinrakennus F (Pikkusaari) 8,3 100 -5,4 50 

Asuinrakennus G (Alavainio) 8,3 100 -5,3 50 

Asuinrakennus H (Hietaniementie 429) 7,8 100 -5,8 50 

Lomarakennus I (Komanne) 6,9 100 -6,7 50 

Lomarakennus J (Pelto-Harjula) 3,7 100 -9,6 50 

Lomarakennus K (Palokangas) 2,7 100 -10,5 50 
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Taulukko 8. Matalataajuisen melun laskentatulos maakuntakaavan mukaisessa voimalasijoitte-
lussa VEM 

Rakennus 

Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä 

L eq,1h – Asu-
misterveys 
ohje sisällä 

Hz 

L eq,1h – 

Asumister-

veysasetus 

sisällä 

 ohje sisällä 

Hz 

Asuinrakennus A (Kokkolantie 1094) 4,8 100 -8,7 50 

Asuinrakennus B (Mäntysaarentie) 8,9 100 -4,9 50 

Asuinrakennus C (Pikkuperukka) 6,8 100 -6,9 50 

Asuinrakennus D (Lehtola) 6,6 100 -7,0 50 

Asuinrakennus E (Lassila) 5,7 100 -7,8 50 

Asuinrakennus F (Pikkusaari) 6,9 100 -6,7 50 

Asuinrakennus G (Alavainio) 7,8 100 -5,8 50 

Asuinrakennus H (Hietaniementie 429) 7,0 100 -6,6 50 

Lomarakennus I (Komanne) 4,9 100 -8,6 50 

Lomarakennus J (Pelto-Harjula) 1,9 100 -11,3 50 

Lomarakennus K (Palokangas) 1,1 100 -12,0 50 

 

6 Varjostusvaikutusten arviointi 

Hankevaihtoehtojen VE1, VE2 sekä maakuntakaavan mukaisen voimalasijoittelun VEM aiheuttama varjostus-
mallinnuksen tuloksia on vertailtu tässä raportissa. Varjostusmallinnusmenetelmä ja mallinnuksen lähtötie-
dot on kuvattu tarkemmin YVA-selostuksen liitteessä 3.  Maakuntakaavan mukaisen voimalasijoittelun VEM 
mallinnus on toteutettu voimalaitoksella Siemens Gamesa SG170. Voimalan napakorkeus on 215 m, roottorin 
halkaisija 170 m ja kokonaiskorkeus 300 m. Voimalan lähtötiedot ovat samat kuin YVA-menettely hankevaih-
toehdossa 2. 

Hankevaihtoehdon VE1, VE2 ja voimalasijoittelun VEM välillä ei ole merkittävää eroa varjostusmallinnuksen 
tuloksissa. Varjostuksen määrä jää alle 8 tunnin vuotuisen ohjearvon. Varjostusmallinnuksen tulokset lasken-
tapisteittäin on esitetty taulukoissa 9-11. Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kuvissa 39-41.  
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Kuva 39. Varjostusmallinnukset tulos hankevaihtoehdossa VE1 

Taulukko 9. Vuotinen välkevaikutus ja päiväkohtainen välke reseptoripisteissä hankevaihtoehdossa 
VE1 
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Kuva 40. Varjostusmallinnuksen tulos hankevaihtoehdossa VE2 

Taulukko 10. Vuotinen välkevaikutus ja päiväkohtainen välke reseptoripisteissä hankevaihtoeh-
dossa VE2 
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Kuva 41. Varjostusmallinnuksen tulos maakuntakaavan mukaisessa voimalasijoittelussa VEM 

Taulukko 11. Vuotinen välkevaikutus ja päiväkohtainen välke reseptoripisteissä maakuntakaavan 
mukaisessa voimalasijoittelussa VEM 
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